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z szeregu 
wystąp

A r t u r  G o ł Aw s k i

dziesięć lat temu zapowiedź, 
że polsCy piloCi Będą ćwiCzyć 
na alasCe, uznałBym za Bajdurzenie.

dziewięć lat temu nasze państwo zamówiło jednak nowe samoloty, sześć lat temu zaczę-
liśmy je odbierać. a po serii ćwiczeń krajowych i zagranicznych natowska komisja 
w 2011 roku certyfikowała komponent „jastrząb”, uznawszy, że osiągnął gotowość do 

sojuszniczych zadań. amerykanie wiedzieli, że zanosi się na sukces. to ich instruktorzy uczyli 
naszych żołnierzy pilotować i obsługiwać F-16. dlatego w 2010 roku wystosowali zaproszenie 
do udziału w „red Flag”. i w czerwcu 2012 roku polakom dane było sprawdzić się w środowi-
sku odwzorowującym lądowo-powietrzne pole walki w sposób, jakiego nie odtworzymy w kraju 
– z likwidowaniem celów z daleka bombami, z aktywnymi zakłóceniami radioelektronicznymi, 
z lotami profilowymi nad górzystym terenem. u nas takimi manewrami zakłócilibyśmy spokój 
świstaków, sen mieszkańców marlewa i działanie cywilnej łączności. 
lotnicy wiedzieli, że prędzej czy później w „red Flag” wezmą udział. dlatego zaproszenie na 
alaskę przyjęli z radością, choć byli świadomi, że przygotowanie do manewrów wymaga tyta-
nicznej pracy w warszawie, krzesinach, łasku i powidzu – aby przebiegły one w sposób przy-
noszący polsce chlubę. i udało się! po powrocie 168-osobowego komponentu z wojaży na ko-
niec świata dowódca sił powietrznych uznał, że wszystkie cele udziału w „red Flag” zostały 
osiągnięte, a minister obrony stwierdził, że dobrze zainwestowaliśmy pieniądze wydane na ćwi-
czenia. tym samym obaj obwieścili, że skończył się czas latania z myślą o szkoleniu – możemy 
już latać, aby wykonywać misje uderzeniowe. 
ja, śledząc rozwój programu samolotowego, najpierw w redakcji, a teraz w dowództwie sp, zy-
skałem pewność, że nasi lotnicy ustanowili wzorzec procesu przezbrajania. pokazali, że pola-
ków stać na sukces, jeśli chcą się uczyć od najlepszych i nie boją się wyzwań.

i dlatego nie nazwę bajdurzeniem przepowiedni, 
że za dekadę przeciwlotnicy będą trenować 
strzelania z wielokanałowych zestawów 
rakietowych na krecie lub w kalifornii. jeszcze 
takiego sprzętu nie mamy, ale go potrzebujemy 
i wiem, że są wśród nas tacy, którzy wiedzą, 
jak go z sukcesem wdrożyć. 

więcej  o  ćwiczeniach „red Flag” i  polskim lotnictwie na stronach 52 i  60
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Treść zamieszczanych materiałów nie zawsze odzwierciedla 
stanowisko redakcji. Tekstów niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów.
Egzemplarze miesięcznika w wojskowej dystrybucji wewnętrznej 
są bezpłatne. Informacje: CA MON 840 400
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flesz
„Miałem okazję bezpośrednio zetknąć się z profesjonalizmem 
i dużą dyscypliną polskich oddziałów. Należy im się wielki 
szacunek”. Spotkanie MaRCINa GORTaTa z żołnierzami 
zgrupowania bojowego Bravo. 
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Święto wojska polskieGo 2012

wojsko zawsze miało znaczący udział w ich kształtowaniu. jesteśmy dumni z dokonań naszych 
żołnierzy. pamiętamy o odwadze i poświęceniu uczestników Bitwy warszawskiej 1920 roku 
i wielu pokoleń, które przedtem i potem walczyły o polskę, a także budowały jej państwowy 

byt. to one wyznaczyły standardy, które staramy się dziś osiągać. możemy powiedzieć, że czynimy to 
z powodzeniem, bo mimo zmiany uwarunkowań strategicznych wojsko pozostaje filarem bezpieczeń-
stwa państwa i jednocześnie instytucją, która cieszy się niesłabnącym społecznym zaufaniem. wielka 
w tym zasługa reform, które dokonały się w armii. 
z okazji Święta wojska polskiego chciałbym podziękować wszystkim mającym udział w tworzeniu no-
woczesnych sił zbrojnych, poczynając od prezydenta, rządu i parlamentu, którzy w dzieło transforma-
cji włożyli ogromną pracę. serdecznie dziękuję tym, którzy koncepcje zmian bezpośrednio wcielają 
w życie: żołnierzom służby stałej i narodowych sił rezerwowych oraz pracownikom wojska. życzę pań-
stwu satysfakcji z pracy i służby, jak również tego, by jej warunki coraz bardziej odpowiadały oczekiwa-
niom – do tego zmierzają nowelizacje przepisów pragmatycznych, które w najbliższym czasie zamie-
rza wprowadzić resort obrony narodowej.
szczególnie ciepło pozdrawiam żołnierzy pełniących trudną i odpowiedzialną misję poza granicami 
kraju. dajecie dobre świadectwo polsce jako państwu demokratycznemu, które nie uchyla się przed 
powinnością obrony praw człowieka. życzę wytrwałości w sojuszniczych działaniach i szczęśliwego po-
wrotu do domu. 
z okazji Święta wojska polskiego pragnę także zwrócić się do kombatantów i weteranów, żołnierzy re-
zerwy i w stanie spoczynku, do reprezentantów instytucji i stowarzyszeń współpracujących z wojskiem. 
dziękuję za to, że wspomagacie armię swoim doświadczeniem.
Bardzo serdeczne pozdrawiam również rodziny żołnierzy i pracowników wojska. Bez państwa cierpli-
wości i oddania, a często i rezygnacji z własnych ambicji, trudno byłoby zbudować taką armię, jaką 
mamy teraz. doceniam to i dziękuję za zrozumienie spraw obronności. 
wszystkim państwu – dzisiejszym i byłym żołnierzom sił zbrojnych rp, pracownikom i sympatykom 
wojska – życzę satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć i wszystkiego dobrego na przyszłość. 

to nie tylko Święto wojska polskiego. 
15 sierpnia to dzień należący do wszystkich 
polaków, data skłaniająca do refleksji 
nad historią, tradycjami i wartościami, 
które określają nas jako naród. 

m i n i s t e r  o b r o n y  n a r o d o w e j
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z okazji Święta wojska polskieGo

przypomina nam o takich wartościach, jak honor, odwaga i poświęcenie, wskazuje na znaczenie 
pokoju i odpowiedzialności za losy obywateli i państwa. Chlubną tradycję obrońców suwerennej 
i niepodległej polski sprzed 92 lat kontynuują dziś żołnierze zawodowi i narodowych sił rezerwo-

wych, podchorążowie szkół oficerskich wraz z kadetami szkół podoficerskich, pracownicy wojska oraz 
weterani; cała nasza wojskowa rodzina. Choć nie musimy toczyć bitew, jak ta z 1920 roku, to nasza ro-
la w zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego bytu rodaków nie straciła na wartości i znaczeniu.
z okazji Święta wojska polskiego kieruję wyrazy uznania i szacunku do polaków i polek, którzy swój 
zawodowy los związali z wojskiem polskim. dziękuję za codzienne zaangażowanie, determinację, 
a nierzadko i poświęcenie.
pragnę pozdrowić żołnierzy pełniących służbę w sojuszniczych dowództwach i sztabach oraz tych, któ-
rzy codziennie niosą wsparcie społecznościom afganistanu i Bałkanów. doceniając wasze wysiłki, ży-
czę wytrwałości i skuteczności w niesieniu pomocy oraz szczęśliwego powrotu do domów.
Święto wojska polskiego stanowi okazję, aby w szczególny sposób wspominać tych, którzy służąc oj-
czyźnie, oddali swoje życie daleko od naszych granic. łączę się w myślach z rodzinami poległych żoł-
nierzy. strata waszych najbliższych dotknęła nas wszystkich. Cześć ich pamięci!
z wyrazami głębokiego szacunku zwracam się do kombatantów, żołnierzy rezerwy, emerytów wojsko-
wych i wszystkich tych, którzy po zdjęciu munduru nadal służą swoim doświadczeniem. wasza troska 
o dobro i rozwój polskiej armii jest dla nas inspiracją. niech zdrowie i satysfakcja z dokonań towarzy-
szą wam każdego dnia.
15 sierpnia jest świętem całej społeczności wojskowej. każdy jej element stanowi trudną do przece-
nienia wartość, choć za jeden z istotniejszych uznaję harmonię służby z troską o rodzinę. to prawdzi-
wa, tym razem życiowa misja, a zrozumienie jej znaczenia stanowi fundament sposobu myślenia 
o tym, co każdy z nas powinien robić, aby dobrze służyć sprawom kraju. oprócz zawodowej i służbowej 
satysfakcji życzę wam zatem zdrowia, a także wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym.

obchodzone w rocznicę Bitwy warszawskiej 
Święto wojska polskiego jest wyrazem hołdu 
dla tradycji i dorobku polskiego oręża. 

s z e f  s z t a b u  G e n e r a l n e g o  w o j s k a  p o l s k i e g o

G e n e r a ł 
m i e C z y s ł a w 

C i e n i u C h
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Minister tomasz siemoniak ma nadzieję, 
że podwyżki zahamują odejścia z armii.

Żołnierze 6 Brygady Powietrznode-
santowej 11 lipca 2012 roku szkoli-

li się w skokach spadochronowych na 
lotnisku w Pobiedniku. Czasza jednego 
ze spadochronów AD-2000, z którym 
skakał zwiadowca – nurek w kompanii 
saperów 6 Batalionu Dowodzenia star-
szy szeregowy Krzysztof Kubacki, 
nie napełniła się prawidłowo. Ciężko 
rannego żołnierza przetransportowano 
do szpitala w krakowie, gdzie prze-
szedł skomplikowane operacje. Nieste-

ty, z powodu obrażeń wewnętrznych 
zmarł. 

szeregowy Krzysztof Kubacki miał 
25 lat, był żonaty, osierocił małą có-
reczkę. to był jego 25. skok. okolicz-
ności wypadku sprawdzają oddział 
Żandarmerii wojskowej w krakowie  
i powołana przez dowódcę wojsk Lądo-
wych komisja badania wypadków spa-
dochronowych. Do czasu zakończenia 
ich prac użytkowanie spadochronów ty-
pu AD-2000 zostało zawieszone. A D

tragiczny skok

Prawo na dziś

Programy 
generała

motywacyjne 
300 złotych

n

n

Generał broni re-
zerwy Waldemar 

Skrzypczak, radca 
ministra obrony i były 
dowódca wojsk Lądo-
wych, został podsekre-
tarzem stanu w Mini-

sterstwie obrony Narodowej do spraw 
uzbrojenia i modernizacji. Jako nowy 
wiceminister będzie odpowiedzialny za 
zakupy dla armii. 

wśród istotnych programów, które  
– jak mówił – podniosą zdolności bojo-
we naszego wojska, wymienił te doty-
czące bezzałogowców, Marynarki wo-
jennej i systemu dowodzenia oraz pan-
cerny. A t D 

wydajemy bardzo dużo na obron-
ność – 1,95 procent PkB – i nie 

możemy tego wielkiego wysiłku finanso-
wego i modernizacyjnego nasze-
go państwa zmarnować przez 
to, że świetnie wyszkoleni fa-
chowcy będą odchodzili  
z wojska”, twierdził minister. 
szef resortu obrony w poło-
wie czerwca 2012 roku podpi-

sał rozporządzenie, na którego podsta-
wie od 1 lipca uposażenie każdego żoł-
nierza wzrosło o 300 złotych. Zdaniem 

ministra Siemoniaka dla wielu żoł-
nierzy, zwłaszcza tych najmniej 

zarabiających, to spora suma. 
Jest to pierwsza podwyżka 

płac w armii od trzech lat. Zapo-
wiedział ją w jesiennym exposé 

premier Donald Tusk. Atu umowę w tej sprawie, obejmującą 
także pakiet logistyczny, podpisali ge-
nerał dywizji Andrzej Duks, szef in-
spektoratu uzbrojenia, i Domingo  
Urena Raso, prezes zarządu firmy Air-
bus Military. w tym roku do Polski ma-
ją zostać dostarczone dwie maszyny,  
w przyszłym – trzy. samoloty dołączą 
do 11 egzemplarzy eksploatowanych 
już w 8 Bazie Lotnictwa transportowe-
go w krakowie. wartość umowy wy-
niesie 876 milionów złotych. offset do 
niej obejmuje zorganizowanie w Polsce 
centrum serwisowego dla maszyn tego 
typu. A N N

w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
w czasie ćwiczeń zginął spadochroniarz.

Polska armia kupi 
pięć kolejnych samolotów 

transportowych 
CAsA C-295M.

Nowe skrzydła

n

n

n

rada Ministrów przyjęła przedłożo-
ne przez ministra obrony założenia 

do projektu ustawy o zmianie ustawy  
o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych. Jedną z najważniejszych propo-
zycji zmian w przepisach ustawy prag-
matycznej, dostosowujących ją do obec-
nej sytuacji wojska i oczekiwań żołnie-
rzy, jest uproszczenie ścieżki rozwoju 
służbowego poprzez zaliczenie stano-
wisk oficerów młodszych i szeregowych 
do dwóch stopni etatowych, podoficerów 
zaś – do trzech. stworzy to podstawę do 
mianowania na wyższy stopień bez 
zmiany stanowiska służbowego. 

Możliwe będzie też wyznaczenie na 
niższe stanowiska służbowe za zgodą 
żołnierzy, zniesiona zostanie zaś kaden-
cyjność u podoficerów. Żołnierze kon-
traktowi uzyskają możliwość przenie-
sienia do rezerwy kadrowej, minimalny 
czas trwania kontraktu zostanie wydłu-
żony do dwóch lat, a oficerowie będą 
mogli powtarzać kadencję bez ograni-
czeń. Nowela przewiduje też objęcie 
żołnierzy zawodowych urlopem ojcow-
skim, usprawnienie systemu opiniowa-
nia żołnierzy zawodowych oraz ograni-
czenie podstawy zwolnienia żołnierza 
ze służby zawodowej. A N N

przegląd
miesiąca
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Chris Kyle był ze wszech miar twardzielem. Jak na teksańczyka przystało 
– najpierw kowbojem. ujeżdżał na rodeo byki i konie. wdawał się także 
w bójki przy licznych okazjach, bo to nie był gość, który schodził innym 
z drogi. Świetny materiał na żołnierza, więc bez trudności znalazł drogę do 

armii. tam nie zadowolił się byle czym, przeszedł ekstremalne kursy i selekcje łącznie 
z legendarnym BuD/s, kursem podwodnego niszczenia. Niczego mu nie oszczędzo-
no, łącznie z waterboardingiem, torturą zwaną podtapianiem. Po ciężkiej praktyce 
i zwyczajowych, brutalnych otrzęsinach został wreszcie przyjęty do rodziny sEAL. 
Gdy się tam nieco lepiej zadomowił, jak już zdobył bojowe ostrogi, został snajperem, 
żołnierzem, który nie marnuje amunicji.

wkrótce ze swymi braćmi sEAL-sami pojechał do iraku, na wojnę. Gdy dziś relacjo-
nuje, nie owija niczego w bawełnę – pojechał walczyć za swą amerykańską ojczyznę, 
zabijać jej wrogów. Pierwszym zaliczonym celem była kobieta, miała w ręku granat. 

w 2003 roku uczestniczył w operacji „iracka wolność”, następnie walczył  
w Al-Falludży, potem w Ar-ramadi. w ostatniej operacji brał udział w tłumieniu po-
wstania Muktady as-Sadra. Jako snajper odnosił nieprzeciętne sukcesy: „tego dnia 
trafiłem siedmiu, a następnego jeszcze więcej. Znajdowaliśmy się w otoczeniu obfitu-
jącym w cele”. wkrótce stał się absolutnym rekordzistą, miał oficjalnie potwierdzo-
nych 150 „zaliczeń”, za jego głowę rebelianci iraccy wyznaczyli wysoką nagrodę.

„Liczba moich ofiar nie ma dla mnie znaczenia. Żałuję, że nie zabiłem więcej wro-
gów”. Naprawdę ciężkie chwile – jak relacjonuje w swych wspomnieniach – przeży-
wał wówczas, gdy bezczynnie siedział w bazie. i jak wracał do kraju. Bo jest w tej hi-
storii drugi wątek, który być może zachwieje wyobrażeniem o twardzielach: „Za każ-
dym razem, kiedy się wraca do kraju, ma się wrażenie, że wszystko jest jakieś dziwne. 
Zwłaszcza w kalifornii. Denerwują człowieka najprostsze sprawy. Na przykład ruch 
drogowy. Jedzie się ulicą, wszędzie pełno samochodów – czyste szaleństwo. A czło-
wiek ciągle myśli o ajdikach – gwałtownie skręca na widok jakiegoś śmiecia. Prowa-
dzi agresywnie, bo tak się to robi w iraku. Na jakiś czas zamknąłem się w sobie. to 
chyba wtedy zaczęły się problemy między mną a Tayą”. 

twardziel nad twardziele Chris Kyle nie wstydzi się mówić o zapłaconej za wojen-
ne sukcesy cenie. o swych rozterkach, gdy porzucił armię, o dramatycznym wyborze, 
jakiego musiał dokonać, żeby ocalić miłość i rodzinę. o łzach, załamaniach, koniecz-
ności korzystania ze wsparcia psychologa. i o roli jego żony w tym dramacie. Bo to  
Taya toczyła prawdziwą walkę. 

„sam fakt, że miałem wspaniałą rodzinę, ciekawą pracę, wcale nie oznaczał, że 
wszystko było idealnie. Nadal dręczyły mnie wyrzuty sumienia, że odszedłem  
z sEAL. wciąż żywiłem żal do żony, że postawiła mnie w sytuacji, którą odbierałem 
jako ultimatum. Dlatego chociaż powinienem się cieszyć życiem, przez kilka miesię-
cy po odejściu ze służby czułem się, jakbym spadał w głąb szybu. Zacząłem pić: wle-
wałem w siebie litry piwa. Można powiedzieć, że wpadłem w depresję i użalałem się 

nad sobą. [...] staczałem się coraz szybciej po równi pochyłej”. 
Historię Chrisa Kyle’a, zwanego przez wrogów „Diabłem”, a przez sEAL-

-sów „Legendą”, opisaną w autobiograficznej książce 
„Cel snajpera”, przytaczam nie bez powodu. Polscy żoł-
nierze mają za sobą irak, uczestniczą w operacji afgań-
skiej, ich szlak znaczą dziesiątki poległych, rannych – to 
wszystko policzono. Nie potrafimy jednak powiedzieć, 
ilu twardzieli zapłaciło za udział w operacjach wojen-
nych ranami, które krwawią do wewnątrz...

felieton
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Pomisyjne traumy żołnierzy łamią niejedno życie. 
Żeby tak nie było, potrzeba jednolitego systemu pomocy, 

doświadczonych lekarzy i wsparcia całego otoczenia.
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GdY 
RZECZYwISTOść  
przerasta 
wyoBrażenia, 
spada 
odpornoŚć 
psyChiCzna ludzi 
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CIEmNa s t r o n a  d u s z y

na sukces moich podwładnych w iraku czy 

afganistanie istotny wpływ miały doskona-

ła praca dowódców niższego szczebla i wspar-

cie psychologów. właściwe relacje między nimi 

pozwoliły na szybką reakcję i pomoc żołnie-

rzom będącym w dołku psychicznym. odnio-

słem wrażenie, że psycholog, cywil, trafniej 

ocenia i diagnozuje, często jest bardziej obiek-

tywny niż dowódca. uczestnicy misji chętnie 

korzystali z fachowych porad. Violetta uszko  

i agnieszka władyka, psychologowie alfy  

z iX zmiany w afganistanie, wykonały swoje za-

danie w stu procentach. stanowiły swoisty 

wentyl bezpieczeństwa. wspierały żołnierzy, 

którzy byli narażeni na wybuchy min pułapek  

i ostrzały. pomagały pozbierać się po stracie ko-

legów, doradzały nie tylko w zwyczajnych proble-

mach wynikających z przebywania w bazie, lecz 

także w tych związanych z życiem zostawionym 

w kraju. Bez psychologów trudno sobie wyobra-

zić działanie na współczesnym polu walki.

podpułkownik Rafał Miernik jest dowódcą 

7 Batalionu strzelców konnych wielkopol-

skich w 17 wBz w wędrzynie. stał na czele 

kompanii bojowej iV zmiany pkw irak, a także 

zgrupowania bojowego alfa iX zmiany pkw 

afganistan.

r a F a ł 
m i e r n i k 

C o m m e n t

Na jednym z forów internetowych żoł-
nierz napisał: „Proszę, pomóżcie. wła-
śnie wróciłem z leczenia alkoholizmu. 
Jestem żołnierzem zawodowym, u któ-

rego stwierdzono PtsD. Miałem wszystkie możli-
we testy. Nie wiem, co mam robić. Boję się już 
wszystkiego; wychodzenia z domu, tego, jak zare-
agują przełożeni. Mam lęki, koszmary, odczuwam 
strach. wpadłem także w alkoholizm. Przełożeni  
w pracy mają mnie już dość. Jutro idę chyba poroz-
mawiać z dowódcą. Byłem w iraku i Afganistanie. 
rok temu powróciłem do służby i do świata, w któ-
rym nie mogę się odnaleźć”.

Problemów zdrowia psychicznego związanych  
z udziałem naszych żołnierzy w misjach poza gra-
nicami kraju, szczególnie w operacjach irackiej  
i afgańskiej, nie można zawężać do występowania 
objawów PtsD, czyli zespołu stresu pourazowego. 
Zjawisko jest o wiele bardziej skomplikowane,  
a przede wszystkim rozłożone w czasie. Przeciw-
działanie zgubnym skutkom traumy należy rozpo-
cząć na długo przed wyjazdem, kontynuować pod-
czas operacji, a po powrocie otoczyć żołnierzy 
szczególnie troskliwą opieką. Z wielu powodów 
nie jest to łatwe. 

Znamy liczbę żołnierzy poległych w iraku  
i Afganistanie, potrafimy też z dużą dokładnością 
podać, ilu odniosło rany i utraciło na misji zdro-
wie. Nikt jednak tak do końca nie wie, jak wielu 
uczestników obu operacji ucierpiało psychicznie. 
Nie sposób ich precyzyjnie policzyć, bo są to ra-
ny „krwawiące do wewnątrz”, niejednokrotnie 
ujawniają się dopiero po pewnym czasie, a często, 
z różnych powodów, są skrzętnie skrywane przez 
poszkodowanych. Dlatego specjaliści, zarówno 
psychiatrzy, jak i psychologowie, są zdania, że 
sprawa jest znacznie poważniejsza, niż widać to 
gołym okiem. w skrajnych opiniach mówi się 
wręcz o tykającej bombie, która z czasem może 
wybuchnąć. 

wystarczy tylko przywołać bilans Vii zmiany 
Pkw Afganistan, bardzo ciężkiej i obfitującej  
w tragiczne zdarzenia – sześciu zabitych, setka ran-
nych i spora liczba tych, którzy wcześniej wrócili 
do kraju, nie wytrzymawszy napięcia. w ciągu sze-
ściu miesięcy kontyngent stracił dziesięć procent 
ludzi, jednak w pododdziałach bojowych było 
znacznie gorzej. szkolący armię afgańską oMLt2 
(operacyjny zespół doradczo-łącznikowy) utracił 
połowę zespołu. Nie wiemy, ilu spośród uczestni-
ków potyczek, zasadzek, wymiany ognia czy wy-
buchów min pułapek zostało poszkodowanych, mi-
mo że nie odnieśli żadnego fizycznego uszczerbku 
na zdrowiu. 

Z psychologicznego punktu widzenia potencjal-
nie mogą to być wszyscy. urazów psychicznych do-
znaje bowiem większość żołnierzy uczestniczących 
w dramatycznych zdarzeniach. Nie oznacza to wca-
le, że każdy, kto przeżył traumę, jest murowanym 
kandydatem do tego, żeby zachorować na PtsD, 
czyli zespół stanowiący rodzaj zaburzenia lękowe-
go, występujący w efekcie nagłych, nieoczekiwa-
nych, przerażających doświadczeń. Znaczącą rolę 
w zapobieganiu dalszym skutkom 
szoku odgrywa psychologiczna 
interwencja kryzysowa, czyli to, 
jak szybko po zdarzeniu żołnierz 
został otoczony fachową opieką 
psychologiczną, i czy w ogóle ta-
ka pomoc została mu udzielona.

PRoSzę, PoMóżCie
o statystyki dotyczące osób  

z traumą trudno chociażby z tego 
powodu, że zgłoszenie się do  
psychologa wciąż budzi w żoł-
nierzach niechęć. Jednak po-
szczególne przypadki widać go-
łym okiem, a przykłady z życia 
wzięte można mnożyć, bo to się 
dzieje wokół nas, w środowisku 
wojskowym. rozmawia się o tym 
nieustannie. o zjawisku przy każ-
dej okazji mówią również lekarze 
psychiatrzy i psychologowie, acz 
z zachowaniem tajemnicy, bez 
podawania personaliów. 

„Niewidoczna strona księżyca” 
znajduje swoje odbicie również na 
forach internetowych. Dzięki ano-
nimowości stanowią one swoiste 
środowisko terapeutyczne. Za-
mieszczane tam wypowiedzi żoł-
nierzy i członków ich rodzin, 
szczere aż do bólu, znakomicie 
obrazują całe zjawisko. 

w jednym z elektronicznych li-
stów żona opisuje stany i zacho-
wania męża po powrocie z Afga-
nistanu: „Po jakimś czasie zaczęły 
się nieprzespane noce. kładł się, 
potem przez godzinę przewracał  
z boku na bok. Na chwilę łapał 
sen, potem zrywał się gwałtownie. 
resztę nocy spędzał przy kompie, 
grając w ogłupiające gierki. Gdy 
robiło się jasno, kładł się do łóżka 
i zasypiał na dwie, trzy godziny. 
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Prawdziwy dramat zaczynał się, gdy wracał z pracy. Chodził po 
mieszkaniu, czepiał się o wszystko”. Poproszony przez małżon-
kę o kontakt z psychologiem, żołnierz poszedł jedynie do leka-
rza pierwszego kontaktu, który zaaplikował mu środki nasenne. 
Zaczął również pić, a jak był pod wpływem alkoholu, to urzą-
dzał sceny zazdrości. Długo nie chciał o niczym rozmawiać. 
wreszcie pękł, otworzył się przed żoną, rozpoczął leczenie psy-
chiatryczne. oczywiście w tajemnicy przed armią, bo bał się 
opinii „czuba”, „świra” i zwolnienia ze służby.

oSWAjAnie PSyChy
Dramatom można w znacznym stopniu zaradzić zawczasu 

poprzez odpowiednie przygotowanie nie tylko żołnierzy, lecz 
także ich rodzin do zbliżającego się wyjazdu na misję, do tego, 
co się może na niej zdarzyć. w jednostkach, a właściwie w gar-
nizonach systematycznie uczestniczących w operacjach zagra-
nicznych ludzie radzą sobie z tym coraz lepiej. Znaczącą rolę 
odgrywają tu niewątpliwie psychologowie nieograniczający się 
do odbębnienia obowiązkowych godzin szkolenia, lecz pracują-
cy z żołnierzami i ich najbliższymi, poruszający podczas spo-
tkań sprawy związane z wielomiesięczną rozłąką, a potem  
z adaptacją do „normalności” po powrocie. 

uczą – zarówno dorosłych, jak i dzieci – z pozoru tak pro-
stych czynności, jak utrzymywanie kontaktu, rozmawianie 
przez telefon i skype’a czy pisanie e-maili. Często bowiem, gdy 
po obu stronach, w równoległych światach, narastają problemy, 
a wraz z nimi pojawiają się coraz większe emocje, a do tego do-
chodzi tęsknota, niełatwo o znalezienie właściwych słów, o po-
rozumienie. Jeśli dodamy do tego trudności techniczne z uzy-
skaniem połączenia, to konflikt mamy gotowy.

kapitan Dariusz Kudlewski, oficer prasowy 10 Brygady ka-
walerii Pancernej, mający doświadczenia w zagranicznych „wo-

PaCJENT 
opuszCza 
klinikę. i Co 
dalej? Bierze 
sprawy  
w swoje ręCe...

jażach”, zwraca także uwagę na znaczenie wsparcia sąsiedzkie-
go, rozwijającego się z roku na rok, z misji na misję: „Dla «sta-
rych» rodzin kolejny wyjazd na misję jest już czymś w miarę 
zwyczajnym, dlatego roztaczają opiekę nad «młodymi», w któ-
rych emocje związane z półrocznym rozstaniem i ryzykowną 
służbą są znacznie większe”. 

Dorota Bożętka, psycholog pracujący w Dziesiątej, podkre-
śla ponadto znaczenie wizyt zespołu specjalistów z kliniki Psy-
chiatrii i stresu Bojowego z profesorem Stanisławem ilnickim 
na czele. Psychiatrzy i psychologowie, zapraszani od 2009 roku 
w okresie przygotowań do kolejnych misji – wcześniej do iraku 
i Czadu, a obecnie do Afganistanu – mówią o istocie stresu bo-
jowego, jego przyczynach i objawach, a także o możliwościach 
podjęcia terapii i jej efektach. kontakt z kliniką ułatwia również 
współpracę po powrocie ze zmiany, gdy zachodzi potrzeba wy-
słania żołnierza na leczenie. 

Psycholog zapewnia: „Między innymi dzięki takim spotka-
niom następuje oswojenie ze zjawiskami zachodzącymi w psy-
chice na różnych etapach. Żołnierze jednostki nie mają wówczas 
oporów, nie czują zagrożenia w kontaktach z psychologami, 
a gdy trzeba, również z psychiatrami”.

Po powrocie z misji przeprowadzane są wstępne badania psy-
chologiczne żołnierzy dotyczące samopoczucia. Procedurę po-
wtarza się po trzech miesiącach. Gdy dzieje się coś niedobrego, 
psychologowie wysyłają swych podopiecznych na zaawansowa-
ne badania, a jeśli jest to niezbędne, również na leczenie. 

Często jednak – jeśli poszczególni żołnierze dołączają do kon-
tyngentów z różnych rodzajów wojsk – odpowiedniego przygoto-
wania brakuje. Zdarza się, że już po pierwszych kontaktach 
ogniowych czy ostrzałach bazy rozpoczynają się „rotacje”. oka-
zuje się, że gdy rzeczywistość przerasta wyobrażenia, odporność 
psychiczna tych ludzi zawodzi. Dlaczego? Jedni twierdzą, że są 
to „wypadki przy pracy”, inni zrzucają winę na niesprawność 
systemu selekcji i brak odpowiedniego przygotowania. 

niKT nie PRzySzeDł 
Aby przeciwdziałanie skutkom problemów psychicznych by-

ło na misji efektywne, musi działać system. Najważniejszy jest 
w nim współpracujący przez kolejne miesiące pododdział – lu-
dzie skazani na siebie, na dobre i złe. szczególne miejsce w tym 
zespole zajmuje dowódca. Dobrze, gdy jest zarazem liderem  
i przywódcą, gdy ma autorytet i zaufanie swoich ludzi. systemu 
wsparcia nie ma także bez oficera wychowawczego, księdza ka-
pelana i wielu innych osób. oczywiście nad wszystkim czuwa 
psycholog. 

Dlaczego najpierw zespół, a nie siły fachowe? Psycholog  
Dorocie Biernackiej podczas pięciu zmian Pkw w Afganista-
nie (absolutny rekord!) niejednokrotnie zdarzało się pracować 
z żołnierzami w chwilę po najbardziej dramatycznych wydarze-
niach. Poznała wówczas oczyszczającą moc działania zespołu: 
„Ludzie wracali z akcji i natychmiast rozmawiali ze sobą, «prze-
rabiali» zdarzenie. Bywało, że mieli do siebie ogromne preten-
sje. Należało im w tym towarzyszyć, ale wykazując się wielką 
delikatnością. Zaznaczyć jedynie swoją obecność. Nie narzucać 
się, pokazać: jestem, siedzę sobie w kącie i nie wtrącam się do 
momentu, dopóki dyskusja nie pójdzie w stronę, która mogłaby 
być szkodliwa”.

Dorota Biernacka należy do tej grupy psychologów, którzy 
pozytywnie wpisali się w obraz kolejnych zmian operacji afgań-
skiej. Żołnierze zachowali ją w pamięci jako osobę otwartą, 

armia
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Pierwsze symptomy stresu pourazowego zazwyczaj 
pojawiają się w ciągu sześciu miesięcy, czasem nawet 

kilku tygodni, po danym wydarzeniu. 

OBJawY 
ZESPOłu STRESu 

POuRaZOwEGO 
nie są oznaką 

słaBoŚCi.  jest 
to normalna 

reakCja 
orGanizmu 

na koszmarne 
przeżyCia

flashbacki*

zachowanie
unikowe

nadmierna 
czujność

koszmary

ponowne 
przeżywanie

drażliwość

zaburzenia
funkcji poznawczych

bezsenność

depresja

zmęczenie

niepokój

ból głowy

wrażliwość
na światło lub hałas

mdłości

wymioty

problemy ze wzrokiem

zawroty głowy

PTSd

Burza mózgu

SYMPTOMY 
PTSd 
(post-traumatic 
stress disorder) 
znacznie się 
pokrywają 
z objawami 
występującymi 
po wstrząśnieniu 
mózgu – mTBI 
(mild traumatic 
brain injury). 

mTBI

przyjazną i przede wszystkim skuteczną w swej pracy. starała 
się przekonywać ich do tego rodzaju pomocy, i do tego, że  
w trudnych sytuacjach jest po ich stronie i dla nich.

w relacjach weteranów misji irackiej i afgańskiej psychologo-
wie pojawiają się często i są przedstawiani w bardzo kontrastu-
jących ze sobą barwach. wsparcie jednych pozwalało w naj-
cięższych chwilach wyciągnąć ludzi ze zbiorowego psychiczne-
go dołka. innych… Cóż, innych społeczność żołnierska nie ob-
darzała zbyt dużym zaufaniem. Z różnych powodów, między in-
nymi ze względu na „brak podejścia” czy „reprezentowanie in-
teresów dowódcy”. w licznych rozmowach, które odbyłem, nikt 
nie kwestionował, że dla uczestników operacji najważniejsze 
jest zadanie. Nie bez znaczenia była jednak atmosfera, w jakiej 
przychodziło je wykonywać. Fakt, dzięki psychologowi często 
znacznie lepsza, ale gdy werbował on ludzi na patrol, bo takie 
było oczekiwanie dowódcy, to osiągał pewien doraźny efekt  

i natychmiast wypadał ze swej roli. Jeśli był ponadto wścibski  
i „myszkował po bichacie, podglądając żołnierskie życie”, wci-
skając nos w nie swoje sprawy, również nie mógł liczyć na 
otwartość. w efekcie, gdy był najbardziej potrzebny, stawał się 
bezużyteczny. Nikt już do niego nie przyszedł.  

Bez śLADU TRAUMy
Bardzo drażliwą i złożoną kwestią jest rotacja żołnierzy do 

kraju w trakcie zmiany i rola psychologa w tym procesie. Jedni 
mieli obawy, że zwrócenie się po pomoc w sytuacji kryzysowej 
zamiast przynieść wsparcie, może się zakończyć wysłaniem ich 
do domu. inni wręcz przeciwnie – przychodzili, licząc na po-
moc w wyrwaniu się z misji. Czasem podejmowali decyzję po-
chopnie, pod wpływem nagłych wydarzeń i emocji. Zdarzali się 
też i tacy, po których już w pierwszych dniach było widać, że 
nie są w stanie pełnić służby w warunkach zagrożenia.

* Fragmentaryczne, migawkowe odczuwanie negatywnych wydarzeń, 
do których doszło wcześniej – podobne do snów na jawie 
– związane z wyłączeniem się z otaczającej rzeczywistości.
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Jądro sinawe

Ciało 
migdałowate

hipokamp

Tworzy odpowiedzi na bodźce stresują-
ce za pomocą sieci połączeń – z korą, 

ze wzgórzem, podwzgórzem, ciałem mig-
dałowatym i hipokampem. Odpowiada za 
wzmacnianie zachowań lękowych poprzez 
pobudzanie ciała migdałowatego i hamo-
wanie aktywności kory przedczołowej. Po-
prawia także czujność i zwiększa selek-
tywność uwagi, eliminując wpływ bodźców 
rozpraszających. To, który z tych mechani-
zmów przeważa, zależy od aktywności in-
nych układów neuronalnych, rodzaju stre-
sora i fazy reakcji stresowej.

Odgrywa ważną rolę w przeno-
szeniu informacji z pamięci 

krótkotrwałej do pamięci długo-
trwałej oraz orientacji przestrzen-
nej. Bierze również udział w ha-
mowaniu reakcji stresowej. Może 
on ulec uszkodzeniu pod wpły-
wem dużego stresu. Zbyt silny 
stres, którego następstwem jest 
zespół stresu pourazowego, do-
prowadza do wzrostu aktywności 
osi podwzgórze–przysadka–nad-
nercza, co powoduje wydzielanie 
między innymi kortyzolu, uszka-
dzającego hipokamp. Może wte-
dy dojść do powstrzymania pro-
cesu przetwarzania wspomnienia 
o danym wydarzeniu, występują 
w zamian ciągłe nawroty wspo-
mnień i koszmary. U badanych 
osób mierzono zarówno poziom 
kortyzolu – głównego hormonu 
stresu, jak i zmiany wielkości hi-
pokampa. Okazało się, że im sil-
niejszy był stres i wyższy poziom 
kortyzolu we krwi, tym bardziej 
skurczył się hipokamp w ciągu 
roku lub półtora od momentu 

zdiagnozowania zaburzeń 
wywołanych urazem psy-

chicznym.

Jest najbardziej ze wszystkich struktur 
systemu nerwowego związane z ewalu-

acją emocjonalnego znaczenia pojawiają-
cych się bodźców. Pełni rolę w zachowa-
niach warunkowanych negatywnymi 
emocjami, zwłaszcza lękiem.  Jedna z jego 
podstawowych funkcji polega na magazy-
nowaniu spostrzeżeń i wspomnień dozna-
wanych w innych strukturach mózgu, aby 
połączyć zakodowane doświadczenia jed-
nostki z bieżącym odbieraniem świata, co 
umożliwia przeżywanie odpowiadających 
im stanów motywacyjnych i emocjanal-
nych. Ciało migdałowate współdziała z pod-
wzgórzem i miejscem sinawym. Nadmier-
na jego aktywacja, powodowana 
powtarzającymi się silnymi stresami lub 
stresem przewlekłym prowadzi do zahamo-
wania czynności hipokampu. a
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PTSD to zaburzenie pracy mózgu, 
 za które odpowiadają przede wszystkim ciało 

migdałowate, hipokamp i jądro sinawe.

Dorota Biernacka podkreśla, że były to sytuacje tyleż waż-
ne, co trudne. Jest jednak ostrożna w ocenach, mówi jedynie  
w swoim imieniu. „Nie było moją rolą zatrzymywanie kogokol-
wiek na misji siłą ani też wypychanie go do kraju, jeśli nie było 
psychologicznie uzasadnionego powodu”, podkreśla. „Do mnie 
należało upewnienie się, że żołnierz podejmuje świadomą  
i w pełni przemyślaną decyzję – niewymuszoną przez kogoś, 
nie pod wpływem chwili. Byłam przede wszystkim po to, żeby 
pomóc im prawidłowo funkcjonować w tamtych warunkach”.

Zapytana, kiedy psycholog może mówić o wymiernym suk-
cesie, przytacza następujący przykład: „w zespole, którym się 
opiekowałam, zginął w zasadzce żołnierz, a kilku innych zosta-
ło rannych. wszyscy ciężko to przeżywali, musiałam szybko 
sprawić, żeby się pozbierali. Miesiąc później w kolejnej akcji 
zginął żołnierz z innego patrolu. koledzy znajdujący się pod 
ostrzałem nie mogli go zabrać, wezwali więc QrF [Quick re-

action Force, siły szybkiego reagowania – przyp. red.]. A tego 
dnia służbę pełnili w nim moi podopieczni. Działali sprawnie, 
skutecznie i bez zahamowań. spotkałam się z nimi godzinę po 
powrocie z akcji. Nie było u nich śladu traumy”.

MASz innego
Po powrocie z misji ludzie znikają. robią jeszcze badania le-

karskie, potem wyjeżdżają na urlopy, a po kilku miesiącach 
wracają do służby. Co dzieje się z nimi dalej? Psychika człowie-
ka ma to do siebie, że nie eksploduje jak ajdik. reakcje rozkła-
dają się w czasie, często emocje się kumulują i dają o sobie znać 
w najbardziej niespodziewanych momentach, czasem parę dni 
po powrocie, w innych przypadkach po miesiącach lub nawet 
latach. Nie zawsze są to przesłanki do stwierdzenia PtsD czy 
objawy samej choroby, często w ten sposób przejawia się po 
prostu zagubienie emocjonalne.  

armiaarmia
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KOBIETa 
musi się 
wystudzić 
emoCjonalnie, żeBy 
wytrzymać rozłąkę. 
żołnierz zaŚ myŚli 
zupełnie inaCzej 
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||armia peRysKOp|

Bardzo obrazowo, ale też i trafnie atmosferę powrotów do 
normalnego życia, do domu, do rodziny, opisuje doktor  
zbigniew łątkowski, psycholog kliniczny i psychoterapeuta  
22 wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego  
w Ciechocinku, prowadzący w tej placówce zajęcia psychotera-
peutyczne z weteranami misji zagranicznych i ich bliskimi: 
„Podczas półrocznej rozłąki psują się często związki uczuciowe. 
kobieta, żeby wytrzymać rozłąkę, musi się wystudzić emocjo-
nalnie. Żołnierz zaś myśli zupełnie inaczej. i te dwie osoby spo-
tykają się po pół roku. to jakby gorącą fajerkę rzucił na lód.  
i zaraz myśl: bo ty masz innego. Myśli, że żona go zdradza. ko-
nieczna jest w takim momencie umiejętność ponownego zako-
chiwania się w sobie. Aby to nastąpiło, żona musi wiedzieć, co 
się z mężem dzieje”.

szpital jest jednym z tych miejsc, w których weterani, uczest-
nicząc w turnusach wraz z bliskimi, mogą odzyskać równowa-
gę, dowiedzieć się wiele o sobie, również w kwestii zagrożenia 
zdrowia: „Po pół roku służby w Afganistanie wracają do domu, 
do innego świata”, dodaje doktor. „Nie bardzo potrafią rozróż-
nić, który z nich jest prawdziwy”.

w Ciechocinku podchodzi się do zjawiska kompleksowo, 
gdyż kłopoty z adaptacją dotyczą również rodzin. Związki są 
często wystawiane na ciężką próbę, zagrożone rozpadem. Ze 
względu na obowiązującą dyskrecję doktor nie ujawnia takich 
sytuacji, ale może mówić o satysfakcji, bo wiele małżeństw zo-
stało dzięki jego pracy uratowanych. 

Doktor łątkowski nie chce procentowo określać, ilu uczest-
ników turnusów należałoby skierować na oddział psychiatrycz-
ny ze względu na zaburzenia i złe funkcjonowanie. Zapewnia 
jednakże bardzo optymistycznie, że 99 procent żołnierzy po po-
bycie w ciechocińskim szpitalu wraca do normy.
 
jAK W RAMSTein

Gdy na życie żołnierza rzuca cień PtsD, wówczas jedyna 
rozsądna droga wiedzie do lekarza psychiatry. Podpułkownik 
doktor nauk medycznych Radosław Tworus, pełniący obo-
wiązki szefa kliniki Psychiatrii i stresu Bojowego, zapewnia, że 
wojskowy instytut Medyczny jest szpitalem otwartym na żoł-

na spotkaniu zaraz po traumatycznym 

zdarzeniu nie wolno dopuścić do 

eskalacji ewentualnej agresji, trzeba 

uważać, żeby nie przegapić kogoś, kto ze 

swoimi silnymi emocjami w ogóle sobie 

nie radzi. może się przecież zdarzyć oso-

ba z tendencjami samobójczymi, przeży-

wająca oprócz sytuacji traumatycznej 

również kryzys domowy. dobrze jest coś 

o swoich podopiecznych wiedzieć. nie za-

wsze jest to możliwe, ale niekiedy taka 

wiedza ogromnie pomaga, pozwala na 

określenie pewnych tendencji w emo-

cjach i zachowaniu.

Czasem trzeba być także stanowczym, 

powiedzieć na przykład: musisz pójść do 

lekarza. po powrocie z patrolu, podczas 

którego miały miejsce dramatyczne zda-

rzenia, jeden żołnierz szedł zaraz spać, 

inny musiał zadzwonić do żony, trzeci sia-

dał na schodach i palił papierosa. sam. 

koło niego należało usiąść. nie próbować 

na siłę żartować, nie być natrętnym, nie 

mówić: nie martw się, tak bywa. dla tego 

człowieka jest to pierwszy tak dramatycz-

ny przypadek w życiu i nie ma tu żadnego 

„tak bywa”. nie wolno też żołnierza pytać: 

a co pan myślał wówczas, gdy to się zda-

rzyło? Czasem byli gotowi „zabić” za głu-

pie pytania. starałam się wówczas jedy-

nie, że tak powiem, przewentylować 

i uspokoić emocje. 

Bardzo konkretna psychologiczna praca 

odbywa się następnego dnia. wtedy wła-

śnie zadaje się pytania typu: co pan my-

ślał, co czuł? takie spotkanie jest obo-

wiązkowe, czasem płyną po nim łzy. 

wszystko po to, żeby człowiek nie pozostał 

z tym nieszczęściem sam, by to, co nega-

tywne, nie utrwaliło się w jego psychice, 

nie wywołało zaburzeń. 

Dorota Biernacka 

jest psychologiem.

d o r o t a 
B i e r n a C k a

C o m m e n t a r i u m
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niby w mediach co rusz słyszymy o stresie 

bojowym, o ptsd. jednak tak naprawdę 

żołnierze o traumie wiedzą bardzo mało.

jeżeli nagle i nieoczekiwanie umiera na na-

szych oczach człowiek, to jesteśmy przerażeni  

i sami konfrontujemy się wtedy z własną śmier-

telnością. nie potrafimy pomóc ofierze, więc do 

tego dochodzi jeszcze bezradność. nie tylko 

wojskowi, lecz także policjanci czy strażacy po-

winni być lepiej niż osoby przypadkowe przygo-

towani na takie sytuacje, chociażby poprzez od-

powiedni nabór do służby. właściwie przepro-

wadzoną selekcję widać w doborowych jednost-

kach. służący w nich żołnierze, mimo znacznie 

większego obciążenia psychicznego, nieporów-

nywalnie częstszego znajdowania się w trauma-

tycznych sytuacjach, mają znacznie mniej kło-

potów z psychiką. i choć nie są niezniszczalnymi 

cyborgami, to zazwyczaj doznają wyłącznie ob-

rażeń zewnętrznych. oczywiście do czasu. dla-

tego nie można żołnierza zostawić w służbie do 

60. roku życia, tak długo on nie wytrzyma, sta-

nie się wrakiem człowieka.

podpułkownik doktor Radosław Tworus 

jest lekarzem psychiatrą.

C o m m e n t

nierzy wracających z misji. Poszkodowanymi zaj-
muje się Urszula Flis, pełnomocnik dyrektora. 
Zorganizowano tu cały system, dzięki któremu we-
terani bez czekania miesiącami w „funduszowych” 
kolejkach mają możliwość korzystania z szybszego 
i łatwiejszego dostępu do świadczeń medycznych. 
Mogą zgłosić się tu bezpośrednio, bez skierowania, 
jeśli oczywiście jest sens jechać do warszawy na 
przykład aż ze Świętoszowa. Czasami to koniecz-
ne, ale zdaniem doktora doraźna pomoc psychiatry 
czy psychologa spełnia swoje zadanie wówczas, je-
śli jest dostępna na miejscu.

Doktor Tworus nie ukrywa ambicji swego ze-
społu: „Próbujemy osiągnąć standardy budzącego 
zachwyt wojskowych pacjentów szpitala w ram-
stein. Przed nami długa droga, ale satysfakcjonują-
ce jest to, że coraz częściej żołnierze zaczynają do-
strzegać, iż jesteśmy szpitalem wojskowym”. 

idealny świat? otóż drogę do 
kliniki z pewnością łatwiej zna-
leźć, odkąd placówka stała się 
bardziej medialna i popularna, 
gdy zaczęto pisać i mówić, że po-
maga żołnierzom. Pojawiły się 
więc skierowania od lekarzy, psy-
chologów, również od dawnych 
lekarzy wojskowych, pracujących 
dziś w cywilu. Żołnierze, którzy 
o niej słyszeli, idą do specjalisty  
i proszą o skierowanie. sporo pa-
cjentów zgłaszało się z rekomen-
dacji stowarzyszenia rannych  
i Poszkodowanych w Misjach po-
za Granicami kraju. Niewiele 
jest za to skierowań z resortowej 
służby zdrowia, od tamtejszych 
lekarzy i psychologów. Pacjenci 
czasem używają argumentu: 
„Nie pójdę do psychologa, bo… 
donosi dowódcy”.

Bez gWARAnCji
Zdaniem doktora Radosława 

Tworusa nikt nie zagwarantuje, 
że kontakt z lekarzem psychiatrii 
nie odbije się negatywnie na dal-
szym życiu żołnierza. wojsko 
tylko z pozoru jest stabilnym 
miejscem pracy. w trakcie cią-
głych reorganizacji i restruktury-
zacji łatwo można wypaść z gry. 
Często barierą w udaniu się po 
pomoc jest takie rozumowanie, 
dodaje doktor Tworus: „Jeśli się 
przyznam do kłopotów, zacznę 
chodzić do lekarzy, brać zwolnie-
nia, to przy najbliższej okazji do-
wódca powie, że musi mieć zdro-
wych i sprawnych ludzi, a nie 
chorych, szwędających się po 

szpitalach. tym bardziej psychiatrycznych”. we-
dług jego opinii wcale nie jest tak, że żołnierze 
nie chcą się leczyć i nie wiedzą, do kogo iść po 
pomoc: „Chcą i wiedzą, tylko nie zamierzają 
swojej sytuacji nagłaśniać. Nie przyjdą do woj-
skowej kliniki, jeśli nie mają pewności, że infor-
macje o ich problemach stąd się nie wydostaną. 
Pukają więc do prywatnych gabinetów, bo tam 
nikt z zewnątrz nie zajrzy, nie sprawdzi”.  

Armia musi być sprawna. Nikt jednak nie pyta 
dowódcy o jego kłopoty, tylko stawia mu zadanie 
przygotowania odpowiedniej liczby ludzi na mi-
sję. Doktor rozmawiał jakiś czas temu z oficerem, 
który zgłosił się do niego w stanie ogólnego zała-
mania psychicznego. Powodów było wiele, ale 
najważniejszy to ten, że dostał polecenie wybra-
nia spośród podwładnych grupy na wyjazd do 
Afganistanu. tych, którzy się nadawali i byli 
chętni, zabrał ze sobą na misję etatowy dowód-
ca, którego nasz pacjent zastępował. Z pozosta-
łych, do których się zwrócił, większość podzię-
kowała za ofertę. Ale na górze nikogo to nie inte-
resowało. 

Chodzi więc nie tylko o przebywanie na pół-
rocznej misji, na której trzeba strzelać, zabijać, 
gdzie dochodzi do dramatycznych sytuacji. wy-
starczy dostać niewykonalne zadanie i stać się 
przez to niekompetentnym dowódcą. Lekarze 
udzielą mu pomocy, bo od tego są. A potem żoł-
nierz wyjdzie ze szpitala i… 

Pacjent opuszcza klinikę. i co dalej? Bierze 
sprawy w swoje ręce. Lekarze zalecają dalsze ko-
rzystanie ze wsparcia psychologa czy nawet psy-
chiatry, chociażby po to, by omówić, co się dzieje 
po terapii, jaka jest aktualna sytuacja żołnierza. 
Bywa, że słyszą wówczas pytanie: „Ale dokąd 
mam pójść? w mojej okolicy specjalisty nie ma,  
a tam, gdzie jest, kolejka ustawia się długa”. A cza-
sem zdarza się, że taki miejscowy specjalista po-
wie: „Panie, ja tu leczę schizofrenię i nie wiem, co 
wy tam macie na wojnie za schorzenia”. trzeba 
mieć wyczucie, znać wojskową specyfikę i realia 
służby. Być na przykład świadomym, z jakim po-
czuciem wstydu wiąże się często dla człowieka  
w czerwonym berecie wizyta u psychiatry. 

specjaliści, którzy podzielili się swoimi reflek-
sjami, zgodnie twierdzą, że gdy chodzi o opiekę 
nad zdrowiem psychicznym żołnierzy, to brakuje 
konsolidacji. Jeśli mają pomagać skutecznie, to 
wszyscy powinni działać w jednolitym systemie. 
i tu powstaje dylemat: w jakim? Bo jedni twier-
dzą, że psycholog powinien podlegać nie pionowi 
wychowawczemu, tylko wojskowej służbie zdro-
wia. Chociażby dlatego, że każda decyzja o rota-
cji z misji ze względów psychologicznych jest ro-
tacją medyczną, ze wskazaniem psychologicz-
nym. Przeciwnicy takiego podejścia mówią: ow-
szem, tak, ale najpierw należałoby odtworzyć czy 
też utworzyć wojskową służbę zdrowia  
z prawdziwego zdarzenia.  n
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utworzenie centrów pomocy rodzinie przy jednost-
kach wojskowych, z których żołnierze wyjeżdżają 
na misję, od początku było trafionym pomysłem. 
wojskowi sami zresztą przyznają, że to właśnie ich 

najbliżsi dużo intensywniej niż oni sami przeżywają półroczną 
rozłąkę. „Na misji żyje się bardzo aktywnie. Praktycznie cały 
czas żołnierz poświęca na wykonywanie obowiązków. Jego 
bliscy w kraju przeżywają wszystko dwa razy mocniej. Naj-
trudniej mają te rodziny, w których to mężczy-
zna był ostoją, zajmował się wszystkim, po-
cząwszy od zakupów, aż po sprawy urzędowe 
czy inne formalności. Gdy takie osoby wyjeż-
dżają, wiele rodzin nie potrafi sobie poradzić 
z pozornie prozaicznymi czynnościami”, wyja-
śnia major Dariusz Urban, szef sekcji wycho-
wawczej w 2 Pułku saperów w kazuniu. 
wsparcie wojska jest nie do przecenienia także 
dla samych mundurowych. „wielu z nich jest 
z pewnością spokojniejszych, gdy mają świa-
domość, że bliscy nie zostali pozostawieni sa-
mi sobie”, dodaje kapitan Agnieszka Królak, 
oficer sekcji wychowawczej 2 Pułku. Nie wszy-
scy jednak takiej pomocy oczekują. „są i tacy żołnierze, któ-
rzy na misję jadą kolejny raz i zarówno oni, jak i ich rodziny 
wiedzą już, «z czym to się je»”, mówi starszy chorąży sztabo-
wy jarosław Rakocki, pomocnik dowódcy do spraw podofi-
cerów. A i rodziny przyzwyczaiły się do częstych nieobecno-
ści mężów, ojców czy synów. 

STAły KonTAKT
Centrum pomocy w 2 Pułku działa nieustannie. Co prawda 

jednostka wystawia komponent inżynieryjny co trzecią zmia-
nę, ale z każdym polskim kontyngentem wyjeżdża do Afgani-
stanu sekcja przewodników z psami. De facto więc poza gra-
nicami kraju jest zawsze co najmniej czterech żołnierzy.

rodzina każdego wyjeżdżającego na misję jest informowa-
na o możliwościach pomocy. wszyscy otrzymują niezbędne 
dane kontaktowe. klub wojskowy stoi przed rodzinami misjo-
narzy otworem. Mogą tu sprawdzić pocztę elektroniczną, sko-
rzystać ze skype’a czy komunikatorów tekstowych. Gdy po-
trzebują pomocy w sprawach papierkowych, przedstawiciele 
centrum są do dyspozycji. Często potrzebne jest wsparcie 
w sprawach codziennych. „Żona misjonarza nie miała jak 
wrócić od matki z dwójką dzieci. Zamontowałam w swoim 
aucie dwa foteliki samochodowe i tę kobietę przywiozłam”, 
mówi kapitan Królak. „inna pani rozbiła samochód, więc po-
mogliśmy jej w sprawach związanych z ubezpieczeniem”.

Bliskim, którzy nie najlepiej znoszą rozłąkę, wsparcia 
udziela psycholog. Jednak ludzie niezbyt chętnie korzystają 
z jego pomocy. Najczęściej interwencja jest wynikiem otrzy-
mania niepokojących sygnałów od innych osób. „Psycholog 
przebywający w Afganistanie poinformował nas, że żołnierz 
ma napięte relacje z żoną, które wpływają na jego służbę”, 
opowiada szef sekcji wychowawczej. „Nasz psycholog wkro-
czył do akcji. okazało się, że kobieta została sama z dwójką 

dzieci i zupełnie sobie nie radziła, była w sła-
bej kondycji psychicznej. skończyło się na 
wcześniejszej rotacji jej męża do kraju”.

ChCieć To MóC
od 2008 roku priorytetem dla kazuńskich 

żołnierzy stała się pomoc rodzinom poległych. 
to wtedy w wyniku eksplozji ładunku zginęło  
trzech żołnierzy z jednostki: plutonowy  
Waldemar Sujdak, kapral Paweł Szwed i ka-
pral Paweł Brodzikowski. Po ich śmierci przed-
stawiciele centrum ruszyli z pomocą. odciążyli 
rodziny poległych od spraw biurokratycznych, 
związanych chociażby z organizacją pogrze-

bów, uzyskaniem renty czy odszkodowania. „Z chorążym  
Rakockim zostaliśmy opiekunami tych rodzin. utrzymuję kon-
takt między innymi z państwem Brodzikowskimi. to małżeń-
stwo rolników z Nasielska, szczególnie doświadczone przez 
los. rok przed śmiercią Pawła zginął tragicznie ich młodszy 
syn Sebastian. Pozostała im córka, no i teraz dwójka wnucząt”, 
wyjaśnia major Urban, który razem ze swoją żoną i 3-letnią 
córką dość często bywa w Nasielsku, całkiem prywatnie.  

kazuńskie CPr opiekuje się obecnie pięcioma rodzinami 
zmarłych kolegów. Państwo Sujdakowie mieli problem 
z otrzymaniem ekwiwalentu za mieszkanie. Gdy okazało się, 
że ze względu na stan zdrowia i zbyt dużą odległość nie mo-
gą osobiście przyjechać do wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej, major Urban sam przedstawił ich sytuację. „Zawiozłem 
niezbędne dokumenty, oni odesłali je do agencji i otrzymali 
należne pieniądze”.

Zdaniem żołnierzy 2 Pułku wiele ułatwiła obowiązująca od 
marca ustawa o weteranach. unormowano przede wszystkim 
kwestie doraźnej pomocy finansowej dla rodzin poległych. 
kwota nie jest może zbyt duża – 1000 złotych na osobę – ale 
od czegoś trzeba zacząć. Z przysługującej od niedawna po-
mocy finansowej skorzystała już córka poległego żołnierza 
eliza Sujdak, której wojsko sfinansowało okulary. 

„Na miarę możliwości chcieliśmy podarować bliskim na-
szych kolegów namiastkę rodziny”, mówi major Urban.

pod skrzydłami wojska
Misje wojskowe są często dużo trudniejsze dla rodzin misjonarzy  

niż dla nich samych. 

PA u L i N A  G L i ń s k A

priorytetem 
dla 
kazuńskiCh 
żołnierzy 
stała się 
POMOC 
ROdZINOM 
POLEGłYCh

 n



numer 5 | sierpień 2012 | polska zBrojna 23

armiaarmia

Coraz więcej osób korzysta z terapii psychologicznych. Czy 
ta tendencja jest widoczna także w wojsku?

Coraz więcej osób odróżnia psychiatrę od psychologa. 
rośnie liczba psychologów-trenerów, powstaje coraz wię-
cej prywatnych gabinetów reklamujących takie usługi. sło-
wem, zwiększa się świadomość społeczeństwa, a więc  
także żołnierzy. 

A co ustawa o weteranach działań poza granicami państwa 
zmieniła w systemie opieki psychologicznej nad tymi żołnie-
rzami? 

ustawa wprowadziła przywilej, że weterani i weterani po-
szkodowani obsługiwani są poza kolejnością. Pomocą psycho-
logiczną zostali objęci wcześniej. 29 grudnia 2009 roku mini-
ster obrony narodowej wydał decyzję dotyczącą profilaktyki 
psychologicznej i wymienił weteranów oraz weteranów po-
szkodowanych jako jedną z grup, której psychologowie z jed-
nostek wojskowych i pracowni psychologicznych mają udzie-
lać takiej pomocy. 

jak zbudowany jest taki system opieki?
Ma dwa podstawowe piony. Pierwszy, który tworzą psycho-

lodzy zatrudnieni w jednostkach wojskowych i w pracow-
niach psychologicznych, zajmuje się wstępną diagnozą, po-
radnictwem, wsparciem, interwencjami kryzysowymi po 

pierwszych traumatycznych zdarzeniach. Drugi pion to od-
działy w szpitalach, poradnie zdrowia psychicznego, specjali-
ści w przychodniach specjalistycznych, Dom weterana oraz 
cztery wojskowe szpitale uzdrowiskowo-rehabilitacyjne, 
w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Lądku-Zdroju i krynicy Gór-
skiej, w których odbywają się między innymi turnusy z tre-
ningiem psychologicznym.

Czy te dwa piony współpracują, czy każdy działa niezależ-
nie?

ustawa o weteranach zobowiązała psychologów z tych 
dwóch pionów, aby mieli wiedzę o miejscach, w których świad-
czona jest pomoc psychologiczna. Możemy się też wspierać 
wydawanymi opiniami, na przykład po leczeniu klinicznym, 
gdy pacjentowi potrzebna jest pomoc długofalowa. 

ilu psychologów zatrudnia blisko stutysięczna armia?
Mamy w kraju 35 pracowni psychologicznych, w których 

pracuje 123 psychologów. więcej jest ich tam, gdzie znajduje 
się sporo jednostek wojskowych. w 2011 roku 165 psycholo-
gów – w tym 14 żołnierzy – pracowało w jednostkach. inspek-
torat wojskowej służby Zdrowia podaje, że w instytucjach mu 
podległych, czyli na oddziałach szpitali klinicznych w warsza-
wie, Bydgoszczy, krakowie, Gdańsku i wrocławiu, zatrudnio-
nych jest 60 psychologów i psychiatrów. 

pOMOCNA Dłoń
Z Agnieszką gumińską o pomocy psychologicznej nie tylko  

dla misjonarzy rozmawia Małgorzata Schwarzgruber
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jak często żołnierze korzystają z „wojskowej” pomocy psy-
chologicznej? Pokutuje jeszcze opinia, że do psychologa 
chodzi wariat, a prawdziwy mężczyzna sobie poradzi.

od 1997 roku walczymy z tym wizerunkiem. Pomysłem na 
roztoczenie nad żołnierzami opieki psychologicznej wynikają-
cej z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego było wprowa-
dzenie psychologów do jednostek. staramy się przybliżyć żoł-
nierzom naszą pracę, jak najbardziej ich z nią oswoić. Prowa-
dzimy profilaktykę, nie jesteśmy groźni, nasza obecność nie 
wiąże się z wydawaniem opinii, orzeczeń czy zaświadczeń 
związanych z kwalifikowaniem żołnierzy do jakichś zadań. 

na czym polega profilaktyka psychologiczna w jednostkach?
kładziemy nacisk na edukację i informację. Zajmujemy się 

szkoleniem w ramach kształcenia uzupełniającego oraz wpro-
wadzamy dodatkowe programy profilaktyczne. szkolimy żoł-
nierzy wyjeżdżających na misje. realizujemy cykl warsztatów 
i ćwiczeń, podczas których wojskowi dowiadują się, jak radzić 
sobie z traumą. Nie wywołujemy sztucznie stresu, ale staramy 
się poszerzyć ich wyobraźnię, pokazać, jak mogłoby być. 
uczymy żołnierzy, że każda reakcja na silne przeżycie jest nor-
malna i przemija, nawet gdy na początku organizm się nie 
obroni, nie poradzi sobie ze stresem. Przekonujemy, że ważne 
jest jak najwcześniejsze zgłoszenie się po pomoc. Pomagamy 
też rodzinie – uczymy rozpoznawania pierwszych sygnałów 
świadczących o zaburzeniach.

na jaką pomoc psychologiczną może liczyć żołnierz po po-
wrocie z misji?

Psycholog stara się interweniować już w Afganistanie, gdy 
coś się dzieje – doszło do zamachu czy ataku. inne konsultacje 
związane są z tym, jakie żołnierze mają relacje z rodzinami, 
bowiem utrzymujące się długo napięcie wpływa na zmianę ich 
zachowania. Nieco inaczej jest po misji. Żołnierza bada komi-
sja lekarska, ale traumatyczne skutki przeżyć mogą się objawić 
dopiero później. tymczasem zazwyczaj wykorzystuje on przy-
sługujący mu urlop i dopiero potem wraca do jednostki. Powi-
nien się wówczas znaleźć pod czujnym okiem psychologa, któ-
ry niemal narzuca mu pomoc, chyba że żołnierz sobie tego wy-
raźnie nie życzy. Jesteśmy jednak zobowiązani utrzymywać ta-
ki kontakt, przypominać o sobie. 

Co mówią statystyki: więcej misjonarzy zgłasza się do psy-
chologa z własnej woli czy więcej „wyłapują” specjaliści?

Nie mamy takich porównań. spora część żołnierzy korzysta 
z konsultacji psychologicznych poza naszymi strukturami. Nie 
we wszystkich jednostkach są psychologowie. 

Czy szukanie pomocy psychologicznej poza wojskiem nie 
jest sygnałem, że żołnierze obawiają się kontaktu z psycho-
logiem w jednostce i przypięcia im łatki?

ten problem wciąż występuje, zwłaszcza wśród tych żołnie-
rzy, którzy planują kolejne wyjazdy na misje. wiele zależy od 
nastawienia dowódcy jednostki. to on jest kreatorem nastrojów. 
Jeśli „bywanie u psychologa” jest powszechnie przyjęte i nikt 
na to nie zwraca uwagi, żołnierze częściej decydują się na kon-
takt ze specjalistą. Gdy panuje inna atmosfera, na przykład żoł-
nierza wytyka się palcami, jeśli był na turnusie czy w klinice, 
a następnie nie zabiera się go na następną misję, to kontakt 
z psychologiem będzie działał odstraszająco. w ramach kwali-

P o D P u ł k o w N i k  A G N i E s Z k A  G u M i ń s k A 

s P r Aw u J E  M E ry t o ry C Z N y  N A D Z ó r 

N A D  P s y C H o L o G A M i  w  J E D N o s t k A C H  
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fikowania do wyjazdu z kontyngentem psycholog ma głos do-
radczy, może zdecydować, że jeszcze nie czas na powrót na mi-
sję. Zna żołnierza, jego rodzinę, może zasugerować dowódcy 
zmianę decyzji. Niektórzy żołnierze nie chcą, aby koledzy wie-
dzieli, że z pomocy psychologa korzysta także rodzina. 

Czy żołnierz, który nie chce, aby dowódca czy koledzy do-
wiedzieli się, że korzysta z pomocy psychologa, jest skazany 
na prywatne leczenie?

Może udać się do wojskowych pracowni psychologicznych 
poza jednostkami. Do 2010 roku były one tylko placówkami 
badawczymi, obecnie prowadzą także konsultacje. 

Co mówią statystyki? ilu żołnierzy korzysta z pomocy psy-
chologa?

statystyki wciąż rosną – zwiększa się liczba konsultacji in-
dywidualnych w jednostkach. Nie da się jednoznacznie powie-
dzieć, czy oznacza to, że rośnie liczba problemów, z jakimi 
zgłaszają się żołnierze, czy też zwiększa się zaufanie żołnierzy 
do psychologów. w 2010 roku odnotowaliśmy 29 971 konsul-
tacji psychologicznych, w tym z 629 skorzystali weterani. 
w 2011 roku liczba konsultacji wzrosła do 32 708, w tym 2265 
odbyło się z udziałem weteranów.

Dlaczego z pomocy psychologa powinny korzystać rodziny?
Żołnierz nie żyje w próżni. rodzina musi wiedzieć, że po 

misji może się on zmienić, różnie zareagować na tragiczne wy-
darzenie. Bliscy powinni umieć tolerować jego zachowanie, na 
przykład wysłuchiwać niekończących się opowieści o tym, co 
się stało, lub pozwolić mu milczeć na ten temat. Żaden specja-
lista nie pomoże tak, jak najbliżsi. Czasem, aby dotrzeć do żoł-
nierza po misji, kontaktujemy się z najbliższą rodziną. 

Ustawa o weteranach wprowadziła system monitoringu 
świadczeń zdrowotnych udzielanych weteranom. Pierwsze 
podsumowania będą na początku 2013 roku. jakie infor-
macje zostaną w nich zawarte?

rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie po-
mocy psychologicznej udzielanej weteranom, weteranom po-
szkodowanym oraz najbliższym członkom ich rodzin nakłada 
na nas obowiązek zebrania danych statystycznych: liczby kon-
sultacji psychologicznych, najczęstszych problemów, z jakimi 
zgłaszają się żołnierze, oraz częstotliwości udzielanych świad-
czeń. Zobaczymy, z którego pionu poszkodowani korzystają 
najczęściej; przewidujemy, że z pomocy klinicznej. Chcieliby-
śmy określić, czy urazy fizyczne zawsze pociągają za sobą ura-
zy psychiczne, czy też może przydaje się w takich sytuacjach 
psychologiczna wiedza, którą staramy się przekazać żołnie-
rzom. Chcielibyśmy wiedzieć, w jakim stopniu ona sprawia, że 
są silniejsi i lepiej radzą sobie psychicznie.
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Na ulicach miasta widział kolegów, których poznał 
na misji w iraku. spotykał ich spacerujących 
głównymi ulicami Jarosławia, byli też w przejeż-
dżających obok samochodach i autobu-

sach. Nie sypiał, dużo pił. Czuł, że pogrąża 
się coraz bardziej.

SłUżBA PRzeD zMiAną
edward zalewski był towarzy-

skim, otwartym człowiekiem. 
Ambitnym, upartym, z planami 
na przyszłość. Misja w iraku 
zmieniła go nie do poznania. 
stał się nerwowy, nadpobudli-
wy, nie radził sobie z proble-
mami. to jeden z pierwszych 
żołnierzy, u których zdiagnozo-
wano PtsD, czyli zespół stresu 
pourazowego.

służył w 21 Brygadzie strzel-
ców Podhalańskich, w dywizjonie 
artylerii rakietowej w Jarosławiu. Zajmo-
wał różne stanowiska: od dowódcy załogi po 
szefa eksploatacji sprzętu uzbrojenia. Miał za 
sobą roczną misję w syrii. 

Jako jeden z dwóch żołnierzy ze swojej 
jednostki dołączył do składu iii zmiany 
Polskiego kontyngentu wojskowego 
w iraku. Poszukiwano wówczas specja-
listów do ruchomych węzłów łączności 
(rwł), a ponieważ miał odpowiednie 
kwalifikacje, zgłosił swój udział. Decy-
zję o wyjeździe podjął 
sam, nie skonsultowawszy 
tego z żoną. kierowały 
nim głównie względy fi-
nansowe. rodzina miała 
problemy mieszkaniowe, 
na utrzymaniu było czworo 
dzieci, misja stała się więc 
szansą na zarobek.

„Pojechałem na rozmo-
wy do Elbląga. Zapropo-
nowano mi etat starszego 
operatora rwł przy szta-
bie dywizji, który przyją-
łem”, opowiada. „w Jaro-
sławiu coraz częściej mó-
wiło się o rozformowaniu 
naszej jednostki. Zapew-
niano nas jednak, że dla 
uczestników misji praca na pewno się znajdzie. Nie miałem 
się więc nad czym zastanawiać”. o swoich planach poinfor-
mował najbliższych, gdy rozpoczynał już szkolenie przedmi-
syjne. wyjaśniał, że będzie miał spokojną, sztabową pracę, 
więc na pewno nic mu nie grozi.

rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. De facto 
ani godziny nie przepracował w węźle łączności cyfrowej. 
„Chodziłem na tak zwane dragony, pełniłem ośmiogodzinne 
służby jako wartownik na wieży. Z czasem wyznaczano nas 

Misja miała być przepustką do długoletniej służby. 
Niestety, okazała się początkiem jej końca.

M A G D A L E N A  k o wA L s k A - s E N D E k

też do sprzątania sztabu dywizji. Buntowałem się”, wspomi-
na. „Pojechałem na misję jako dwugwiazdkowy chorąży,  
a zadania miałem na poziomie szeregowego”. 

w negatywnym nastawieniu do misji utwier-
dził chorążego zalewskiego wypadek, 

który przytrafił się jednemu z żołnierzy. 
otóż któregoś ranka w rozmowie 

z sanitariuszem zażartował, żeby 
ten nie przyzwyczajał się do 

jeżdżenia na noszach w sa-
nitarce, bo do Polski też 
wróci na leżąco. „Dwie 

godziny później chłopak 
już nie żył. Nie mogłem 
sobie z tym poradzić. 

Nie byliśmy bliskimi ko-
legami, ale te ostatnie zdania 
dźwięczały mi w uszach. 
Załamałem się”, przyznaje 
chorąży. Ze względu na nie 

najlepszą kondycję psychiczną 
został odsunięty przez przełożo-
nych od pełnienia wart i prze-
niesiony do batalionowego 
Centrum operacji taktycznych 
(toC). kolejne miesiące służ-

by były dla niego coraz trudniejsze. 
ostrzały bazy i śmierć innych żołnierzy 
pogrążały go jeszcze bardziej. odsunął 
się od kolegów, nie zwierzał się żonie, 
pochłonięty był „przeprowadzką” ba-
zy Babilon do nowej siedziby. Cierpli-

wie czekał na koniec swo-
jej zmiany.

kiedy wrócił do kraju, 
okazało się, że jego jed-
nostka wyrusza do iraku 
na V zmianę. A ponie-
waż on dopiero wrócił, 
jechać ze swoimi już nie 
mógł. w pracy zaczęły 
się kłopoty. 

śWiAT „Po”
w domu czekali na nie-

go stęsknieni żona, dwie 
córki i dwóch synów. 
Chciał wynagrodzić im 
swoją nieobecność, posta-
nowił więc wykorzystać 
zaległy urlop. tego czasu 

nie wspomina jednak najlepiej. Chodził ulicami miasta, miał 
wrażenie, że wśród spacerujących ludzi widzi kolegów z misji. 
„Na początku tłumaczyłem sobie, że to na pewno przez emo-
cje. Myślałem, że minie. Z czasem sytuacja stawała się bardzo 
uciążliwa. Potrafiłem jechać za samochodem, bo wydawało mi 
się, że siedzi w nim kolega. okazywało się jednak, że to wcale 
nie żołnierz z mojej zmiany, lecz jakaś obca kobieta”.

wtedy też pierwszy raz zgłosił problem swojemu przełożo-
nemu i pani psychoprofilaktyk z jednostki. Dostał skierowa-

Drugie życie 
naznaczonych
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nie na turnus rehabilitacyjny do krynicy. tam niestety nie po-
trafiono mu pomóc. Całymi dniami przesiadywał w pokoju, 
nocami nie wyłączał światła. Po dwutygodniowym pobycie 
wrócił do domu w jeszcze gorszej kondycji. 

Był przewrażliwiony i sfrustrowany. sypiał źle albo wcale. 
Zaczął sięgać po alkohol, wpadał w ciągi. wódka pomagała 
mu zasnąć. „Jak nie piłem, to nie spałem, a jak nie spałem, to 
byłem nerwowy. Żona czuła się zastraszona, bała się mnie. 
Zdarzało mi się uderzyć dzieci”, przyznaje. wstydził się iść 
do psychiatry. Nie chciał, żeby ktoś powiedział mu, że jest 
wariatem. w końcu się przełamał i zgłosił do emerytowanego 
wojskowego specjalisty. w 2005 roku niewiele mówiło się 
jeszcze w Polsce o PtsD, więc rozpoznanie lekarza, do któ-
rego trafił, nie było właściwe. Dostał leki, ale jak się później 
okazało, źle dobrane. „Dla mnie najważniejsze było to, że  
w końcu mogłem zasnąć”. Jego złe samopoczucie pogłębiała 
nie najlepsza sytuacja w pracy. ostatecznie w rozkazie dzien-
nym jednostki ukazał się zapis mówiący o tym, że w związ-
ku z leczeniem psychiatrycznym starszy chorąży zalewski 
zostaje odsunięty od wszystkich zajęć z bronią. „Nie prze-
szkadzało to jednak moim przełożonym wyznaczać mnie na 
służby, w których czasie przecież miałem pistolet. to był 
cios”, przyznaje. „rozkaz dotarł do wszystkich pododdzia-
łów, każdy wiedział, że się leczę. odsunęli się ode mnie jak 
od trędowatego”. 

wspominając chorobę, zalewski opowiada o napadach pa-
niki i strachu. Przywołuje historię z pewnej podróży do rzeszo-
wa, w której czasie w budynku dworca kolejowego wpadł w hi-
sterię, bo nie mógł znaleźć wyjścia. „Znam ten dworzec dosko-
nale, często tam bywałem. stałem na środku hali, rozglądałem 
się dookoła, bałem się, bo nigdzie nie widziałem drzwi”.

Przez przypadek przeczytał w PoLsCE ZBroJNEJ arty-
kuł o tym, że w Dowództwie wojsk Lądowych powstaje ze-
spół do spraw rannych i poszkodowanych w misjach. Za-
dzwonił pod wskazany w tekście numer telefonu. opowie-
dział swoją historię. Niemal od razu otrzymał zaproszenie do 
nowo powstałej kliniki Psychiatrii i stresu Bojowego w woj-
skowym instytucie Medycznym w warszawie. 

TRAFionA DiAgnozA
Pojechał na organizowane tam dwutygodniowe warsztaty. 

od razu po nich został przyjęty na stacjonarne, czteromie-
sięczne leczenie. Był szczęśliwy, że ktoś go rozumie, a co 
więcej – że zdaje sobie sprawę, co się z nim dzieje. uczył się 
rozmawiać, uczestniczył w zajęciach z psychologami. Popra-
wę było widać już po dwóch tygodniach. „wreszcie normal-
nie funkcjonowałem. Nie czułem się już wariatem. Znów 
miałem po co żyć. określiłem priorytety. Miałem 35 lat, żonę 
i małe dzieci. wszystko było przede mną”. Przyznaje, że bar-
dzo pomogła mu świadomość, że nie tylko on ma podobny 
problem. Z żołnierzami, którzy mu towarzyszyli w szpitalu, 
wymieniał doświadczenia, dużo rozmawiał. 

Powrót do Jarosławia mocno go rozczarował. Jego jednost-
ka była wówczas likwidowana i to właśnie jemu powierzono 
obowiązki szefa logistyki rozformowywanego dywizjonu  
z zadaniem rozliczania i przekazywania sprzętu. Zaczął szu-
kać sobie wolnego etatu. „Nigdzie mnie nie chcieli. A ja prze-
cież walczyłem o miejsce w wojsku i nigdy nie zakładałem, 
że odejdę ze służby. Myślę, że po prostu nikt nie chciał mieć 
u siebie w jednostce wariata”. szybko przyszło kolejne zała-
manie. wrócił na szaserów. kiedy zobaczył na oddziale nowe 
twarze, zdał sobie sprawę, że PtsD to nie tylko jego problem. 
„Do profesora ilnickiego wracałem jak do domu. wiedzia-
łem, że jestem chory i muszę się leczyć. A klinika dawała mi 
poczucie bezpieczeństwa. Miałem do lekarzy stuprocentowe 
zaufanie. wiedziałem, że postawią mnie na nogi”.

wrócił do domu. Naprawił relacje z rodziną i w końcu był 
szczęśliwy. ówczesny pełnomocnik dowódcy wojsk Lądo-
wych do spraw rannych i poszkodowanych w misjach puł-
kownik jan Patoka zadbał o jego służbę. zalewski otrzymał 
propozycję pracy w rzeszowskim dywizjonie przeciwlotni-
czym. tuż przed wyznaczeniem na nowe stanowisko poszedł 
na zaległy urlop. wypoczynek nieszczęśliwie zbiegł się z eg-
zaminem z wuefu. „Myślałem, że skoro jestem na urlopie, to 
mogę zdawać w innym terminie. okazało się, że wszystkich, 
którzy nie przystąpili do egzaminu, dowódca skierował na 
wojskową komisję lekarską”. stawił się w Przemyślu, ale kie-
dy przewodniczący zobaczył historię jego choroby, odesłał go 
z powrotem na obserwację do kliniki stresu wiM. Gdy wrócił 
po dwóch tygodniach, otrzymał kategorię zdrowia N, czyli 
niezdolny do zawodowej służby wojskowej. Został cywilem.

jAK SKRzynKA KonTAKToWA
Przecież miesiącami walczył o siebie, rodzinę i możliwość 

dalszej służby, a wojsko nie dało mu szansy. „wszystko co 
miałem w związku ze służbą wojskową, w ciągu tygodnia 
sprzedałem, a za pieniądze kupiłem garnitur”, opowiada.

Próbował odnaleźć się w nowej, niewojskowej rzeczywisto-
ści. Początki nie były łatwe. Najpierw starał się zarabiać na 
dmuchanych zabawkach dla dzieci – zjeżdżalniach, trampoli-
nach. ostatecznie odprawę, którą dostał po odejściu z armii, za-
inwestował w małą gastronomię. ten biznes prowadzą z żoną 
do dziś. „Do końca życia będę brał leki, ale stoję już twardo na 
nogach. Nie mam do nikogo żalu – widocznie tak musiało być. 
Ale ponieważ ktoś kiedyś pomógł mnie, teraz ja mogę spłacić 
ten dług”. koledzy z 21 BsP traktują go jak skrzynkę kontakto-
wą. Piszą e-maile, dzwonią, przyjeżdżają. Bywa, że w ciągu 
jednego miesiąca kilku wojskowych przychodzi do niego, by 
się wyżalić. Pytają o jego historię, opowiadają o swoich prze-
życiach. zalewski podpowiada, co mają zrobić, gdzie się zgło-
sić, jak rozpocząć leczenie. „Mam nadzieję, że kiedyś w jed-
nostkach wojskowych powstaną etaty dla pełnomocników do 
spraw rannych i poszkodowanych. Myślę, że z moim doświad-
czeniem pomógłbym wielu żołnierzom”.     n

E d w a R d 
Z a L E w S K I

zawalił mi się Świat. miałem oGromny żal 
do wojska, wstręt do munduru
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Czy Pańskie typowania na euro były trafne?
Potwierdziło się, że nie umiem przewidywać przyszłości 

bez informacji wyjściowych, ale z oceną możliwości wypadło 
nie najgorzej. Żartowałem, że niezależnie od sytuacji na bo-
isku wojsko Polskie będzie wspierać naszą reprezentację 
i w powietrzu, i na ziemi, a jak będzie padać – to i na wodzie. 
udział wojska w zabezpieczeniu turnieju był wymierny. wy-
konaliśmy nasze zadania i – co równie istotne – potwierdzili-
śmy skuteczność systemu dowodzenia. Jesteśmy bogatsi o ko-
lejne doświadczenia i wnioski z analiz, które wzbogacą nasze 
procedury. teraz czas na dopingowanie naszych olimpijczy-
ków, a jest wśród nich wielu, bo około 40, żołnierzy. 

W trakcie euro zarządzanie kryzysowe potwierdziło swoje 
atuty, siły zbrojne wielu państw borykają się jednak z na-
stępstwami innego kryzysu – myślę o cięciach budżetowych. 
nas to omija. Dlatego w czasie spotkań z szefami obrony in-
nych państw jest Pan w komfortowej sytuacji. Koledzy za-
zdroszczą Panu?

to prawda. Znam dobrze wielu szefów obrony czy sztabu 
generalnego. Z większością współpracowałem w komitecie 
wojskowym NAto. Na spotkaniach „pierwszych żołnierzy” 
w Brukseli rozmawiamy szczerze i oni mówią mi wprost, że 
Polska ma dobre wojsko. Czasem faktycznie wydaje mi się, 
że słyszę nutkę zazdrości w ich głosie. Jestem przekonany, że k
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Z generałem Mieczysławem Cieniuchem 
o różnych aspektach funkcjonowania  

sił zbrojnych rozmawiają  
Artur goławski i Tadeusz Wróbel

kurs
NA sTAbiLiZACJę
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oni też mają dobre siły zbrojne, tylko wiedzą, że jeśli nakła-
dane są na nich ograniczenia finansowe, to odbije się to na 
wartości ich wojska. Braków finansowych na dłuższą metę nie 
da się ukryć. 

jakie mogą być skutki zmniejszonego finansowania sił 
zbrojnych?

Prędzej czy później deficyt środków powoduje spadek jako-
ści szkolenia, ogranicza skalę i częstotliwość ćwiczeń, na-
pływ nowego uzbrojenia. Nie jest wówczas rozwijana baza 
szkoleniowa i brakuje środków na utrzymanie i modernizację 
tego, co już się posiada. Polska może się jednak poszczycić 
jednym z najbardziej stabilnych budżetów obronnych w Euro-
pie. Zresztą wzrostu renomy naszego wojska w międzynaro-
dowych gremiach nie sprowadzajmy tylko do finansów. ro-
śnie ona także dlatego, że uczestniczymy w ważnych 
operacjach sojuszniczych i ćwiczeniach, mamy stabilne, 
sprawdzone struktury, które nie odbiegają od rozwiązań w in-
nych państwach. Dzięki temu kooperacja między nami i so-
jusznikami odbywa się bez przeszkód. Mamy też dobrze 
przygotowanych żołnierzy w dowództwach sojuszniczych 
i gościmy na naszym terytorium Centrum szkolenia sił Połą-
czonych NAto. Co ciekawe, przy tej samej ulicy w Bydgosz-
czy znajduje się również nasze Centrum Doktryn i szkolenia, 
którego jednym z istotniejszych zadań jest zbieranie doświad-
czeń związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania sił 
zbrojnych. Mamy powody, by być dumni z tego, co osiągamy. 
Pamiętajmy jednak, że rozwój armii to proces długofalowy 
i nic, także budżet, nie jest nam dane raz na zawsze.

W centrali Mon i Sztabie generalnym Wojska Polskiego 
zapadają teraz ważne decyzje o przyszłości wojska.

to naturalne, że w sztabie Generalnym zajmujemy się ana-
lizowaniem, prognozowaniem i planowaniem. tak się dzieje 
od lat i jesteśmy w tym coraz bardziej skuteczni. Dodatkowo 
jako szef sztabu Generalnego wojska Polskiego dowodzę ar-
mią w imieniu ministra obrony, więc i sprawy bieżące bardzo 
nas absorbują. obecnie finalizujemy przygotowanie planu 
rozwoju sił zbrojnych na lata 2013–2022 i jego planów po-
chodnych, w tym modernizacyjnego, organizacyjno-dysloka-
cyjnego i szkoleniowego. to skomplikowany proces. Nasz 
plan szkoleniowy, na przykład, musi być ściśle powiązany 
z projektem modernizacji infrastruktury, w tym bazy poligo-
nowej, oraz z planami udostępniania jej jednostkom innych 
armii, a także z innymi – specjalistycznymi, dziedzinowymi 
– dla logistyki, służby zdrowia, saperów czy artylerii... to 
spore wyzwanie. 

nie za bardzo jest rozbudowane to planowanie?
Postępujemy tak jak sojusznicy i ściśle uzgadniamy nasze 

plany z ich planami. wzajemna kompatybilność struktur po-
zwala nam dobrze się rozumieć. w Brukseli i Mons zapadają 
końcowe ustalenia na temat celów sił zbrojnych kolejnej edy-
cji, tabeli sił dostępnych na potrzeby misji NAto oraz zdol-
ności, jakie poszczególne formacje powinny uzyskiwać. Mó-
wię o tym, by pokazać kompleksowość przedsięwzięć, 
z którymi mamy do czynienia. Co równie istotne, zajmujemy 
się też budżetowaniem zadaniowym. to niezwykle ważny ob-
szar naszej aktywności, który zakończyliśmy planowaniem 
budżetu na lata 2013–2014.

Co wynika z tych dokumentów dla żołnierzy?
stabilizacja. to pożądany stan, do którego dążymy. stabili-

zacja w jak największej liczbie obszarów funkcjonalnych. to 
nasza filozofia planowania i z takim zamiarem przesyłamy 
dokumenty do zatwierdzenia ministrowi obrony. Żeby to zo-
brazować, powiem tylko, że o ile poprzedni plan dziesięcio-
letni zawierał ponad 700 różnych zmian dyslokacyjno-organi-
zacyjnych, o tyle w nowych planach jest ich tylko około 50. 
i wciąż są przedmiotem dyskusji. ich liczba raczej się zmniej-
szy niż zwiększy.

Spore zamieszanie wywołała informacja o połączeniu 
6 Brygady Powietrznodesantowej z 25 Brygadą Kawalerii 
Powietrznej.

informacja pochodziła z dokumentów studyjnych i to nie 
najnowszych. Nie był to pomysł tegoroczny czy nawet ubie-
głoroczny. Poza tym w sztabie Generalnym wojska Polskie-
go nie boimy się myśleć refleksyjnie, brać pod uwagę różnych 
rozwiązań czy prowadzić symulacji lub analiz, które wielu 
mogą wydawać się kontrowersyjne. 

Brytyjczycy zdecydowali się na połączenie jednostek aero-
mobilnych.

My zamierzamy zachować obie brygady. Decyzja już zapa-
dła. Chcemy jednak tę sprawę potraktować kompleksowo i do-
prowadzić do pożądanego stanu. Jeśli 6 BPD ma pozostać 
w obecnym układzie, to mamy za mało samolotów transporto-
wych, aby umożliwić jej normalne szkolenie spadochronowe. 
skoro cała jednostka ma skakać, to musimy zapewnić transport 
dla ponad trzech tysięcy ludzi, a potem dostarczyć im wsparcie 
po desantowaniu, bo bez tego nie przetrwają na polu walki.

W planach priorytet przyznajecie intensyfikacji szkolenia 
wojsk. Dlaczego?

w 2010 roku na naradzie z nowo wyznaczonymi dowódca-
mi rodzajów sił zbrojnych uznaliśmy, że słabością naszego 

polska może 
się poszCzyCić 

jednym 
z najBardziej 

staBilnyCh 
BudżETów 

OBRONNYCh 
w europie
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wojska jest właśnie szkolenie. Byliśmy wówczas 
świeżo po decyzji o uzawodowieniu i dostrzegli-
śmy, że na wielu szczeblach powstało przekona-
nie, że skoro mamy armię zawodową, to wystar-
czy podtrzymywać umiejętności żołnierzy. to 
złudne i szkodliwe myślenie. Żołnierze muszą 
ćwiczyć i rozwijać się każdego dnia. oni, a także 
ich dowódcy plutonu i kompanii potrzebują co-
dziennej porcji wysiłku intelektualnego oraz fi-
zycznego; muszą nauczyć się być ze sobą nie tyl-
ko podczas spotkań w kancelariach. Nawet dobre 
wyszkolenie nie wystarczy na zawsze – po pół ro-
ku nicnierobienia trzeba zaczynać od początku. 
Dlatego szkoleniu nadaliśmy tak wysoką rangę. 
Zgodziliśmy się, że to jedyny sposób wyjścia 
z pewnego letargu i poprzez aktywizowanie po-
szczególnych szczebli dowodzenia zaczęliśmy 
zmieniać ten stan. 

Skąd pewność, że udało się zintensyfikować 
szkolenie?

Zadbaliśmy o zastosowanie odpowiednich 
mierników. Postęp uwidocznił się w ilości zuży-
tych środków pozoracji, paliwa, amunicji, liczbie 
przejechanych kilometrów, dni spędzonych na 
poligonach i w morzu czy wylatanych godzin 
przez pilotów. różnica między 2010 a 2011 ro-
kiem była znaczna – 60 procent. w 2012 roku 
uczestniczymy w wielu ćwiczeniach, także mię-
dzynarodowych. Pod koniec czerwca piloci wró-
cili z Alaski – parę lat temu nawet do głowy by 
nam nie przyszło, że tam będą trenować. wojska 
Lądowe i wojska specjalne też uczestniczą 
w międzynarodowych manewrach. to kolejne 

sprawdziany, tyle że na innym 
poziomie. Mogę potwierdzić, 
że odnotowujemy pozytywne 
rezultaty naszych wysiłków. 
Gdybym jednak kategorycznie 
powiedział, że intensywność 
idzie w parze z jakością, to za-
protestowaliby kontrolerzy, 
którzy sprawdzali zajęcia poli-
gonowe i w koszarach.

zwykle winą za słabą jakość 
szkolenia obarcza się dowód-
ców najniższych rangą.

wysłuchując takich pretensji, 
przypominam kolegom genera-
łom, że ja też je słyszałem pod 
swoim adresem 40 lat temu, 
kiedy byłem podporucznikiem. 
Mnie wtedy się wydawało, że 
jestem w pułku najmądrzejszy. 
Przywilej młodości… starsi 
jednak oceniali, że o ile wiedzę 
teoretyczną mam niezłą, o tyle 
z metodyką jest gorzej. Aby za-
pobiegać narastaniu proble-

mów w tym obszarze, jeszcze w drugiej połowie 
2011 roku uruchomiliśmy wiele kursów na poli-
gonach. szczególnie celowały w tym wojska Lą-
dowe. starsi pokazywali młodszym, jak ich zda-
niem powinny wyglądać dobrze zorganizowane 
i prowadzone zajęcia.

Do doskonałości jeszcze daleko, ale są postępy. 
w 2012 roku bez rezygnowania z intensywności 
szkolenia koncentrujemy się właśnie na doskona-
leniu jego jakości. Jednocześnie poszukujemy ta-
kich metod prowadzenia zajęć, które przy posia-
danych środkach przyniosą nam jak najlepsze 
efekty, bo to efektywność ma być głównym kie-
runkiem szkolenia w roku 2013. Mocno łączymy 
tę strategię z programem symulatorów i trenaże-
rów oraz modernizacją bazy szkoleniowej.

z pomocami szkoleniowymi nie było dotąd do-
brze. Chociaż wiedzieliśmy, że są przydatne, to 
nowoczesnych urządzeń przybywało wojsku jak 
na lekarstwo.

Niepotrzebnie w ostatnich 10–15 latach oszczę-
dzaliśmy na pakietach szkoleniowych i treningo-
wych. teraz panuje powszechna zgoda, że jeśli 
zamawiamy nowy sprzęt, to zawsze w pakiecie 
z symulatorami i trenażerami; ze wszystkim, cze-
go potrzebujemy do szkolenia. Niestety, na rezul-
taty przyjdzie nam poczekać.

nawet jeśli wojsko dysponuje pieniędzmi, to nie 
ma producentów, którzy mogliby szybko zare-
agować na zamówienie. Symulatory nie czekają 
na półkach.

właśnie. Dlatego w roku 2011 i w pierwszej 
połowie 2012 roku nie mogliśmy kupić wszyst-
kich potrzebnych nam symulatorów i trenażerów. 
Z tego też powodu strategię poprawy efektywno-
ści szkolenia zdołamy wprowadzić w życie dopie-
ro w 2013 roku. 

Chyba nie jest Pan zachwycony tempem moder-
nizacji technicznej?

Nie ma na świecie żołnierza, który powiedział-
by, że jest zadowolony z tempa modernizacji arse-
nału, którym dysponuje. Ale od tempa ważniejsze 
jest, aby siły zbrojne potrafiły jak najefektywniej 
zagospodarować środki, które otrzymują.

jaka jest prawda o modernizacji naszego woj-
ska?

Jeśli rozpatrywać ją przez pryzmat przeznacza-
nych na nią pieniędzy, można mówić o niej tylko 
i wyłącznie pozytywnie. Przecież otrzymujemy 
na nią ponad 20 procent budżetu obronnego. Po-
nadto nasz budżet jest związany z dochodem na-
rodowym, a ten rośnie, więc dysponujemy coraz 
większymi środkami. Niewiele państw stać na ta-
ki wysiłek. Dlatego mamy prawo do zadowolenia. 
Niepokoją nas natomiast brak rytmiczności do-
staw oraz zdarzające się przypadki niespełniania 

G e n e r a ł 
M I E C Z Y S ł a w 
C I E N I u C h

jest szefem sztabu Generalnego wp od 

maja 2010 roku. wcześniej był radcą mini-

stra obrony narodowej i polskim przedstawi-

cielem wojskowym przy komitetach wojsko-

wych nato i unii europejskiej. w trakcie dłu-

goletniej kariery wojskowej zajmował stanowi-

sko i zastępcy szefa sGwp oraz dowodził 

8 Bałtycką dywizją obrony wybrzeża.

w i z y t ó w k a
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przez kupowany sprzęt założonych parametrów taktyczno-
-technicznych.

Taka sytuacja zaburza proces szkolenia i podważa zaufanie 
żołnierzy do kupowanego sprzętu. 

Nie wolno nie doceniać tego aspektu. Żołnierze muszą 
mieć pełne zaufanie do sprzętu, który dostają, bo jeśli nie bę-
dą mieli, to nie wykorzystają go maksymalnie. Zawsze zosta-
wią sobie margines ostrożności. Budowa zaufania do kupowa-
nego sprzętu to zadanie dla poszczególnych dowódców, a tak-
że producentów.

Skoro nowości poddajemy długim badaniom zdawczo-od-
biorczym, to jak to możliwe, że gdy zamówiona partia se-
ryjna trafia do jednostek, wychodzą na jaw mankamenty?

Faktycznie wojskowi użytkownicy narzekają na jakość sprzę-
tu, na kłopoty z serwisem, na brak części zamiennych. A prze-
cież każdy wytwórca powinien dbać o to, by jego produkty by-
ły niezawodne, a użytkownicy chcieli nabyć następne egzem-
plarze. rozumiem, że przyczyny usterkowości mogą wystąpić 
na różnych etapach produkcji. Ale wiem też, że w przypadku 
skomplikowanego sprzętu kontrola jakości jest etapem procesu 
technologicznego, więc buble do wojska nie powinny trafiać.

Może w produkcji seryjnej stosuje się tańsze zamienniki do-
brych komponentów, które poddano badaniom w testowa-

nej partii próbnej? Producenci wygrali przecież przetarg, 
w którym głównym lub jedynym kryterium oceny ofert by-
ła najniższa cena.

takie wnioski są chyba zbyt daleko idące.

Przedstawiciele dostawców wskazują, że wina leży po stro-
nie zamawiających. że w wojsku nie kwapimy się do zawie-
rania umów na dostawę sprzętu wraz z usługami serwiso-
wymi na 20 lat i więcej.

Nasi sojusznicy zawierają kontrakty na serwisowanie pod-
czas całego okresu użytkowania sprzętu, obejmujące nawet 
jego utylizację. i na tak długi czas planują wydatki. My tak-
że dokonujemy w ostatnich latach zakupów z pakietami lo-
gistycznymi i serwisem szczególnie skomplikowanego 
uzbrojenia, takiego jak samoloty i śmigłowce. Ale nadal 
bezpośredni użytkownicy są niezadowoleni z czasu oczeki-
wania na pomoc serwisową, na szybkość usprawniania 
sprzętu i jakość usług.

Widocznie umowy były dla wojska formułowane nieko-
rzystnie, nie pozwalały egzekwować kar czy rekompensat 
albo ustalały je na tak niskim poziomie, że firmom się nie 
spieszyło.

umowy są negocjowane poza wojskiem. Żołnierze w tym 
procesie nie uczestniczą. Często nawet o tym, co zostało 
w nich zawarte, dowiadujemy się dopiero po ich podpisaniu.

armia spOTKANiA| |

wciągu trzech dni omawiane będą zagadnienia związane z wykrywaniem, neutralizacją i usuwaniem materiałów  
niebezpiecznych (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 zgłoszeniu swojego uczestnictwa. 19 i 20 września wystawa sprzętu udostępniona będzie dla publiczności. 
polska jest jednym z krajów sponsorujących nato eod Coe, które mają przedstawiciela w strukturach Centrum. w związku 
z tym zorganizowane grupy, które zechcą odwiedzić miejsce pokazów, będą miały 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.

dEMONSTRaTIONS & TRIaLS 2012

wszelkie pytania i propozycje można kierować pod adresem kontaktowym 

hetdep@eodcoe.org (w języku polskim).
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inspektorat Uzbrojenia prowadzi przetargi, w których 
przypadku składanie ofert jest przesuwane po kilkana-
ście razy. zdarza się zaś, że zwycięzcy informują, że mają 
problem z wyprodukowaniem sprzętu spełniającego 
wszystkie oczekiwania wojska. Wygląda na to, że stawia-
my wymagania, których nikt nie jest w stanie spełnić. 
Czy to nie kuriozalna sytuacja?

uważam, że tak. Producenci akceptują przecież nasze wy-
magania w trakcie przetargu, a wątpliwości zaczynają zgła-
szać dopiero później. skoro uważali, że coś jest niewykonal-
ne, to dlaczego podejmowali się produkcji? Nie można 
tłumaczyć się nieznajomością procedur. są one precyzyjnie 
opisane w decyzjach ministra obrony. wymagania taktyczno-
-techniczne dla sprzętu przygotowuje gestor, który zwykle 
jest też jego użytkownikiem. wiem, że dużo mówi się o nie-
prawidłowościach na tym etapie. Zwracam jednak uwagę, że 
jest to dopiero faza wstępna opracowania dokumentacji. Na-
stępnie trafia ona do specjalistów, którzy przygotowują tak 
zwane wstępne założenia taktyczno-techniczne. Na tym eta-
pie wymagania, które zdaniem ekspertów są nie do spełnie-
nia, często nazywane złotymi klamkami, powinny zostać wy-
kreślane. kolejnym etapem, który daje możliwość 
wychwytywania i eliminacji nieprawidłowości, jest tak zwane 
pełne studium wykonalności. system został zaprojektowany 
w taki właśnie sposób, żeby wyeliminować nieprawidłowości, 
mogące się pojawić. Mimo to zwykle dyżurnym chłopcem do 
bicia staje się gestor, który przygotował wymagania taktycz-
no-techniczne, a przypominam, że w opracowaniu dokumen-
tacji każdego przetargu uczestniczą jeszcze dwa inne zespoły 
specjalistów z precyzyjnie określoną odpowiedzialnością za 
rezultaty swojej pracy.

jedną z największych porażek, jeśli chodzi o zamówienia 
sprzętu wojskowego, jest program budowy korwety 
gawron.

Nieszczęściem tego projektu było to, że budowa okrętu 
trwała zbyt długo.

gawron z pewnością jest dla nas nauczką, w jaki spo-
sób nie należy realizować wielkich programów moder-
nizacyjnych. 

Budowa korwety pokazała, że kosztowne programy powin-
ny być prowadzone szybko, bo jeśli coś trwa kilkanaście lat, 
to trzeba się liczyć z tym, że pojawią się nowe technologie, 
zmienią materiały. Postęp technologiczny szybko uczyni pier-
wotny projekt przestarzałym. Dlatego programy wieloletnie 
w trakcie realizacji powinny być analizowane co roku.

Los korwety i przyszłość Marynarki Wojennej były gorący-
mi tematami w ostatnich miesiącach. 

Minione dziesięciolecie nie było dobre dla Marynarki wo-
jennej. ostatni nowy okręt dostała ona w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Niestety jest rodzajem sił zbrojnych, 
w którego wypadku łatwo odkładać trudne decyzje na póź-
niej. okręty pływają, marynarze się szkolą i wszystko niby 
jest normalnie. tak działo się przez lata. teraz panuje ogólna 
zgoda co do tego, że musimy pomóc Marynarce wojennej, 
która pozostawała na uboczu procesów modernizacyjnych. 
Pojawienie się w niej nowych okrętów będzie przeskokiem 
generacyjnym.

armia

nowe jednostki będziemy musieli kupić za granicą.
Po doświadczeniach z Gawronem wiemy, że zagraniczna 

stocznia, która buduje kilka jednostek tego samego typu rocz-
nie, ma większe doświadczenie niż taka, która przez kilka lat 
robi jeden okręt. oczywiście seryjna produkcja nie pozostaje 
bez wpływu na cenę wyrobu. 

Sytuacja Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych jest o wiele 
lepsza niż naszej floty.

siły Powietrzne, choć mają wiele potrzeb, zwłaszcza zwią-
zanych z obroną powietrzną, są nowoczesnym rodzajem sił 
zbrojnych. Mają już nowe samoloty i radary oraz kilka uno-
wocześnionych baz. Należy je teraz rozwijać w tempie nor-
malnym, ale nieprzerwanie. sporo nowoczesnego sprzętu tra-
fiło też do wojsk Lądowych, chociażby transportery roso-
mak. teraz czekamy na ich wersje specjalistyczne, które od 
dawna powinny być gotowe, ale prace badawczo-rozwojowe 
się ślimaczą.

To konsekwencja decyzji sprzed lat, kiedy zawierano kon-
trakt. Przewidywał on tylko wersje bojową i bazową. Decy-
dentom zabrakło odwagi czy wizji?

Powinno się pomyśleć wtedy kompleksowo i zamówić całą 
rodzinę wozów specjalistycznych. Na pewno byłoby taniej 
i szybciej. i dziś mielibyśmy komfortową sytuację.

nowoczesność w Wojskach Lądowych to nie tylko Roso-
maki.

Naturalnie. Mamy przecież przeciwpancerne pociski kiero-
wane spike, będziemy modernizować czołgi Leopard 2A4, 
rozwijamy artylerię, wyposażenie indywidualne oraz systemy 
dowodzenia i łączności. Podobnie jak w lotnictwie, jest jesz-
cze kilka obszarów, w które musimy zainwestować, chociażby 
w śmigłowce, ponieważ te, które mamy, niedługo będziemy 
wycofywać.

ze względu na położenie geopolityczne podstawą naszych 
sił lądowych pozostaną jednostki ciężkie. jesteśmy trzeci za 
grecją i Turcją, wśród europejskich członków nATo, jeśli 
chodzi o liczbę brygad pancernych i zmechanizowanych. 

Liczba brygad ciężkich wynika z naszych potrzeb.

Warto wyraźnie podzielić wojska lądowe na jednostki 
operacyjne – gotowe do szybkiego podjęcia działań 
– i wzmocnienia, będące mieszanką jednostek czynnych 
i rezerwowych.

Jedna z opcji zmian w Narodowych siłach rezerwowych 
zakłada, że staną się one odrębną formacją. rozważane są też 
inne rozwiązania.

niepotrzeBnie w ostatniCh 
10–15 lataCh oszCzędzaliŚmy 
na pakietaCh szkoleniowyCh. 
teraz panuje powszeChna 
zGoda, że jeŚli ZaMawIaMY 
NOwY SPRZęT, to  w pakieCie 
z symulatorami i trenażerami
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Za czym opowiada się Pan jako pierwszy żołnierz i do-
świadczony dowódca?

Wolałbym, aby NSR nie występował masowo w jednost-
kach bojowych. Natomiast są w nich stanowiska, które nie 
muszą być obsadzone w czasie pokoju, na przykład nie po-
trzeba kierowców do wszystkich samochodów.

Panuje powszechna opinia, że obecny model NSR się nie 
sprawdził.

I ma ona swe uzasadnienie. Jeśli wszystkie pomysły byłyby 
trafione, to mielibyśmy stuprocentowe ukompletowanie i dłu-
gą kolejkę oczekujących na przyjęcie do NSR. A tak nie jest. 
Mamy prawie 10 tysięcy rezerwistów, zamiast planowanych 
20 tysięcy.

W pierwotnym założeniu Narodowe Siły Rezerwowe miały 
się składać głównie z byłych żołnierzy, a stały się poczekal-
nią dla chętnych do służby kontraktowej. Nie kwapią się 
wstępować do nich zarówno byli szeregowi, jak i oficerowie 
rezerwy.

Niestety, oferta dla byłych żołnierzy okazała się nieatrak-
cyjna. Sekretarz Stanu Czesław Mroczek wraz zespołem pra-
cuje nad poprawioną koncepcją NSR.

Co nas czeka po wycofaniu z Afganistanu w 2014 roku?
Było to rozważane na spotkaniach w Brukseli i Chicago. 

Powstały już szkice natowskich dokumentów zakładające, że 
po Afganistanie ruszamy do normalnego szkolenia, do ćwi-
czeń zgodnych z przeznaczeniem sojuszu, czyli kolektywnej 
obrony. Teraz skupiamy się na zdolnościach potrzebnych do 
misji afgańskiej, a nie wszystkie z nich są przydatne do zadań 
wynikających z artykułu V traktatu waszyngtońskiego. So-
jusz chce się intensywniej szkolić. Być może łatwiej będzie 
ONZ uzyskać kontyngenty z Europy na potrzeby swych misji 
pokojowych.

Czy Polska otrzymuje takie propozycje z Nowego Jorku?
Zasada jest taka, że każdy członek organizacji może zgło-

sić akces do nowo rozpoczynanej operacji ONZ, a kwatera 
główna wybiera z propozycji. Teraz problemem jest, że wiele 
państw nie korzysta z tego przywileju.

Rodzą się nowe pomysły na zacieśnienie współpracy 
w NATO i UE. Dzięki temu będzie można osiągnąć więk-
sze zdolności militarne za mniejsze pieniądze. Które 
z tych propozycji są najbardziej interesujące dla naszych 
sił zbrojnych?

Powtarzam w wielu rozmowach, że popieramy wszelkie 
inicjatywy, których celem jest bardziej oszczędne pozyski-
wanie zdolności obronnych. Uznajemy takie podejście za 
najbardziej racjonalne w obliczu cięć budżetów obronnych 
w Europie. To chyba oczywiste, że dostrzegamy duże ko-
rzyści operacyjne i ekonomiczne inicjatywy smart defence. 
Wstępnie wyraziliśmy gotowość do udziału w 12 progra-
mach oraz rozważamy uczestnictwo w kilku kolejnych. 
Projekty te dotyczą między innymi: wspólnego wykorzy-
stania morskich samolotów patrolowych, wymiany infor-
macji o sytuacji na morzu, logistyki międzynarodowej, 
rozwoju zdolności do obrony przed bronią masowego raże-
nia czy też wspólnego szkolenia wojsk z wykorzystaniem 

zaawansowanych narzędzi informatycznych i symulatorów. 
Dotychczas skutecznie realizowaliśmy przedsięwzięcia, 
które doskonale wpisują się w ideę tej inicjatywy. Najlep-
szymi przykładami są rotacyjne wykonywanie misji patro-
lowych w przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii 
(Air Policing), wspólne projekty dotyczące tankowania 
w powietrzu i transportu strategicznego, a także rozwijany 
system obserwacji obiektów naziemnych z powietrza 
(AGS). 

Istotna jest dla nas również koordynacja działań NATO 
i UE w zakresie rozwoju zdolności w wymiarze międzyna-
rodowym. Mój pogląd w tym względzie jest zdecydowany. 
Trzeba unikać duplikacji wysiłków między obiema organi-
zacjami. Z naszego punktu widzenia, czyli państw należą-
cych i do Unii, i do sojuszu, nie jest istotne, pod jaką flagą 
realizowany jest dany projekt, liczy się jego efekt. Staramy 
się, aby smart defence i analogiczna inicjatywa UE pooling 
and sharing wzajemnie się uzupełniały.

Jednym z naszych priorytetów jest obrona powietrzna. 
Czy nie powinniśmy nawiązać bliższej współpracy z so-
jusznikami?

Chcę podkreślić, że na szczycie w Chicago ogłoszono 
tymczasową zdolność operacyjną systemu obrony przeciw-
rakietowej sojuszu. Jest to wprawdzie tylko pierwszy krok, 
ale oznacza również, że obrona powietrzna i przeciwrakie-
towa pozostaje ważną składową całego systemu zapewnie-
nia bezpieczeństwa państw sojuszu. Ma to dla nas szcze-
gólne znaczenie ze względu na planowane umieszczenie 
w Polsce elementów tarczy antyrakietowej w ramach kolej-
nych faz realizacji projektu. Moja odpowiedź brzmi więc: 
tak, powinniśmy nawiązać bliższą współpracę z sojusznika-
mi, i to robimy.
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obrazy i inne dzieła sztuki wystawiono na licytację 
z okazji otwarcia skrzydła 22 szpitala uzdrowi-
skowo-rehabilitacyjnego w Ciechocinku, w któ-
rym kurują się weterani. Honorowy patronat nad 

uroczystościami objął prezydent rP Bronisław Komorowski. 
„sprawa weteranów zawsze była bliska mojemu sercu”, pod-
kreślił prezydent, wspominając swoich przodków, którzy pod-
czas ii wojny światowej zdobyli status kombatantów. „Gratulu-
ję trudnych, ale skutecznych zabiegów dla dobra szpitala 
w Ciechocinku. widać tutaj troskę państwa polskiego o żołnie-

rzy kończących misję, aby mogli korzystać ze szczególnych 
form opieki”. Aukcja, z której dochód ma zostać przeznaczony 
na weteranów misji poza granicami kraju, to początek akcji 
„Nikt nie zostaje”. inicjatywa poseł jadwigi zakrzewskiej, 
przewodniczącej Delegacji sejmu i senatu do Zgromadzenia 
Parlamentarnego NAto, ma na celu stałe wspieranie wetera-
nów i ich rodzin, tak aby nie musieli martwić się o przyszłość 
i mogli w spokoju wrócić do normalnego życia.

Największe emocje wzbudziła licytacja akwareli „Brama 
miejska w sangate” z 1890 roku, podarowanej przez doktora 

ZOSTAJE
NIKT NIE

||armia WeTeRANi|
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) Nikt nie zostaje
Na aukcji charytatywnej w Ciechocinku udało się 

zebrać trzydzieści tysięcy złotych.
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łącznie na aukcji zostało wystawionych 

ponad sto obrazów i innych dzieł sztuki 

podarowanych na ten cel przez uczniów li-

ceów plastycznych, wychowanków wojsko-

wych klubów garnizonowych, polityków, jed-

nostki wojskowe oraz instytucje i osoby pry-

watne. niestety, z powodu ograniczonego 

czasu nie wszystkie zostały zlicytowane. 

na początku sierpnia będą one dostępne 

na aukcji internetowej.

więcej informacji na stronie: 

www.niktniezostaje.pl oraz 

www.facebook.com/NiktNieZostaje

4 lipca  
w Ciechocinku  
dla weteranów 
wystąpiły również 
Reprezentacyjny 
Zespół artystyczny 
wojska Polskiego 
oraz rockowa grupa 
Magnetar, która 
wszystkie tantiemy 
uzyskane z piosenki 
,,armia demonów” 
przekazała na rzecz 
Stowarzyszenia 
Rannych  
i Poszkodowanych 
w Misjach poza 
Granicami Kraju.

jana Tarczyńskiego. Jej cena wywoławcza wy-
nosiła 800 złotych, jednak po burzliwej licytacji 
w iście filmowym stylu osiągnęła wartość aż sze-
ściu tysięcy złotych. ważne były nie tyle walory 
artystyczne dzieła, ile jego poprzedni posiadacz. 
obraz przez kilkanaście lat wisiał w gabinecie 
ostatniego prezydenta rP w Londynie Ryszarda 
Kaczorowskiego. „Nie mieli panowie szans”,  
obwieścił po zwycięstwie doktor Ryszard  
Szczepaniak, dyrektor instytutu technicznego 

wojsk Lotniczych. „Prezydent Kaczorowski był 
honorowym członkiem naszej rady naukowej”.

wysokie ceny osiągnęły także reprinty rysun-
ków zdzisława Czermańskiego przedstawiają-
ce marszałka Piłsudskiego, toruńska kopia 
„Atlas Coelestis in qou Mundus spectabilis…” 
johanna gabriela Doppelmayra (1677–1750), 
pastel „Portret zamyślonej” joanny Sarapaty 
i akwarela „łazienki królewskie” Andrzeja 
Starzyckiego. s Z P  n

armia

„atlas Coelestis In qou 
Mundus Spectabilis…” 

Johanna Gabriela 
doppelmayra (1677–1750)
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rocznik 1988, miejsce urodzenia: koszalin. Pilot
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podporucznik  
kajetan Baltazar łapczuk

armia TeCZKA AKT peRsONALNyCh| |

M O J a  U l U B i O N a  B R O ń :  
u m y s ł  l u d z k i .

Z a  1 0  l a T  B ę D ę …  
n a d a l  p i l o t e m .

M O J e  h O B B y :  
s p o r t ,  ł o w i e n i e  r y b ,  g r y 

k o m p u t e r o w e  ( s t r a t e g i c z n e 
i  F p p ) .

G D y B y M  N i e  Z O s T a ł  ż O ł N i e R Z e M ,  B y ł B y M  D Z i ś … 
t w ó r c ą  g i e r  k o m p u t e r o w y c h . 





Za 10 laT NasZe wOJskO BęDZie… istniało na pewno, ale nie 
przesądzam, czy samodzielnie, czy w strukturze sił 

ponadnarodowych, unijnych.

GDyByM MóGł ZMieNić COś w wOJskU, 
ZMieNiłByM… zwyczaj nieprzyznawania się do błędów 

i zamiatania problemów pod dywan.

ZOsTałeM żOłNieRZeM, BO… już w dzieciństwie podziwiałem 
żołnierzy i chciałem zostać jednym z nich. 

TRaDyCJe wOJskOwe: dziadkiem mojego ojczyma był witold 
urbanowicz, dowódca dywizjonu 303.

słUżBę w wOJskU OD… 2007 roku, gdy zostałem szeregowym 
wysłanym na studia do stanów zjednoczonych.

eDUkaCJa wOJskOwa: ogólnokształcące liceum lotnicze, 
akademia sił powietrznych stanów zjednoczonych, studium 
oficerskie w wyższej szkole oficerskiej sił powietrznych.

UDZiał w MisJaCh i ćwiCZeNiaCh: czekam na to, co przyniesie 
przyszłość.

w UMUNDUROwaNiU POlskieGO żOłNieRZa PODOBaJą Mi się… 
krój i kolorystyka, brakuje mi patek na kołnierzu kurtki munduru 
galowego, takich jakie były przed wojną.

MOJe NaJwięksZe słUżBOwe OsiąGNięCie: ukończenie studiów w 
akademii sił powietrznych stanów zjednoczonych i zdanie na piątkę 
egzaminów oficerskich w studium oficerskim wsosp.

MOJa OsTaTNia śReDNia OCeNa Z eGZaMiNU Z w-F: 5 – nie może 
być inaczej. 

MóJ NaJlePsZy PRZełOżONy: bardzo cenię pułkownika doktora 
inżyniera romana kotlarza, dziekana wydziału lotnictwa wsosp. 
wziął mnie pod opiekę i bardzo mi pomagał.

MOi UlUBieNi aUTORZy: pisarz terry pratchett, grupa monty python 
i ostatnio George r.r. martin.
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Jednostka wojskowa „Agat”, utworzona rok temu,  
jest dzisiaj niczym szlachetny minerał o tej samej na-
zwie: twarda, złożona z wielu warstw, poddawana mo-
zolnej obróbce. Jeszcze dwanaście miesięcy temu  

był to oddział specjalny Żandarmerii wojskowej. teraz,  
z dnia na dzień, coraz bardziej nabiera charakteru elitarnej 
jednostki. 

SzAnSA DLA WSzySTKiCh
Do końca 2012 roku wstępną gotowość do działań ma 

osiągnąć jej zespół A. Będzie on nadal zgrywany, szkolony, 
aż w roku 2014 osiągnie pełną zdolność nie tylko do wspie-

rania innych, lecz także do samodzielnego wykonywania 
operacji specjalnych – akcji bezpośrednich, działań przeciw-
partyzanckich i antyterrorystycznych.

równocześnie wyspecjalizowanej żołnierki uczą się ko-
mandosi dwóch kolejnych zespołów, B i C, oraz zespołu 
wsparcia. w jednostce zacznie się także niedługo szkolenie 
spadochronowe, którego przeprowadzenie jest niezbędne, 
żeby otrzymała status powietrznodesantowej.

Gdy doborowy oddział żandarmerii przechodził do wojsk 
specjalnych, wszystkim żołnierzom w szkarłatnych beretach 
dano szansę służby w nowej jednostce. Ci, którzy chcieli 
być członkami zespołów bojowych, musieli jednak przejść 

armia WOJsKA speCJALNe| |

B o G u s ł Aw  P o L i t o w s k i

Selekcja jest mordercza, nie ma tu taryfy ulgowej. 
w wojsku Polskim mozolnie, lecz planowo powstaje najbardziej 

uniwersalna jednostka bojowa.                                                

sZLifOWANie 
aGatu
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selekcję, jak każdy operator wojsk specjalnych. Najspraw-
niejsi fizycznie i psychicznie bez problemu spełnili wyma-
gane warunki. Niektórzy jednak do selekcji przystępowali 
po kilka razy. od początku było wiadomo, że jeśli jej nie 
przejdą, nie będą mogli służyć w zespołach bojowych czy 
zespole wsparcia. Dla nich pozostałyby co najwyżej stano-
wiska w pododdziałach nieoperacyjnych. 

SeLeKCjA SPeCjALnA
Dowódca Jednostki wojskowej „Agat”, pułkownik  

Sławomir Berdychowski, wyjaśnił PoLsCE ZBroJNEJ, 
że kwalifikowanie żołnierzy byłego oddziału specjalnego 

Żandarmerii wojskowej do służby w Agacie zakończyło się 
30 czerwca. we wrześniu odbędą się ostatnie rozmowy  
kadrowe.

„Nie mogliśmy przyjmować do służby żandarmów ze zli-
kwidowanej jednostki bez ponownych kwalifikacji”, przeko-
nywał szef szkolenia Agatu podpułkownik Marek gryga. 
„w wojskach specjalnych wymagania są znacznie wyższe. 
inna jest przecież specyfika działań żandarmów operujących 
zazwyczaj na znanym sobie terenie, a inna operatorów, którzy 
muszą umieć między innymi działać na tyłach wojsk nieprzy-
jaciela. Chociażby tylko z tego powodu nie każdy żandarm 
ma predyspozycje do tego, aby być komandosem. Nas intere-
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żołnierze 
aGaTu 
szkolili się 
w Gujanie 
FranCuskiej
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sują dobrzy żołnierze mogący wykonywać najtrudniejsze za-
dania, których podejmuje się wojsko”.

od chwili sformowania nowej jednostki komandosów oprócz 
żandarmów do kwalifikacji przystępują także żołnierze z in-
nych jednostek sił zbrojnych oraz rezerwiści. oczywiście naj-
trudniejsze jest przejście kwalifikacji. 

Głównym celem każdej selekcji jest szczegółowe określenie 
przydatności kandydata do służby w zespołach bojowych jed-
nostki wojsk specjalnych. w czasie morderczego testu kandy-
daci mają do dyspozycji minimalną ilość żywności. sprawdza 
się ich wytrzymałość psychiczną i wolę walki, testuje kondycję 
fizyczną, zdolność do działania w trudnych warunkach, bez 
snu, w stresie i przy dużych obciążeniach fizycznych. ważna 
jest też umiejętność współpracy w grupie.

Pierwsze selekcje rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku,  
a dotychczas przeprowadzono ich dziesięć. ostatnia, dla żan-
darmów zlikwidowanego oddziału specjalnego, która zakoń-
czyła się w pierwszych dniach czerwca w Bieszczadach, dla 
niektórych była testem ostatniej szansy. Brali w niej udział tak-
że inni chętni do służby w Agacie.

wiemy już, że jedna trzecia byłych żandarmów z rozformo-
wanego oddziału specjalnego nie zakwalifikowała się do służ-
by w zespołach bojowych nowej jednostki. Nie poradzili sobie  
z wyczerpującym sprawdzianem.

WyTRzyMAć TeMPo
Czy sito kwalifikacyjne do służby w Agacie nie jest za gęste? 

Czy dla chętnych nie powinno być na wstępie jakiejś taryfy 
ulgowej?

Pułkownik Berdychowski wyjaśnił, że 
żadnych ulg nie będzie, a to dlatego, że 
Agat ma być w przyszłości zapleczem ka-
drowym dla innych jednostek specjalnych, 
takich jak GroM czy Jednostka wojsko-
wa komandosów z Lublińca. od początku 
zwraca się tu więc wielką uwagę na dobór 
ludzi, ich predyspozycje i kwalifikacje. Po-
przeczkę zawieszono bardzo wysoko.  

w ostatniej, dziesiątej selekcji połowa 
uczestników zrezygnowała z dalszych 
prób już w pierwszym dniu, w trakcie 
wyczerpującego marszu zespołowego. 
Żołnierze nie wytrzymali tempa narzuco-
nego przez instruktorów. Poddani wy-
czerpującej próbie wysiłkowej, mieli po-
tem na przykład kłopoty z szybką orien-
tacją w terenie. Nie potrafili wyszukać 
trasy za pomocą mapy i busoli. A wytrzy-
małość i umiejętność odnajdywania drogi 
w nieznanym terenie, nawet po najcięż-
szym wysiłku, to przecież chleb powsze-
dni przyszłych komandosów w czasie 
działań taktycznych.

trudny egzamin zdało jednak dwie trze-
cie żandarmów z oddziału specjalnego. 
Jak twierdzi dowództwo Agatu, są to do-
skonali żołnierze, którzy stanowią trzon 
formowanej jednostki i zespołów bojo-
wych. wielu z nich ukończyło już różne 
kursy w kraju i za granicą. Dwóch uczest-

niczyło w ciężkim elitarnym szkoleniu dowódców sekcji w Gu-
janie Francuskiej. inni cały czas intensywnie się szkolą, aby 
zgodnie z przyjętym harmonogramem uzyskać gotowość do 
działań specjalnych.

zeSPoły Do BojU
w grudniu 2016 roku Agat ma być całkowicie wyekwipowa-

ny, a wszystkie stanowiska etatowe – obsadzone wyszkolonymi 
i przygotowanymi do działania operatorami. Formowanie Aga-
tu nie skupia się tylko na utworzeniu i szkoleniu zespołu A. 
równolegle powstają i szkolone są także pozostałe dwa zespo-
ły szturmowe: B, który wstępną gotowość do zadań wspierają-
cych ma osiągnąć w 2013 roku, a całkowitą w 2015, oraz  C, 
który będzie w pełni wyposażony za cztery lata.                                           

rdzeniem każdej jednostki specjalnej są zespoły bojowe. 
operatorzy poszczególnych sekcji szturmowych mają zazwy-
czaj do wykonania najtrudniejsze i najniebezpieczniejsze zada-
nia. w strukturach Agatu znajdują się zespół zabezpieczenia 
logistycznego i grupa dowodzenia oraz zabezpieczenia me-
dycznego. Z racji przeznaczenia gliwickiej jednostki równie 
ważny jest tu zespół wsparcia bojowego, zwany też zespołem 
broni ciężkiej. w operacjach bojowych ma wspomóc pozostałe 
zespoły, używając znacznie większej siły ognia niż ta, którą 
dysponują zespoły szturmowe. 

struktura zespołu wsparcia pod względem ilości i różno-
rodności środków ogniowych jest bardzo złożona. w jego 
skład wchodzą między innymi: sekcja moździerzy wyposa-
żona w 60-milimetrowe moździerze typu Commando skon-
struowane z myślą o pododdziałach specjalnych, przeciw-

pancerna uzbrojona w szwedzkie 
granatniki Carl Gustaf oraz sekcje prze-
ciwlotnicza, rozpoznania skażeń i piro-
techniczna. Zespół będzie też dyspono-
wał wysoce specjalistyczną sekcją JtAC 
(Joint terminal Attack Controller) – na-
prowadzania lotnictwa.

SzKoLenie 
z RAngeRSAMi 

Żołnierze gliwickiej jednostki specjalnej 
szkoleni są z wykorzystaniem programów 
przygotowanych przez Dowództwo wojsk 
specjalnych. Biorą także udział, tak jak 
w lutym i marcu tego roku, we wspólnych 
szkoleniach z komandosami armii stanów 
Zjednoczonych. Poszczególni operatorzy 
uczestniczą również w różnych kursach 
specjalistycznych w wielu armiach NAto. 
w garnizonie bezustannie szlifują język 
angielski.

wkrótce do Jednostki wojskowej 
„Agat” kolejny raz zawitają instruktorzy 
amerykańscy. specjaliści z doborowych 
pododdziałów rangersów przez trzy mie-
siące będą trenowali wytypowanych in-
struktorów i dowódców pododdziałów 
szturmowych. Później przyjdzie czas na 
specjalistyczne szkolenie snajperów, radio-
operatorów, paramedyków i żołnierzy wie-
lu innych specjalności.                               n

p i o t r 
p a t a l o n G

wkilku armiach nato znajdują się oddzia-

ły o podobnym przeznaczeniu co agat. 

każdy z nich wspiera jednostki specjalne. za-

dania tych jednostek są z pogranicza operacji 

specjalnych i konwencjonalnych. w mojej oce-

nie agat po osiągnięciu zdolności operacyjnych 

będzie jednym z najbardziej uniwersalnych od-

działów w siłach zbrojnych rp, zdolnym nie tyl-

ko do prowadzenia operacji specjalnych, lecz 

także lądowych, właściwych dla lekkiej piecho-

ty i wojsk powietrznodesantowych.  

Generał brygady Piotr Patalong jest do-

wódcą wojsk specjalnych.

C o m m e n t
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rok temu 6 Brygada Powietrznodesantowa przepro-
wadziła największe od lat masowe desantowanie. 
w ciągu kilku godzin z siedmiu samolotów sko-
czyło ponad pięciuset żołnierzy. Chociaż od wiel-

kiego desantu minęło już trochę czasu, a żołnierze szóstej wy-
pełniają już inne ważne zadanie – współtworzą Xi zmianę 
Pkw w Afganistanie – to ubiegłoroczne ćwiczenia stanowią 
dla jednostki punkt przełomowy. Dowództwo brygady jest 
zgodne, że było to symboliczne zwieńczenie wieloletniego  
i żmudnego procesu przekształcania 6 Brygady Desantowo-
-szturmowej w Brygadę Powietrznodesantową. 

„wiele w ostatnich latach się zmieniło, mamy nowe rozwią-
zania i procedury, które w końcu mogliśmy sprawdzić”, powie-
dział niemal tuż po przyziemieniu ostatniego ze skoczków za-
stępca dowódcy 6 BPD i inicjator zmian w brygadzie, pułkow-
nik Tomasz Piekarski. „Można powiedzieć, że etap transfor-
macji mamy już za sobą”.

KonSeKWenCje nA LATA
Problemy spadochroniarzy zaczęły się na dobre w 1989 ro-

ku, gdy istniejącą wówczas 6 Brygadę Powietrznodesantową 
(będącą wcześniej dywizją powietrznodesantową) przemiano-
wano na formację desantowo-szturmową. taka zmiana przy-
niosła jednostce kłopoty na dobrych parę lat. Pułkownik  
Piekarski wyjaśnia, że trudność polegała na tym, że brygada 
desantowo-szturmowa z założenia miała operować na śmi-
głowcach, a szósta nigdy ich nie miała. 

Efekt był taki, że spadochroniarze znaleźli się w swego ro-
dzaju stanie hibernacji, ponieważ nie szkolili się ani jak typo-
wi szturmani, ani jak wojska powietrznodesantowe. Nie inwe-
stowano w ludzi, z czasem skończył się resurs większości 
spadochronów i samolotów, więc żołnierze nie mieli na czym 
i z czego skakać. tymczasem przełożeni zadecydowali, że  

SPadOChRONIaRZE 
znaleźli się w sweGo 
rodzaju stanie hiBernaCji, 
ponieważ nie szkolili się 
ani jak typowi szturmani, 
ani jak wojska 
powietrznodesantowe

Diament 
w desancie

każda dobrze rozwinięta armia 
ma w swoich strukturach

 jednostki powietrznodesantowe. 
Polskie wojsko również.
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żołnierze od lat korzystają ze spadochro-

nów firmy air-pol. w wyposażeniu bryga-

dy są w większości spadochrony o małej ste-

rowności, które sprawdzają się w skokach 

zarówno z C-295m, jak i C-130. kompletny 

spadochron składa się z głównego ad-95 

oraz mocowanego z przodu zapasowego 

az-95. w zależności od potrzeb ad-95 

umożliwia wykonywanie skoków z natych-

miastowym otwarciem – „na linę” lub ze sta-

bilizacją. instruktorzy spadochronowi i wy-

brane pododdziały szóstej używają spado-

chronów ad-2000. ten typ ma dwie czasze 

tunelowe, które umożliwiają wykonywanie 

przelotów na odległość do 30 kilometrów, 

przy czym sterowność pozwala na dowolny 

wybór miejsca do lądowania. 

Pod czaszą

„Nie możemy opierać się wyłącznie na koncepcji obronnej 
państwa, chociaż to zadanie jest oczywiście ważne, ale rola 
spadochroniarzy w takim przypadku jest ograniczona”, opi-
suje pułkownik Piekarski. „Dziś punkt ciężkości został prze-
niesiony na konflikty lokalne, na terroryzm, dlatego ważne 
jest, żeby istniały związki taktyczne, które mogą być szybko 
przerzucone w dowolny rejon świata”.

Dowódca spadochroniarzy przyznaje, że o powrocie do 
brygady powietrznodesantowej przełożonych ostatecznie prze-
konał argument, że w działaniach kryzysowo-militarnych bę-
dzie stanowiła wsparcie dla wojsk specjalnych. „specjalsi 
działają punktowo i wykonują precyzyjne zadania, ale wymaga 
to stworzenia obudowy – na przykład przygotowania bazy, za-
jęcia lotniska czy utworzenia kordonu wokół miasta”, przyzna-
je pułkownik Piekarski. „konsultowałem to z generałem broni 
Włodzimierzem Potasińskim, ówczesnym dowódcą ws. 
Zgodni byliśmy co do tego, że 6 BPD miała być jednostką 
wsparcia bojowego dla specjalsów”. Żołnierze szóstej mieli zo-
stać także przygotowani do działań w operacji NEo (Noncom-
batant Evacuation operations), polegających na wydostawaniu 
naszych obywateli z zagrożonych rejonów świata.

Plany szkoleniowe brygady pokrzyżowało stworzenie no-
wej jednostki wojsk specjalnych – Agat, której zadania nie-
mal bliźniaczo odpowiadały tym będącym w koncepcji uży-
cia wojsk powietrznodesantowych. Pułkownik Piekarski nie 
kryje oburzenia: „kiedy oni się formowali, my już działali-
śmy i szkoliliśmy żołnierzy. Nagle zostaliśmy zostawieni sa-
mym sobie. Nie miało znaczenia to, że ktoś wcześniej zaapro-
bował naszą koncepcję i że już stworzyliśmy doskonale funk-
cjonującą jednostkę. Mamy diament, który trzeba tylko do-
szlifować”.

w 18 Bielskim Batalionie Desantowo-szturmowym znajdzie 
się dwieście pojazdów HMMwV. Nikt wówczas nie zastana-
wiał się nad tym, jak będą one tam wykorzystane. Dopiero 
gdy sprzęt trafił do batalionu, rozpisywano etat, a dla ludzi 
tworzono zadania.

Przywrócenie zadań i nazwy 6 Brygady Powietrznodesan-
towej – oficjalnie od 2010 roku – związane jest, po pierwsze,  
z kierunkiem rozwoju polskich sił zbrojnych, a po drugie,  
z przekonaniem, że desant to idealny sposób umożliwiający 
przerzucenie na duże odległości żołnierzy, którzy tuż po 
przyziemieniu są gotowi do walki.
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Zmiany strukturalne w brygadzie poprzedziło opracowanie 
standardowych procedur operacyjnych, które są swoistym ele-
mentarzem dla spadochroniarzy, ponieważ określają krok po 
kroku zasady działania wojsk powietrznodesantowych, opisu-
ją system łączności, zaopatrywania i dowodzenia. ogromny 
wysiłek żołnierze instruktorzy włożyli także w przygotowa-
nie instrukcji desantowania z samolotów C-295M i C-130.

„Brakowało wytycznych dotyczących zrzutu z dwóch pod-
stawowych dla nas statków powietrznych”, wyjaśnia podpuł-
kownik jan ekiert, szef pionu spadochronowo-lotniczego  
6 BPD. Najpierw powstały tymczasowe instrukcje desanto-
wania, które z czasem stawały się dokumentami na stałe. te-
raz spadochroniarze podczas desantowania z C-130 korzysta-
ją z tymczasowej instrukcji z 2010 roku, ale zgodnie z rozka-
zem szefa sztabu Generalnego wP po wykonaniu sześciu ty-
sięcy skoków (do dziś odbyło  się ponad trzy tysiące) i 

nia zbliżony do specjalsów. różne są co prawda zadania, ale 
sposób ich wykonania jest podobny. 

Żołnierze z grup awangardowych koncentrują się na rozpo-
znaniu terenu przed zrzutem sił głównych, prowadzeniu dzia-
łań pozornych odciągających uwagę przeciwnika oraz przygo-
towywaniu zrzutowisk i lądowisk dla sił głównych. Dzięki do-
datkowej specjalizacji część żołnierzy przygotowywana jest do 
skoków z bardzo dużych wysokości z użyciem aparatury tleno-
wej, do działania w wodzie i w górach (uczestniczyli między 
innymi w kursie w warunkach arktycznych, przeprowadzo-
nym w kanadzie). 

SzTUKA DeSAnToWAniA
Do najważniejszych zadań należy desantowanie środków 

materiałowych, bez których przerzucane siły nie mogą wyko-
rzystać w pełni swojego po-
tencjału bojowego. Zrzut 
platform ciężkich ostatni raz 
przeprowadzono w 1986 ro-
ku. wówczas desantowano 
platformę radzieckiego typu 
P7 z samolotu An-12 „ukra-
ina”. w połowie lat dzie-
więćdziesiątych zrzucono 
ostatni raz średnie zasobniki 
towarowe PGs-500.

Dotąd spadochroniarze 
korzystają z zaprojektowa-

nych przed laty dla wojsk spe-
cjalnych lekkich zasobników Zt-100  

o udźwigu 100 kilogramów. Problem w tym, 
że nie mieszczą się w nich ani broń, ani żaden lekki 

środek transportu. Proces wdrażania tego sprzętu trwa 
nieco dłużej niż pierwotnie zakładano. szczęśliwie tara jest 
już na stanie 6 Brygady Powietrznodesantowej, a nie, jak to 
było wcześniej, sił Powietrznych. Żołnierze do jej obsługi zo-
stali już przeszkoleni (dziewięciu w usA i siedmiu w Hisz-
panii), przeprowadzono także pierwsze zrzuty lżejszych za-
sobników CDs (Container Delivery system, około tysiąca ki-
logramów) i ciężkich platform desantowych PDs (Platform 
Delivery system, około 2 tysięcy kilogramów). Zrzuty te od-
bywały się na podstawie procedur hiszpańskich.

w sztabie brygady trwają prace nad polską instrukcją de-
santowania tary, powstają warianty załadowcze, które zaczną 
obowiązywać po akceptacji sGwP. tara desantowa służy 
jednak nie tylko spadochroniarzom. w Afganistanie na przy-
kład za pomocą CDs-ów regularnie dostarcza się zaopatrze-
nie do odległych baz, które nie mają w pobliżu utwardzonych 
pasów startowych.

Brygadowe inwestycje dotyczą nie tylko tary desantowej, 
lecz także warsztatu spadochronowego oraz budowy i remon-
tu ośrodków szkolenia naziemnego, które znajdują się na te-
renie każdej z jednostek. w planach jest także budowa spado-
chroniarni towarowej oraz wieży spadochronowej. układalnia 
jest niezbędna krakusom do tego, żeby właściwie składali  
i konserwowali spadochrony towarowe. 

„Potrzebny jest także trenażer do skoków, czyli wieża spado-
chronowa”, mówi podpułkownik ekiert. „Gdyby żołnierz wy-
skakiwał z wysokości kilku pięter w uprzęży linowej, lepiej 
opanowałby zasady zachowania się ciała w powietrzu”.    n

w 2013 ROKu w wyposażeniu 6 Bpd ma znaleźć się 
300 sztuk uzo-100 (uprząż zasoBnika osoBisteGo) 

układ taśm stanowiących uprząż pozwala na opasanie ładunku w opakowaniu lub zasobniku spado-
chronowym i połączenie go z systemem spadochronowym w sposób, który uniemożliwi jego samoist-

ne odłączenie od skoczka. uprząż montowana jest z przodu. uzo pozwala na desantowanie ładunku do 
100 kilogramów, ale w praktyce żołnierze testujący zasobnik zmniejszyli ładowność o połowę. można go 
stosować w wielu systemach spadochronów, między innymi ad-2000, dedal i tandem. obwód pionowy 
montowanego ładunku może mieć od 125 do 210 centymetrów, a poziomy od 70 do 210. zaletą zasob-
nika jest także to, że łatwo można przekształcić go w plecak. 

wprowadzeniu korekt dokument ten zacznie obowiązywać ja-
ko właściwa instrukcja desantowania. 

SiłA W RóżnoRoDnośCi
spadochroniarze postawili na specjalizację batalionów, tak 

aby z jednej strony dopasowywać użycie jednostki do kon-
kretnej sytuacji taktycznej, a z drugiej, aby ta różnorodność 
wzmacniała efekt wspólnego działania. w składzie 6 BPD 
działają trzy bataliony powietrznodesantowe (z Bielska-Bia-
łej, krakowa i Gliwic), dowodzenia i logistyczny. 6 Batalion 
przygotowywany jest do działania w bezpośredniej styczności 
ze zrzutowiskiem, wykone zadania są określane w terminolo-
gii natowskiej jako działania specjalne lekkich jednostek pie-
choty. szesnasty, po doposażeniu w pojazdy przystosowane 
do zrzutu, będzie miał podwyższoną mobilność pozwalającą 
na tworzenie przyczółka desantowego w oddaleniu od zrzuto-
wiska. 18 bpd, posiadający w swojej strukturze etatowy rzut 
lądujący (czyli wysadzany z lądujących samolotów) na pojaz-
dach HMMwV, jest przystosowany do opanowywania lot-
nisk, lądowisk oraz portów morskich.

Jedną ze znaczących zmian było także sformowanie kom-
panii zabezpieczenia desantowania, której żołnierze zajmują 
się składaniem, sprawdzaniem, konserwacją i dystrybucją 
spadochronów. w brygadzie powstały także tak zwane grupy 
awangardowe. Żołnierze z tych niewielkich pododdziałów  
– w całej brygadzie maksymalnie 80 osób z grupy zabezpie-
czenia desantowania, kompanii rozpoznawczych i plutonów 
rozpoznawczych w batalionach – osiągają poziom wyszkole-

| |armia WOJsKA LąDOWe| |
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Dziesięć dni mają grupy bojowe unii Europejskiej na 
dotarcie do dowolnego rejonu na świecie w promie-
niu sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli. Na 
miejscu mają nie tylko udzielać pomocy humanitar-

nej, lecz także utrzymywać stałą gotowość do ewentualnego 
starcia z przeciwnikiem. Aby osiągnąć te cele, nie wystarczy 
przerzucić sprzęt i żołnierzy okrętem czy samolotami. trze-
ba tam dotrzeć w należytym porządku, wybudować bez-
pieczną bazę, a następnie spiąć wszystko siecią informatycz-
ną i łączności. 

Gotowi do skoku

Grupy bojowe unii Europejskiej liczą zazwyczaj około 
2,1 tysiąca żołnierzy. Nie inaczej jest w zdominowanej przez 
Polaków weimarskiej Grupie Bojowej, która rozpocznie pół-
roczny dyżur 1 stycznia 2013 roku. Polska jako tak zwany kraj 
ramowy dostarcza aż 1,7 tysiąca ludzi, w tym cały komponent 
bojowy. Pomocą mają służyć Polakom Francuzi, zajmujący się 
przede wszystkim opieką medyczną, i Niemcy, odpowiadający 
za zaopatrzenie.

Ćwiczenia certyfikujące polski batalion manewrowy, dowo-
dzony przez podpułkownika Rafała Miernika (7 Batalion 

M A C i E J  s Z o PA

Weimarska grupa Bojowa unii Europejskiej będzie jednostką 
zdominowaną przez Polaków i przez nich dowodzoną. rozmach polskich przygotowań  

już teraz budzi podziw niemieckich i francuskich sojuszników.

 z cztery kompanie bojowe (podstawowy pojazd bojowy: kto rosomak),

 z kompania dowodzenia z drużyną strzelców wyborowych i sekcją rozpoznania skażeń,

 z kompania logistyczna z zespołem ewakuacji medycznej,

 z grupa wsparcia ogniowego (armatohaubice dana),

 z pluton rozpoznawczy (śmigłowce 25 Brygady kawalerii powietrznej: w-3 sokół, mi-2 i mi-17),

 z pluton przeciwlotniczy.

SKład BaTaLIONu 
manewroweGo weimarskiej 
Grupy Bojowej ue

||armia uNiA euROpeJsKA|
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strzelców konnych wielkopolskich), nie bez powodu nazywa-
ją się „wyzwanie ’12”. Żołnierze wydzieleni z 17 wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej musieli wykonywać zadania 
jednocześnie na terenie aż trzech województw. Ponadto współ-
pracowali oni z jednostkami z wojsk Lądowych, sił Powietrz-
nych, Marynarki wojennej i Żandarmerii wojskowej. 

DALeKo oD BRUKSeLi
Przerzut grupy bojowej można porównać do przeniesienia 

sporego zakładu pracy z Polski do Afryki Północnej. Na rynku 
cywilnym tego typu akcje mają niewielkie szanse na powodze-
nie. Nawet dla nowoczesnej armii to trudne przedsięwzięcie. 
szybki przerzut pododdziałów wiąże się z ciężką, wielogo-
dzinną pracą i brakiem jakichkolwiek wygód. Po przybyciu na 
miejsce też nie jest lekko. Żołnierze muszą szybko wybudować 
bezpieczną bazę, zainstalować informatyczne i radiowe sieci 
dowodzenia, a następnie od razu zająć się sytuacją kryzysową.

„17 Brygada Zmechanizowana to jednostka doświadczona 
w operacjach afgańskiej i irackiej. Jej żołnierze wiedzą, jak 

walczyć czy organizować konwoje, dlatego w trakcie ćwiczeń 
certyfikujących postanowiłem położyć nacisk na inne aspekty 
szkolenia”, argumentuje generał brygady Rajmund T.  
Andrzejczak, dowódca 17 wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej i przyszły dowódca weimarskiej Grupy Bojowej. „Po-
szczególne kompanijne grupy zadaniowe musiały w czasie 
ćwiczeń działać samodzielnie. ich żołnierze nie mieli zapew-
nionego żadnego komfortu. Ludzie spali w wozach bojowych 
i rozwijanych przy drodze obozowiskach. Jedli suche racje 
żywnościowe”.

weimarska Grupa Bojowa może zostać wysłana w różne 
miejsca na świecie. optymalnym sposobem przeniesienia jej 
nie zawsze musi być drogi transport powietrzny. w razie niepo-
kojów na Bałkanach żołnierze mogą pojechać koleją. Gdyby 
konflikt pojawił się u zamorskich sąsiadów, w republikach nad-
bałtyckich albo w skandynawii, optymalny byłby transport 
morski. 

Na „wyzwaniu ’12” przećwiczone zostały wszystkie możli-
wości: jedna kompania wyruszyła z wędrzyna na lotnisko 
w Powidzu, druga do portu w szczecinie, trzecia zabrała się 
transportem kolejowym do znacznie bliżej położonego Żaga-
nia. w Powidzu mniejsze pojazdy udało się załadować do trans-
portowych C-130 Hercules, a w szczecinie wjechały na pokła-
dy oorP „Poznań” i „toruń”, okrętów desantowych 8 Flotylli 
obrony wybrzeża. Jadące do punktów docelowych kolumny li-
czyły mniej więcej po 50 pojazdów, w tym po 13 rosomaków. 
tych ostatnich nie udało się niestety załadować na pokłady 
C-130 ze względu na wielkie gabaryty transporterów.

armiaarmia

do europejskich grup 
bojowych polscy żołnierze są 
wcielani całymi jednostkami, 
na podobnych zasadach jak  
w przypadku misji  
w afganistanie.
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„w trakcie przemieszczenia dowódcy musieli na bieżąco re-
agować na uszkodzenia sprzętu, reżyserowane wypadki drogo-
we czy inne trudne do przewidzenia sytuacje”, tłumaczy pod-
pułkownik Marek Kociemba, szef szkolenia wielkopolskiej 
brygady. tak jak w rzeczywistych działaniach, przejazd odby-
wał się po uczęszczanych przez cywilów krajowych drogach 
publicznych. Na szczęście policja i żandarmeria, koordynujące 
przemieszczanie się pododdziałów, stanęły na wysokości zada-
nia i wszystko przebiegło sprawnie. 

Powrót do wędrzyna wyglądał podobnie, tyle że to była sy-
mulacja przemieszczania się na nieprzyjaznym terytorium. 
Żołnierzy czekały nieprzyjemne „niespodzianki”, między in-
nymi pozorowany atak chemiczny. Mimo to przerzut wojsk zo-
stał uznany za udany. A generał Andrzejczak chwalił: „Na-
prawdę świetną robotę zrobiła tu 10 Brygada Logistyczna 
z opola”.

PoWiTAnie RozjeMCóW
Jeżeli weimarska Grupa Bojowa ruszy kiedyś do boju, to nie 

oznacza, że na miejscu będzie witana chlebem i solą. Część 
ludności, owszem, może się cieszyć, że przybyli rozjemcy, któ-
rzy dostarczą pomoc humanitarną i zaprowadzą pokój. inni 
jednak mogą odnosić się do obcych podejrzliwie, a nawet wro-
go. w trakcie ćwiczeń żołnierze batalionu manewrowego mie-
li stać się rozjemcami, czyli wcielić się w rolę typową dla euro-
pejskiej grupy bojowej. scenariusz zakładał walki na granicy 
dwóch fikcyjnych państw. to właśnie tam czwarta kompania 
(ta, która nie była transportowana) od razu rozpoczęła działania 

na miejscu. Po zabezpieczeniu terenu przez zwiadowców jej 
żołnierze rozpoczęli budowę bazy. w pierwszych dniach sami 
musieli zmagać się z niepewną sytuacją i jako pierwsi zetknęli 
się z miejscowymi. 

PoMoC hUMAniTARnA
weimarska Grupa Bojowa nie ma na celu prowadzenia regu-

larnej wojny, lecz przede wszystkim łagodzenie napiętej sytu-
acji. Zaprowadzenie pokoju to jednak nie wszystko. Bardzo 
często na miejscu żołnierze muszą odwiesić broń i zająć się 
dystrybucją towarów pierwszej potrzeby. 

„Jesteśmy w stanie stworzyć przejściowe obozy dla uchodź-
ców, w których będą mogli odpocząć przez jeden, dwa dni. 
otrzymają od nas wodę, żywność i miejsce do spania”, wymie-
nia major Paweł Polak, dowódca zespołu wsparcia CiMiC. 
„Potem będzie można ich przekierować do większych obozów, 
prowadzonych przez organizacje międzynarodowe. Z czasem, 
kiedy sytuacja się poprawia, obozy są przekazywane w zarząd 
organizacjom cywilnym”.

„wyzwanie ’12” były ćwiczeniami ogromnymi nie tylko 
w polskich warunkach. „Z podziwem obserwowali nas Niem-
cy i Francuzi, którzy powiedzieli, że na podobną skalę się 
u nich nie ćwiczy i zazwyczaj robi się to wszystko tylko na ma-
pach sztabowych”, nie kryje satysfakcji generał Andrzejczak. 
ostateczny sprawdzian polskiej grupy, a przy okazji także 
komponentów niemieckich i francuskich, odbędzie się w listo-
padzie 2012 roku w ramach ćwiczeń pod kryptonimem „Com-
mon Challenge ’12”, czyli „wspólne wyzwanie ’12”. 

stu sześćdziesięciu żołnierzy 
17 Brygady Zmechanizowanej 
– ci, którzy nie weszli w skład 

weimarskiej Grupy Bojowej – do wę-
drzyńskiego miasteczka treningowego 
Nowy Mur przyjechało prywatnymi sa-
mochodami. Na czas ćwiczeń ubrali 
się w powłóczyste szaty i osłonili twa-
rze chustami. Niektórzy wymalowali 
sobie nawet na twarzach fantazyjne 
brody. 

kolumnę trzynastu rosomaków, 
które wjechały do Nowego Muru, aby 
zaprowadzić porządek, otoczył barw-
ny, rozwrzeszczany tłum. kierowcy 
samochodów nadużywali klaksonów 
i włączali w radiach głośną rytmiczną 
muzykę. Po uliczkach krążył wojsko-
wy star wypełniony mężczyznami, 

którzy wymachiwali flagami i wznosi-
li groźne okrzyki. Część ludzi bratała 
się między sobą na skrzyżowaniach 
ulic, inni w milczeniu spoglądali 
z okien oraz dachów domów na trans-
portery i żołnierzy.

„Nasze działania są w pełni sponta-
niczne, ale staramy się zachowywać 
tak jak ludność w iraku czy Afganista-
nie”, tłumaczy jeden z pozorantów, 
który godzinami psuł nerwy kolegów, 
jeżdżąc wokół Nowego Muru harley-
em. „wielu z przebierańców to wetera-
ni misji z Bliskiego i Środkowego 
wschodu. wiedzą, jak zachowuje się 
tamtejsza ludność. Przyznaję, że taka 
pozoracja to dla nas trochę zabawa, 
a trochę oderwanie się od codziennej 
służby. takie działania pomagają jed-

nak innym przygotować do tego, co 
czeka ich za granicą”.

Przepychanki na poligonie wyglądały 
początkowo dość zabawnie. ktoś rzucił 
w rosomaka piłką. innym razem, kiedy 
jeden z miejscowych dobijał się do po-
jazdu i został stanowczo odpędzony, 
oznajmił po polsku: „dobra, k…, sam 
sobie zapalę tego papierosa”. Żarty 
skończyły się, gdy na ulicach padli „za-
bici”, a rozwścieczony tłum ruszył na 
żołnierzy. Nieznani sprawcy zaczęli de-
tonować hukowe ładunki wybuchowe 
w różnych miejscach miasta, wojsko 
odpowiadało strzałami w powietrze. 
Nie wiadomo, kiedy na poligonie poja-
wiły się autentyczny stres i coś w rodza-
ju rywalizacji pomiędzy ćwiczącym 
wojskiem a pozorantami.

udział w operacjach poza granicami kraju hartuje wojsko Polskie. Żołnierze coraz 
lepiej radzą sobie nie tylko z powierzanymi zadaniami, lecz także… z ćwiczeniami. 

saLam aLEjkum, MOi ZiOMALe!
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t A D E u s Z  w r ó B E L ,  M A C i E J  s Z o PA

Mamy najsilniejsze siły powietrzne 
spośród środkowoeuropejskich członków NAto. 

szpony orła

trwa nieustanna modernizacja polskich sił Powietrz-
nych, które otrzymają wkrótce między innymi samo-
loty transportowe i radary. Niebawem mogą też do 
nich trafić nowoczesne zestawy rakiet przeciwlotni-

czych i szkolne odrzutowce, a być może również dodatkowe 
maszyny wielozadaniowe. Programy modernizacyjne stanowią 
ogromne obciążenie dla budżetu państwa, więc są rozłożone na 
wiele lat. równolegle z wprowadzaniem nowego sprzętu uno-
wocześniany jest już posiadany. siły Powietrzne przeszły po-
nadto w ostatnich latach wielką reorganizację, w której wyniku 
zostały zoptymalizowane ich struktury. Dziś składają się  
z trzech głównych komponentów: wojsk lotniczych, obrony po-
wietrznej i radiotechnicznych.

Po zmianach w siłach Powietrznych funkcjonują cztery 
skrzydła lotnictwa – dwa taktycznego oraz po jednym transpor-
towym i szkolnym. „Mamy siedem eskadr bojowych, dwie 
transportowe oraz jedną specjalną”, wylicza generał brygady 
pilot Stefan Rutkowski, szef wojsk lotniczych. w składzie 

skrzydeł są również bazy lotnicze pełniące rolę oddziałów go-
spodarczych – pięć lotnictwa bojowego, dwie szkolnego i tyle 
samo transportowego.

FLoTA MyśLiWCóW
siły Powietrzne dysponują 112 samolotami bojowymi. Naj-

nowocześniej wyposażone są trzy eskadry 2 skrzydła Lotnic-
twa taktycznego: mają 48 samolotów wielozadaniowych  
F-16C/D Block 52, dostarczonych w latach 2006–2009. wraz  
z myśliwcami Polska nabyła rakiety powietrze-powietrze AiM-
-9X sidewinder i AiM-120C AMrAAM oraz amunicję precy-
zyjną. w lutym 2012 roku pojawiła się informacja, że zamierza-
my dokupić kolejną partię uzbrojenia oraz dodatkowe silniki  
i wyposażenie za 447 milionów dolarów. Po 2020 roku trzeba 
będzie zastanowić się nad modernizacją F-16. Po tym, jak zde-
cydowano się na szesnastki, w dwóch bazach należało przepro-
wadzić prace, dzięki którym łask i krzesiny są najnowocze-
śniejszymi lotniskami wojskowymi w tej części Europy. 
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w Polsce wciąż eksploatowany jest głównie sprzęt pora-
dziecki. samoloty MiG-29 i su-22 mamy w jednostkach  
1 skrzydła Lotnictwa taktycznego. „Nasze maszyny MiG peł-
nią dyżury bojowe w kraju”, przypomina generał Rutkowski. 
„uczestniczą też z powodzeniem w misji Air Policing, która 
ma na celu ochronę przestrzeni powietrznej nad Litwą, łotwą  
i Estonią”. 

Flota 32 myśliwców MiG-29 zostanie poddana moderniza-
cji. Jak zapewniał w czasie wykładu na konferencji w wojsko-
wej Akademii technicznej 23 maja 2012 roku pułkownik  
Sylwester Krysztofiak, główny specjalista szefa sztabu Gene-
ralnego wP do spraw sił Powietrznych, jej celem ma być nie tyl-
ko przedłużenie resursu, lecz także zwiększenie zakresu danych, 
które będą docierać do pilotów. w tej chwili jest ich bardzo ma-
ło, ponieważ polskie MiG-i od czasu ich wyprodukowania pod 
koniec lat osiemdziesiątych nie zostały zmodernizowane.

unowocześnione myśliwce mogą stać się maszynami intero-
peracyjnymi, zdolnymi do lotu w ugrupowaniach NAto, ale 
po zamontowaniu terminali wymiany danych Link 16 i dodat-
kowego radia. Zwiększone mają też zostać możliwości bojowe 
tych samolotów, zapewne dzięki zastosowaniu nowego radaru  
i przystosowaniu myśliwców do zachodniego uzbrojenia. trój-
stopniowy proces unowocześniania MiG-ów już się zaczął. 
Pierwszą fazę modernizacji przechodzą kolejne z 16 myśliw-
ców z Mińska Mazowieckiego.

Najstarszymi samolotami bojowymi, jakie mamy, są myśliw-
sko-bombowe su-22 (w latach osiemdziesiątych kupiliśmy ich 
ponad sto). „Możemy mówić, że są to maszyny uderzeniowe”, 
zaznacza generał Rutkowski. w służbie pozostawiliśmy 32 eg-
zemplarze su-22, które latają w dwóch eskadrach w Świdwi-
nie. w 2008 roku rozformowano natomiast wyposażoną w te 
maszyny 7 Eskadrę z Mirosławca.

Nadal nie zapadła decyzja w sprawie modernizacji su-22. 
Zakładano, że po jej przeprowadzeniu, maszyny można by 
użytkować do 2024–2026 roku. w przeciwnym wypadku, 
zgodnie z nadanymi resursami, możliwości eksploatacji tych 
maszyn skończą się w 2015 roku. Chociaż zdania na temat  
su-22 są podzielone, to za pewnik należy uznać, że likwidacja 
bazy w Świdwinie oznaczałaby zmniejszenie liczby polskich 
eskadr bojowych z siedmiu do pięciu, a utracone kadry trudno 
byłoby odbudować.

Jednym z rozwiązań branych pod uwagę jest przedłużenie re-
sursów suchojów bez inwestowania w zwiększenie ich możli-
wości bojowych. Nie rozwiązuje to jednak istotnego problemu 
kończących się resursów uzbrojenia tych maszyn. Brak decyzji 
odnośnie do modernizacji su-22 przesądzi o ich rychłym wy-
cofaniu, co będzie się wiązało z koniecznością zakupu dodat-
kowej eskadry maszyn bojowych.

UjeDnoLiCAnie PARKU MASzyn
Z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym rozwiąza-

niem jest kupno F-16. Bardziej perspektywiczne byłoby jednak 
pozyskanie nowych samolotów w wersji, którą już mamy, a nie 
używanych myśliwców. wybór zupełnie nowego typu maszyny 
wiązałby się z koniecznością stworzenia od podstaw infrastruk-
tury i systemu szkolenia personelu.

Na nowe myśliwce trzeba by wydać około miliarda dolarów 
(turcja zamówiła w 2007 roku 30 F-16C/D Block 50 za 1,78 
miliarda dolarów). Jak zastrzega jednak pułkownik  
Wojciech ozga, szef Zarządu Planowania rozwoju sił Po-
wietrznych – A5: „Należy mieć na uwadze, że potrzeby sił Po-
wietrznych nie ograniczają się tylko do samolotów”. 

Modernizacja su-22 przedłużyłaby okres eksploatacji tych 
samolotów mniej więcej o dekadę. Gdyby ją przeprowadzono, 
zbiegłyby się w czasie momenty wycofywania ze służby  
suchojów i MiG-29. Mielibyśmy natomiast kilka lat na przygo-
towanie przetargu, który wyłoniłby następcę samolotów obu 

Od LaT SZEśćdZIESIąTYCh 
XX wIEKu polsCy piloCi 
szkolą się na odrzutowyCh 
samolotaCh ts-11 iskra, 
które trzeBa zastąpić 
w najBliższyCh lataCh  
nową konstrukCją

Brak decyzji o modernizacji 
Su-22 przesądzi o ich rychłym 
wycofaniu, co wiąże się 
z koniecznością zakupu 
dodatkowej eskadry maszyn 
bojowych.
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Czy nasze Siły Powietrzne są zainte-
resowane przystąpieniem do kolej-
nych wielonarodowych inicjatyw mi-
litarnych?

Polska już uczestniczy w takich 
przedsięwzięciach. Dzięki nim racjona-

lizujemy koszty działania i uzyskujemy 
dostęp do zdolności operacyjnych, któ-
rych samodzielnie nie bylibyśmy w sta-
nie sobie zapewnić. Z uwagą śledzimy 
wszystkie pomysły związane z uzyska-
niem nowych zdolności dzięki inicjaty-

wom smart defence i pooling and  
sharing. sądzimy, że w trudnej sytuacji 
ekonomicznej państwa europejskie bę-
dą dążyły do łączenia zasobów militar-
nych. Pojawiły się na przykład pomysły 
wspólnego szkolenia pilotów i wysunię-

Dobra przyszłość
trzy pytania do generała broni pilota Lecha Majewskiego, 
dowódcy sił Powietrznych 

typów. Zgodnie z założeniem, że od podpisania kontraktu do 
pierwszych dostaw zwykle mija kilka lat, decyzja o wyborze 
nowego samolotu powinna zapaść około 2022 roku.

Generał Rutkowski podkreśla, że na razie powinniśmy kon-
tynuować modernizację tych elementów infrastruktury lotni-
skowej, w których przypadku nie jest potrzebna wiedza, jaki 
konkretny statek powietrzny będzie tam stacjonował. „to praw-
da, że większość baz 1 skrzydła Lotnictwa taktycznego wy-
maga unowocześnienia”, potwierdza pułkownik ozga.  
„w Świdwinie na przykład ostatnie kompleksowe moderniza-
cje nawierzchni lotniskowych wykonano przed około trzydzie-
stu laty”. Prace na lotniskach 1 skrzydła Lotnictwa taktyczne-
go muszą zostać przeprowadzone niezależnie od tego, jakie de-
cyzje zapadną w sprawie nowych samolotów.

PoWieW noWoCzeSnośCi
w kolejnej dekadzie okaże się, w jakim kierunku będzie roz-

wijać się lotnictwo bojowe. Z pewnością coraz szerzej w dzia-
łaniach rozpoznawczych wykorzystywane będą bezzałogowe 
statki latające, które mogą być też coraz częściej używane  
w misjach bojowych.

w polskim lotnictwie powinny znaleźć się bezzałogowce 
klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Maszyny 
tego typu mogą latać na wysokości od 3000 do 9000 metrów  
i przebywać w powietrzu do 48 godzin. są też na tyle wszech-
stronne, że można je wykorzystywać w czasie pokoju, kryzysu 
i wojny. ich walory to zdolność do prowadzenia długotrwałych 
obserwacji, przekazywania informacji w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego, a także wykonywania misji uderzeniowych. 
Biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania technologiczne  
i możliwości operacyjnego użycia dostępnych na rynku plat-
form bezzałogowych, należy uznać, że ich wykorzystanie jako 
zamienników samolotów bojowych będzie możliwe za dwa-
dzieścia, trzydzieści lat. ostatnio inspektorat uzbrojenia poin-
formował, że „rozpoczął realizację fazy analityczno-koncepcyj-
nej w zakresie pozyskania bezzałogowych statków powietrz-
nych klasy taktycznej średniego zasięgu”.

Polskie lotnictwo transportowe w ostatniej dekadzie przeszło 
wielkie przeobrażenia. w 2001 roku podpisano w naszym kra-
ju pierwszy po ii wojnie światowej kontrakt na samoloty woj-
skowe z Zachodu. Zamówienie opiewało na osiem maszyn  
C-295M z opcją jego rozszerzenia o cztery (skorzystaliśmy  
z tego w następnych latach). Pierwszy wyprodukowany  
w Hiszpanii transportowiec wylądował na lotnisku w podkra-

kowskich Balicach w sierpniu 2003 roku. Niestety, w styczniu 
2008 roku jedna z maszyn uległa katastrofie pod Mirosławcem.

29 czerwca 2012 roku generał dywizji Andrzej Duks, szef 
iu, podpisał z Domingiem Ureñą-Rasą, prezesem zarządu fir-
my Airbus Military, umowę na dostawę kolejnych pięciu samo-
lotów transportowych C-295M wraz z pakietem logistycznym. 
Pierwsze dwie nowe maszyny w takiej samej wersji jak już eks-
ploatowane siły Powietrzne otrzymają w tym roku, a pozostałe 
– w 2013 (eskadra stacjonująca w 8 Bazie Lotnictwa transpor-
towego w krakowie będzie mieć 16 samolotów C-295M). 

Powodem zakupu były potrzeby wzmocnienia zdolności 
transportowych bazy, która od 2007 roku obsługuje nasz kon-
tyngent wojskowy w Afganistanie. właśnie w wyniku zwięk-
szonego zaangażowania zawodowego wojska w misjach zagra-
nicznych okazało się, że potrzebujemy większego samolotu 
transportowego. Początkowo Polska była zainteresowana wyco-
fywanymi z brytyjskiego lotnictwa maszynami C-130k Hercu-
les. Po analizach ich stanu oraz kosztów unowocześnienia pol-
ski resort obrony zdecydował się jednak skorzystać z amery-
kańskiej oferty, dotyczącej pięciu samolotów C-130E. Pierw-
szy z nich wylądował na lotnisku w Powidzu w marcu 2009 ro-
ku. ostatni ma być odebrany w sierpniu, przed tegorocznym 
Świętem Lotnictwa.

nA iLe nAS STAć
Zanim amerykańskie Herculesy zostały przekazane Polsce, 

przeszły gruntowny remont. są to jednak maszyny czterdzie-
stoletnie i ich czas eksploatacji jest ograniczony. szef wojsk lot-
niczych uważa, że w latach 2014–2015 powinna zapaść decy-
zja, czy dalej inwestujemy w C-130E, czy kupujemy ich na-
stępcę. Zdaniem generała Rutkowskiego nasze potrzeby za-
spokoiłyby trzy duże transportowce. Do wyboru będziemy 
mieć: najnowszą wersję Herculesa – C-130J, znacznie większy 
europejski A400M, który zaczyna być produkowany, oraz opra-
cowywany brazylijski odrzutowy kC-390 (tą konstrukcją zain-
teresowane są Czechy).

Przed laty Polska zamierzała kupić dwa duże samoloty trans-
portowe mające możliwość tankowania w powietrzu. Ze wzglę-
du na wysokie koszty odroczono przedsięwzięcie i jeśli zapad-
ną jakieś decyzje w tej sprawie, to należy się ich spodziewać 
dopiero po 2018 roku. Nie wiadomo, czy zdecydujemy się na 
samodzielny zakup takich maszyn, czy włączymy się do wielo-
narodowej inicjatywy. Już dziś uczestniczymy w dwóch podob-
nych przedsięwzięciach – korzystamy z samolotów E-3 sentry 
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tych nawigatorów naprowadzania, a na-
wet tworzenia wspólnych jednostek lot-
niczych. obserwujemy rozwój sytuacji; 
w grę bowiem wchodzi wiele czynni-
ków politycznych, gospodarczych, 
prawnych.

Czy nasze Siły Powietrzne planują 
pozyskanie samolotów bezzałogo-
wych? 

tak, zostało to zapisane w programie 
rozwoju całych sił zbrojnych. Potrzebu-
jemy rozpoznawczych samolotów bez-

załogowych o zasięgu operacyjnym, 
uzbrojonych, które będą długo dyżuro-
wać w powietrzu. Powinniśmy również 
dążyć do ujednolicenia floty naszych 
samolotów taktycznych. i to nastąpi:  
po trwającej modernizacji myśliwce 
MiG-29 pozostawimy w służbie dłużej 
niż nieunowocześnione szturmowce 
su-22, których jesteśmy ostatnim użyt-
kownikiem w Europie. Po analizach 
uznaliśmy, że jest to racjonalne rozwią-
zanie ze względów operacyjnych i fi-
nansowych. 

Co Pan sądzi o pomyśle zastąpienia 
poradzieckich odrzutowców Su-22  
i Mig-29 jedną wielozadaniową 
platformą bojową?

wkrótce powinny zapaść decyzje, 
czym i kiedy zastąpimy planowane do 
wycofania su-22. w siłach Powietrz-
nych zaczęliśmy się już do tego przygo-
towywać. Jednostki lotnicze 1 skrzydła 
Lotnictwa taktycznego czeka więc do-
bra przyszłość. MiG-29 świetnie spraw-
dzają się w różnych zadaniach i niech 
nam służą jak najdłużej.                  n

o jej efektywności decydują systemy dowodzenia. w 2012 roku przeciwlotnicy dostali nowe stanowiska dowodzenia 
systemu samoC (sdp-20) i sdp-10n, które umożliwiają im prowadzenie walki we współpracy z systemami przeciw-

lotniczymi sojuszników. stanowiska korzystające z systemu transmisji danych link 11B mogą pracować w natowskim 
zintegrowanym systemie obrony powietrznej natinads. w maju do skwierzyńskiego dywizjonu trafiły zestawy newa sC. 
jednostka, którą zastąpił – 61 pułk rakietowy op – dysponowała zestawami krug. jeszcze w tym roku dowództwo 3 Bry-
gady rakiet op przeprowadzi się z Bemowa do sochaczewa, co zakończy trwającą od kilku lat restrukturyzację.

OBRONa PRZECIwLOTNICZa to nie tylko rakiety i radary. 

(w ramach wspólnej natowskiej jednostki 
wczesnego ostrzegania) i trzech 
maszyn C-17 (ze wspól-
nej jednostki transportu 
strategicznego). 

„siły Powietrzne są 
zainteresowane częścią 
nowych inicjatyw wie-
lonarodowych NAto 
i unii Europejskiej, ale na 
razie są one w bardzo 
wstępnej fazie i z ostatecz-
nymi decyzjami trzeba po-
czekać, aż staną się bardziej 
konkretne”, zastrzega puł-
kownik ozga. oprócz zdol-
ności tankowania w powie-
trzu i transportu dzięki współpracy 
międzynarodowej możliwe stałoby się 
wspólne szkolenie pilotów i wysuniętych 
kontrolerów naprowadzania. obserwujemy także roz-
wój unijnej inicjatywy dotyczącej węzłów transportowych  
– lotniczych portów przeładunkowych, choćby na potrzeby 
operacji humanitarnych. Jak zauważa pułkownik ozga, byłoby 
to przedsięwzięcie o takiej skali, że poza siłami Powietrznymi 
musiałby zaangażować się w nie szerszy krąg uczestników, 
również spoza resortu obrony. Podstawowym lekkim transpor-
towcem, którym dysponujemy, jest produkowany w Polsce 
M-28 Bryza. Lotnictwo otrzymało już cztery z ośmiu zamó-
wionych maszyn z awioniką glass cockpit. Dostawy zakończą 
się w pierwszym kwartale 2013 roku.

od lat sześćdziesiątych XX wieku polscy piloci szkolą się na 
odrzutowym samolocie ts-11 iskra, który trzeba zastąpić  
w najbliższych latach nową konstrukcją. Ministerstwo obrony 
zamierzało kupić 16 maszyn do szkolenia przyszłych pilotów 

wielozadaniowych samolotów bojo-
wych (Lead-in Fighter training). 

Po unieważnieniu przetargu 
w październiku 2011 roku roz-
poczęto prace nad pozyska-

niem samolotu szkolnego 
– Advanced Jet trainer 
(AJt), zamiast szkolno-bo-
jowego. „Mam nadzieję, że 
przetarg zostanie ogłoszo-

ny jeszcze w końcu tego ro-
ku lub na początku przyszłe-
go, tak by nowe odrzutowce 
weszły do służby w połowie 

tej dekady”, mówi generał 
Rutkowski.

Plan przewiduje za-
kup „zintegrowanego 

systemu szkolenia za-
awansowanego”, czyli szes-

nastu odrzutowców wraz z pa-
kietami logistycznym i szkole-
niowym. Jak przyznaje pułkow-
nik ozga: „samoloty te są  

potrzebne do szkolenia zarówno przyszłych pilotów dzisiej-
szych F-16, jak i tych mających w przyszłości latać samolota-
mi, które zastąpią su-22 i MiG-29”. 

trwa już modernizacja śmigłowych samolotów szkolnych 
PZL-130 orlik w wersji tC-ii. w kolejce czeka jeszcze sie-
dem z tuzina maszyn. wszystkie powinny trafić w ciągu dwóch 
lat do 42 Bazy Lotnictwa szkolnego w radomiu. Nie ma nato-
miast decyzji o wprowadzeniu proponowanych przez Airbus 
Military Polska we współpracy z instytutem technicznym 
wojsk Lotniczych orlików z awioniką glass cockpit. Model sa-
molotu ma być gotowy do testów w drugiej połowie 2013 roku. 

armia
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wojskowi sugerują, żeby z decyzją w sprawie kolejnej moder-
nizacji PZL-130 poczekać do czasu wyboru AJt.

trzecią maszyną szkolną w siłach Powietrznych jest śmigło-
wiec sw-4 Puszczyk. Niestety, jest on bardzo podatny na awa-
rie, ponadto ma tylko jeden silnik. tymczasem opuszczający 
mury dęblińskiej „szkoły orląt” pilot śmigłowca powinien 
umieć latać maszyną dwusilnikową. Dziś wykorzystuje się 
więc do szkolenia podchorążych śmigłowce Mi-2. 

tak jak w wypadku iskier, czas ich eksploatacji zbliża się 
jednak do końca. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy Puszczyki 
w przyszłości miałyby zostać zastąpione przez lekkie dwusilni-
kowe śmigłowce, czy przez maszyny na bazie platformy, która 
zostanie wybrana w wyniku trwającej właśnie procedury prze-
targowej. w przyszłości do sił Powietrznych powinni trafić też 
następcy transportowych Mi-8, a później sokołów i Mi-17.

WPATRzeni W nieBo
wojska radiotechniczne pełnią całodobowy dyżur bojowy, 

śledzą to, co dzieje się w przestrzeni powietrznej Polski i wokół 
niej. w wyniku restrukturyzacji w siłach Powietrznych pozo-
stawiono 3 wrocławską Brygadę radiotechniczną z czterema 
batalionami. tworzą je kompanie radiotechniczne i posterunki 
radiolokacyjne dalekiego zasięgu Backbone. Zakup części  
z montowanych na tych ostatnich posterunkach radarów sfinan-
sowało NAto. 

„wojska radiotechniczne są dość dobrze wyposażone, głów-
nie w sprzęt produkcji krajowej”, podkreśla  pułkownik ozga. 
Dziś mają one kilkadziesiąt radarów. „w przeszłości było ich 
więcej, ale nie mieliśmy do dyspozycji platformy latającej 
AwACs. Jej brak nadrabialiśmy gęstością posterunków na-
ziemnych”, wyjaśnia pułkownik Włodzimierz Damaziak, szef 
oddziału Eksploatacji sprzętu Bojowego w szefostwie wojsk 
obrony Przeciwlotniczej i radiotechnicznych.

w 2013 roku w reżimie bojowym będą pracować wszystkie 
trzy posterunki Backbone z włoskimi radarami rAt-31 DL. 
trzy inne korzystają z urządzeń krajowej produkcji Nur-12M. 
w Polsce powstały jedne z ostatnich stacjonarnych stanowisk 
radarów dalekiego zasięgu sfinansowane przez sojuszników. 
teraz NAto preferuje mobilne zestawy radarowe, które mają 
większą żywotność na polu walki. Do wojsk radiotechnicznych 
trafiły więc stacje typu Nur-15M o krótkim czasie zwijania  
i rozwijania.

Z czasem służbę zakończą radary poprzedniej generacji,  
takie jak przewoźne Nur-12ME, odległościomierze radiolo-
kacyjne Nur-31Mk i wysokościomierze radiolokacyjne 
Nur-41. Przed 2018 rokiem te dwie ostatnie konstrukcje po-
winny być zastąpione radarami trójwspółrzędnymi, łączącymi 
w sobie oba urządzenia – odległościomierz i wysokościo-
mierz. Przed 2018 rokiem można spodziewać się dostarczenia 
kilkunastu stacji Nur-15M.

Analitycy oceniają, że środki napadu powietrznego będą udo-
skonalane w taki sposób, że coraz trudniej będzie je wykryć. 
kształt i pokrycie specjalnymi materiałami spowodują rozpra-
szanie i pochłanianie fal elektromagnetycznych. Część maszyn 
będzie ponadto emitowała fale powodujące zakłócenia elektro-
niczne. wyzwanie będą stanowiły również rakiety i obiekty ni-
sko latające z dużymi prędkościami. w dalszej perspektywie 
powinniśmy więc pozyskać trójwspółrzędne pasywne koherent-
ne stacje radiolokacyjne typu PCL. „Głównym ich atutem jest 
to, że wykrywają obce obiekty, nie emitując fal elektromagne-

tycznych. tym samym są trudne do wykrycia”, wyjaśnia puł-
kownik Damaziak. Potrzebujemy też radarów z anteną z roz-
proszonym nadajnikiem półprzewodnikowym. trwające już 
prace nad mobilną trójwspółrzędną stacją radiolokacyjną dale-
kiego zasięgu pracującą w paśmie s noszą kryptonim „warta”.

„Nie sądzę, by w ciągu najbliższych piętnastu, dwudziestu 
lat pojawiły się jakieś nowe technologie w radiolokacji naziem-
nej. Doskonalone będą te już stosowane”, konkluduje pułkow-
nik. równocześnie będzie malała rola klasycznych radarów na-
ziemnych, gdyż w warunkach wojennych łatwo je zniszczyć. 
Na znaczeniu zyskają za to systemy powietrzne i satelitarne 
oraz sensory innego rodzaju.

PoTRzeBnA zMiAnA
istnieje szansa, że wkrótce polskiego nieba będą bronić no-

woczesne zestawy rakietowe. Jako pierwsze otrzymają je dywi-
zjony. Jak przyznaje pułkownik Waldemar Babinowski, za-
stępca szefa obrony Przeciwlotniczej MoN, „w programie do 
2018 roku mamy zapewnione środki na zakup jednego zestawu 
średniego zasięgu i dwóch krótkiego zasięgu”. 

Plan zakłada uruchomienie procedury wyboru dostawcy orę-
ża w 2013 roku. Niestety, nowy sprzęt rakietowy jest bardzo 
drogi i jego wymiana potrwa co najmniej dziesięć, piętnaście 
lat. Zestawy średniego zasięgu powinny być zdolne do zwal-
czania nie tylko samolotów, lecz też rakiet balistycznych i ma-
newrujących oraz bezzałogowców. Jest to koniecznie, chociaż-
by w związku z zapowiedziami rosji, że rozmieści rakiety ba-
listyczne iskander w rejonie królewca. inne walory nowych ze-
stawów, które wymieniają eksperci, to mobilność i możliwość 
integracji różnych typów rakiet. Na potrzebę posiadania zdol-
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ności przeciwrakietowych przez polską obronę powietrzną 
wskazywał wielokrotnie prezydent Bronisław Komorowski.

Po restrukturyzacji wszystkie jednostki obrony przeciwlotni-
czej sił Powietrznych znalazły się w 3 warszawskiej Brygadzie 
rakietowej obrony Powietrznej. tworzy ją sześć dywizjonów 
rakietowych i jeden zabezpieczenia. ich oręż to jeden zestaw 
dalekiego zasięgu wega, kilkanaście zestawów Newa oraz me-
chanizmy wraz z pociskami rakietowymi Grom. sprzęt ten wy-
maga modernizacji lub wymiany. Jak przyznaje pułkownik 
ozga: „Nasze uzbrojenie i sprzęt umożliwiają zwalczanie środ-
ków napadu powietrznego poprzednich generacji, wywodzą-
cych się konstrukcyjnie z lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX wieku”. 

„Jeśli zestawy średniego i krótkiego zostałyby wybrane  
w przyszłym roku, pierwsze dostawy zaczęłyby się za trzy– 
–pięć lat”, zauważa pułkownik Babinowski. A przecież po-
trzebny jest też czas na wyszkolenie personelu, by nowy sprzęt 
osiągnął pełną gotowość bojową. Newy sC, stanowiące podsta-
wę wojsk obrony powietrznej, zostaną doposażone w środki 
łączności sprzęgnięte z sD sAMoC 3 Brygady rakietowej 
obrony Powietrznej. 

koszty modernizacji lotnictwa i obrony powietrznej liczone są 
w miliardach złotych. Przebieg współczesnych konfliktów wy-
kazuje jednak, że ten, kto kontroluje przestrzeń powietrzną, od-
nosi sukces. Lotnictwo jest zdolne sparaliżować działania często 
liczniejszych sił lądowych przeciwnika, a efektywna obrona 
przeciwlotnicza zapewnia swobodę manewrowania własnym 
jednostkom. silne siły powietrzne stanowią też element odstra-
szający potencjalnego agresora. te miliardy na unowocześnienie 
systemu obrony powietrznej muszą się więc znaleźć.                n

Era 
czeladników
Począwszy od 2013 roku, polskie lotnictwo 

będzie regularnie współpracować 
i ćwiczyć z doświadczonymi pilotami 

amerykańskich sił powietrznych.

M A C i E J  s Z o PA

od czasu zakupu samolotów wielozadaniowych 
F-16 polscy piloci wyjeżdżali do stanów Zjedno-
czonych na długie i kosztowne szkolenia. teraz, po 
prawie sześciu latach użytkowania Jastrzębi, prze-

stali być już tylko klientami i uczniami. 
„Piloci i technicy amerykańscy opanowali F-16 najlepiej 

spośród sojuszników, ale my przeszliśmy już z etapu uczenia 
się do etapu bycia dobrymi partnerami. Możemy wspólnie 
wykonywać zadania”, przekonuje generał broni pilot Lech 
Majewski, dowódca sił Powietrznych. „Najlepszy przykład 
to tegoroczne «red Flag», podczas których po raz pierwszy 
ćwiczyliśmy z nimi skomplikowane zadania w trudnych, real-
nych warunkach, wykorzystując wszystkie możliwe systemy 
naszych myśliwców”.

wyszkolenie polskich pilotów opłaciło się nie tylko ze 
względu na wzrost potencjału obronnego kraju. Dzięki naby-
tym umiejętnościom utrzymanie ich kwalifikacji powinno być 
teraz łatwiejsze i tańsze. Będą mogli sami uczyć następców 
wielu aspektów lotniczego rzemiosła. Jednak na szkolenia 
lotnicze nadal będziemy wysyłać pilotów do usA; kolejni 
wyjadą tam jeszcze w 2012 roku. Ale teraz to sami Ameryka-
nie są zainteresowani ćwiczeniami z naszymi pilotami i to 
nad polską ziemią.

iDeALne MiejSCe
„w Polsce są dobre strefy pilotażu. Można u nas ćwiczyć 

na dużą, jak na warunki europejskie, skalę. Poza tym to pięk-
ny kraj”, cieszy się pułkownik Dariusz Malinowski, jeden 
z pierwszych polskich pilotów F-16, dzisiaj zastępca szefa 
wojsk lotniczych w Dowództwie sił Powietrznych. „Duże 
znaczenie ma też to, że współpraca od lat świetnie się układa, 
a Amerykanie spotykają się u nas z życzliwością i dobrym 
przyjęciem”. obecność MiG-29 to także jeden z argumentów 
przemawiających za ćwiczeniami w Polsce.

Zgodnie z postanowieniami polsko-amerykańskiego poro-
zumienia międzyrządowego „Memorandum of understan-
ding” z czerwca 2011 roku w bazie w łasku pojawi się jesie-
nią 2012 roku na stałe czołówka amerykańskiego pododdzia-
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zą”, tłumaczy pułkownik Malinowski. „oni dyktują dzisiaj 
kierunki w taktyce użycia lotnictwa i zastosowaniu nowych 
technologii. My też mamy własne, nowe pomysły. Będzie-
my wymieniać się doświadczeniami”. 

Generał norton Schwartz, dowódca us Air Force, który 
w maju był w polskich bazach z oficjalną wizytą, twierdził, 
że program ćwiczeń będzie bardzo szeroki, a najważniejsze 
ma być osiągnięcie interoperacyjności, czyli idealnej współ-
pracy między polskimi i amerykańskimi pilotami. „to wpły-
nie na poczucie koleżeństwa, zaowocuje dobrą atmosferą  
i zaufaniem na następne dziesięciolecia”.

Zgodnie z komunikatem sił Powietrznych strona polska 
szczególnie liczy na wspólne misje nocne i te prowadzone 
na małej wysokości. Piloci Herculesów będą szkolić się 
szczególnie w desantowaniu żołnierzy, przewozie ładunków 
i przetrwaniu na wrogim terytorium.

Na pytania, czy goszczący w Polsce Amerykanie będą po-
trzebowali szczególnych udogodnień, wszyscy odpowiada-
ją: nie. Zmodernizowane bazy lotnicze w łasku, Powidzu  
i krzesinach należą do najnowocześniejszych na kontynen-
cie. „widziałem różne bazy w stanach Zjednoczonych, ale 
żadna nie była tak nowoczesna jak nasze”, twierdzi pułkow-
nik Malinowski, który do grudnia 2011 roku był dowódcą 
31 Bazy Lotnictwa taktycznego w łasku, a teraz zaczął stu-
dia w us Air war College.

łu lotniczego Av-Det (Aviation Detachment). Zadaniem kilku-
nastu żołnierzy – w grupie znajdą się przedstawiciele wszyst-
kich specjalności: od techników i logistyków po pilotów – bę-
dzie ułatwianie procedur związanych z cyklicznymi wizytami 
w Polsce rotujących się amerykańskich komponentów lotni-
czych. Co kwartał na dwa–cztery tygodnie do Polski będą przy-
latywać amerykańskie myśliwce F-16 i transportowce C-130. 
Grupy mogą być złożone z różnych typów maszyn albo wy-
łącznie z samolotów jednego typu. Zgodnie z porozumieniem 
komponent będzie liczył maksymalnie 250 ludzi, wyposażony 
zostanie w kilkanaście myśliwców F-16 i cztery Herculesy. sta-
cjonować ma w bazach w łasku i Powidzu.

TAKTyKA i TenDenCje
Amerykańscy piloci mieliby jedyną w swoim rodzaju 

możliwość ćwiczenia z użyciem polskich F-16, znacznie 
bardziej zaawansowanymi od tych należących do us Air 
Force. Polska przewaga techniczna wynika z opóźnień  
w amerykańskim programie myśliwca piątej generacji F-35. 
Dopiero te maszyny mają zastąpić stare amerykańskie Fal-
cony. Na razie nasza wersja F-16 należy do najnowocze-
śniejszych na świecie.

Na obecności Av-Det w łasku i Powidzu Polacy skorzy-
stają nie mniej niż Amerykanie. „Chodzi nie tyle o to, czym 
do nas przylecą, ile raczej o nowe pomysły, które przywio-

POLSKa PRZEwaGa TEChNICZNa wynika z opóźnień  
w amerykańskim proGramie myŚliwCa piątej GeneraCji F-35. 
dopiero te maszyny mają zastąpić stare amerykańskie 

FalCony. na razie nasza wersja F-16 należy 
do najnowoCzeŚniejszyCh na ŚwieCie

Amerykanie z czołówki Aviation Detachment dostaną je-
dynie pomieszczenia biurowe. Zmieniający się zaś goście bę-
dą rozwijać dla siebie stanowiska polowe, a zamieszkają poza 
terenem bazy.

WyMiAnA PeRSoneLU
30 maja 2012 roku dowódcy sił powietrznych Polski  

i stanów Zjednoczonych podpisali jeszcze jedno poro-
zumienie zacieśniające współpracę wojskową.  

w „Memorandum o porozumieniu między 
Departamentem obrony stanów Zjednoczo-

nych, reprezentowanym przez siły Po-
wietrzne stanów Zjednoczonych, i mini-
strem obrony narodowej rP w sprawie wy-

miany personelu wojskowego” ustalono zasa-
dy wymiany personelu lotniczego. Już w 2013 roku 

na dwuletnie kadencje wyjadą do usA trzej polscy ka-
pitanowie. Będą służyć w bazach lotniczych w Luke 

(Arizona) i Pope (Północna karolina), gdzie stacjonują 
F-16 i C-130. równocześnie trzech kapitanów amerykańskich 
trafi do polskich baz w krzesinach i Powidzu. wymiana do-
świadczeń towarzysząca takim kontaktom ma być kolejnym 
stopniem unifikacji polskich i amerykańskich sił powietrznych. 
Lotnicy nie wykluczają, że w kolejnych latach program obej-
mie oficerów innych specjalności.                      n
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Nigdzie na świecie nie ma takich poligonów lotni-
czych jak w stanach Zjednoczonych. Nad pusty-
niami Newady i zapomnianymi górami Alaski wy-
znaczone są obszary dorównujące wielkością nie-

którym państwom. Można tam testować każdy typ uzbrojenia 
lotniczego, z wyjątkiem broni masowego rażenia. Poligony te 
mają olbrzymie bazy lotnicze, zdolne do obsłużenia dziesią-
tek maszyn różnych typów. 

udział w symulowanych walkach nad Alaską w ramach 
ćwiczeń „red Flag” jest nie lada gratką dla każdych, nawet 
najbardziej wybrednych sił powietrznych. tylko tutaj istnieje 
możliwość latania w wielkich formacjach bojowych, zrzuca-
nia prawdziwych bomb i odpalania pocisków rakietowych.  
w tej sytuacji dowódcy amerykańscy dowolnie mogą wybie-

rać sobie, kto i kiedy przyleci na organizowane przez nich 
przedsięwzięcia. „wybrańcy” i tak zawsze się zgodzą, ponie-
waż jest to dla nich niepowtarzalna okazja na przetrenowanie 
elementów, które zazwyczaj ćwiczą tylko na symulatorach. 

Na „red Flag” nie zabrakło najbardziej renomowanych  
i egzotycznych formacji. Przyleciały F-15MJ i AwACs z Ja-
pońskich Powietrznych sił samoobrony, niemieckie Eurofi-
ghtery, francuskie Mirage 2000 i osiem polskich F-16 wspie-
ranych przez C-130 Hercules. wszyscy przybyli bez uzbroje-
nia. Na miejscu można było jednak zakupić dowolną liczbę 
bomb i rakiet, oczywiście jeżeli miało się pieniądze.

Po raz pierwszy na natowskich ćwiczeniach pojawiły się 
bezkonkurencyjne F-22 raptor. Na polu walki myśliwce spra-
wiały wrażenie duchów. Piloci o tym, że byli przez nie ze-

M A C i E J  s Z o PA

Polscy piloci mieli po raz pierwszy okazję użyć prawdziwych bomb 
Mk84 i GBu-24. Do tej pory zrzucali tylko betonowe atrapy.

| |flesz siły pOWieTRZNe
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strzeliwani, dowiadywali się najczęściej dopiero na podsumo-
waniu dnia. Za jedno z najciekawszych i najbardziej wymaga-
jących ćwiczeń piloci zgodnie uznają bitwę, w której wzięło 
udział około 120 samolotów. osiemdziesiąt z nich dokonywa-
ło symulowanego ataku. Na pokładach kilkunastu Hercule-
sów znajdowały się gotowe do desantu oddziały wojsk spe-
cjalnych. wspierały je „wymiatające teren” szturmowe A-10 
i cała plejada myśliwców. Jednym z desantowych Herculesów 
była polska maszyna. Niestety, jej załoga nie zdołała wypeł-

nić misji, ponieważ… „zestrzeliły” ją polskie F-16 walczące 
po drugiej stronie. większa formacja została pokonana, a Po-
lacy zaliczyli w tej bitwie dużo zestrzeleń.

Przelot na Alaskę trwał łącznie 15 godzin: osiem z Polski 
na wschodnie wybrzeże usA i dalsze siedem po odpoczynku, 
kiedy za sterami zasiedli inni piloci. 

„w czasie przelotu nie było miejsca na szaleństwa, liczyła 
się każda kropla paliwa, a i tak musieliśmy tankować po  
drodze aż cztery razy”, tłumaczy porucznik pilot łukasz 
gradziński, jeden z uczestników „red Flag”. 

Dni na Alasce były bardzo pracowite: sześć godzin briefin-
gu, przygotowanie maszyn, lot i podsumowanie wypełniały 
niemal cały dzień. Dużym wyzwaniem było latanie na małej 
wysokości, czasem tylko na 100 metrach. sąsiedztwo ośnie-
żonych alaskijskich gór nie pozwalało w takich chwilach na 
żadne błędy. Na szczęście F-16, jak każdy odrzutowy myśli-
wiec, nie jest w powietrzu wrażliwy na zmiany klimatu czy 
wysokości i, jak mówią piloci, za kołem podbiegunowym lata 
się nim tak samo jak w Polsce. trudności nie sprawiał też pas 
startowy w bazie Eielson, gdzie stacjonowały Jastrzębie: dwa 
razy dłuższy od tego na lotnisku w krzesinach!

na REd FLaG nie zaBrakło 
najnowoCzeŚniejszyCh 
maszyn na ŚwieCie. F-22 
walCzyły z euroFiGhterami, 
sekundowały im  
japońskie F-15mj  
i polskie F-16C BloCk 52+

w walkaCh 
Brało udział 
nawet ponad 
STO SaMOLOTów 
na raz 
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Agresja  
kontrolowana
Z podpułkownikiem pilotem ireneuszem nowakiem 

o wolności w powietrzu, pierwszym locie na F-16 i samotności 
w kabinie rozmawiają Anna Dąbrowska i Maciej Szopa

jakie to uczucie, kiedy przeciążenie dochodzi do 9 g?
Człowiek zaczyna się powoli wyłączać. Pierwszy jest 

wzrok – pole widzenia się zawęża, potem przestaje się po-
strzegać kolory, a jeśli przeciążenie trwa dłużej, nic się nie 
widzi. Następny wysiada słuch, a w ekstremalnych sytu-
acjach dochodzi do utraty przytomności, tak zwanego  
G-lock. to mało przyjemne uczucie – całe ciało, serce, krę-
gosłup walczą z ogromnym ciężarem. Nie można nawet 
oderwać ręki od drążka sterowego. 

Miał Pan takie wrażenia tylko w wirówce czy także w sa-
molocie?

w samolocie też, ale tam odbywa się to w sposób kontro-
lowany. Jesteśmy uczeni manewru przeciwprzeciążeniowe-
go, odpowiedniego „spinania się”, oddychania, pracy  
ciałem. Po walce powietrznej związanej z intensywnym  
manewrowaniem i dużymi przeciążeniami ma się uczucie, 
jakby się skończyło kilkukilometrowy bieg.

ile czasu trwa taki lot?
krótko, około godziny. 

Barierę stanowią człowiek czy maszyna?
to zależy. Na F-16 można stworzyć długotrwałe i bardzo 

wysokie przeciążenia o wartości 8–9 g, szczególnie w trak-
cie lotów na małych wysokościach. wtedy ograniczeniem 
jest człowiek. w walce powietrznej czasem samolot traci 
jednak energię i wtedy trzeba wysokość zamienić na pręd-
kość. Na ogół częściej walczymy z maszyną niż ze sobą.

Co jest najbardziej fascynujące w lataniu?
wolność, którą daje oderwanie się od ziemi, bycie sam na 

sam z nieprzewidywalnym żywiołem, jakim jest powietrze. 
każdy lot jest inny, nie ma dwóch jednakowych scenariuszy. 
No i adrenalina, od której się człowiek po jakimś czasie uza-
leżnia.

Protokół wymiany danych Link-16 i stała łączność z na-
wigatorami nie odbierają tej wolności?

w pewnym sensie tak. Nie dotyczy to tylko latania woj-
skowego, lecz także cywilnego. w obu przypadkach obo-
wiązują ścisłe, podyktowane bezpieczeństwem lotów proce-
dury, których trzeba się trzymać. swoboda działania jednak 
do pewnego stopnia zawsze zostaje. 

Podobno piloci F-16 nie wyobrażają już sobie latania bez 
Link-16.

Ja sobie wyobrażam. rzeczywiście, Link rozpieszcza pi-
lota, dostarczając informacje, ale nie można polegać tylko 
na nim. Dlatego kiedy planujemy misje taktyczne, bierzemy 
pod uwagę sytuacje, w których Linka nie ma. Na MiG-21 go 
nie było i piloci musieli korzystać tylko ze swojej wyobraź-
ni przestrzennej i geograficznej. Z tego powodu młodzi lot-
nicy uczą się pilotażu na mniej skomplikowanych samolo-
tach. Najpierw muszą opanować podstawowe umiejętności, 
a dopiero potem można im dać zaawansowane „zabawki”.

ćwiczycie sytuacje, w których na pokładzie F-16 wysia-
da komputer?

oczywiście. Na symulatorze można trenować różne zda-
rzenia, odtworzyć każde uszkodzenie i sprawdzić, jak pilot 
sobie poradzi. imitowane są nawet sytuacje, których wystą-
pienie jest właściwie nieprawdopodobne.

na przykład?
Zgaśnięcie silnika połączone z pożarem i problemami 

z głównym podwoziem. 

W czasie lotów na symulatorze poziom adrenaliny jest 
taki sam jak w powietrzu?

Nie, ale celem jest zapewnienie jak największego reali-
zmu. sam brałem udział w takich symulacjach, szczególnie 
w usA, że wychodziłem z maszyny spocony. Ale dawali-

armiaarmia
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śmy sobie radę. usłyszeliśmy nawet, że piloci 
MiG-ów mają dobre ręce do latania. wszystko 
dzięki temu, że w tych maszynach nie było wy-
szukanej awioniki i dużo rzeczy robiło się na 
tak zwany tyłek, czyli na wyczucie.

A jakie inne wrażenia pozostały Panu po 
szkoleniu w USA?

Na początku było bardzo ciężko. teraz pod-
porucznikom, którzy przed wyjazdem do sta-
nów Zjednoczonych są kierowani na krótkie 
praktyki i latają z nami z drugich kabin, będzie 
łatwiej. My przeżyliśmy szok kulturowy i do te-
go spotkaliśmy się z zupełnie inną filozofią 
szkolenia.

na czym polegała różnica? 
Czas na przygotowanie teoretyczne był bar-

dzo ograniczony. Pamiętam, jak siedziałem ze 
stosem amerykańskich podręczników i instruk-
cji, z którymi musiałem się zapoznać przez 
dwa tygodnie, zanim wsiadłem do symulatora, 
a już po miesiącu był pierwszy lot na t-38C 
talon. w pierwszej chwili się przestraszyłem, 
nie wiedziałem od czego zacząć. Dla porówna-
nia w Dęblinie mój kurs teoretyczny na MiG-21 
trwał trzy miesiące. Do tego w usA instrukto-
rzy do minimum ograniczyli prowadzenie wy-
kładów, a większość szkolenia odbywała się  
w systemie komputerowym, po czym pilot mu-
siał zaliczyć test sprawdzający jego wiedzę. No 
i ruch lotniczy… Nigdy nie latałem w bardziej 
ruchliwej bazie. tam w ciągu godziny z trzech 
pasów startowało w powietrze 50–60 samolo-
tów. Żeby wykołować z płyty postojowej, trze-
ba było ustawić się w kolejce oczekujących 
maszyn.

jaki był pierwszy lot na efie?
Jeszcze w Polsce wykonałem dwa loty zapo-

znawcze na F-16 w czasie ćwiczeń z amerykań-
ską Gwardią Narodową, wiedziałem więc, cze-
go się spodziewać. Po szkoleniu na talonie by-
łem w miarę przekonany, że dam sobie radę. 
Mimo to mój pierwszy samodzielny lot okazał 
się zaskakujący. Byłem pod wrażeniem prze-
ciążeń i tego, jak wszystko się szybko dzieje. 
Zdałem sobie wtedy sprawę, że nie staniemy się 
pilotami F-16 z dnia na dzień, że zajmie nam to 
jakieś dwa lata. 
 
Pilotował Pan kilka typów samolotów: TS-11 
iskra, Mig-21, BAe hawk, T-38C Talon. 
jak na tym tle wypada F-16? 

Świetnie. to bardzo dobry samolot. w wer-
sji, którą Polska kupiła, jest wszechstronny i er-
gonomiczny. wielokrotnie na ćwiczeniach za-
granicznych spotykamy się z zazdrością ze 
strony lotników holenderskich czy duńskich, 
którzy eksploatują wysłużone F-16 MLu i cze-

kają na F-35. My zaś latamy na naszych Ja-
strzębiach, które są prosto z fabryki, a do tego 
dobrze wyposażone. 

zdarzają się opinie, że szesnasty w naszej 
wersji pod pewnymi względami jest lepszy 
od eurofightera.

Zależy, jak dany kraj go rozwinął. Najbar-
dziej zaawansowani są Brytyjczycy, którzy zro-
bili z Eurofightera samolot wielozadaniowy. Do 
tej pory był tylko profilowanym myśliwcem do 
walki o przewagę w powietrzu. Jako taki nadal 
lata w Niemczech, we włoszech i w Hiszpanii. 
Gdyby go porównać z naszą wersją F-16, to nie 
powinniśmy mieć żadnych kompleksów, szcze-
gólnie jeśli chodzi o walkę manewrową. 

A w starciu z innymi maszynami? 
Miałem okazję stoczyć symulowane walki 

na kilku międzynarodowych ćwiczeniach prze-
ciwko maszynom: MiG-29, F-18, F-4 Phan-
tom, Gripen i EF-2000. F-16 bardzo dobrze so-
bie w nich radził. wiele osób pasjonuje się 
szczególnie pojedynkiem pomiędzy F-16 
a MiG-29 jako symbolicznymi rywalami. Mó-
wi się, że MiG jest lepszy w walce manewro-
wej, ale tak naprawdę najpierw musiałoby do 
niej dojść, na co dzisiejsze uzbrojenie i wypo-
sażenie dwudziestki dziewiątki nie pozwala. 
A nawet gdyby tak się stało, kolosalne i osta-
teczne znaczenie mają konfiguracja samolotu  
i poziom wyszkolenia pilota.

jaka jest różnica w pilotowaniu Mig-21 
i F-16? 

szesnastki mają cyfrowy układ sterowania, 
maszyna sama pilnuje parametrów lotu i stabili-
zuje jego warunki. Z tego powodu łatwiej je pi-
lotować niż samoloty starszej generacji, takie 
jak MiG-21, w których trzeba było się pilno-
wać, aby nie popełnić błędu. Z drugiej strony 
do pilota F-16 dociera ogromna liczba informa-
cji taktycznych – korespondencja na dwa radia, 
dane na trzech wyświetlaczach oraz celowniku 
nahełmowym JHMCs, wiadomości od samolo-
tów wokół. Do tego dochodzi działanie w du-
żych ugrupowaniach – latamy dwójkami, 
czwórkami i w grupach liczących nawet po  
20–40 myśliwców. Pilot musi szybko analizo-
wać wszystkie dane i podejmować właściwe de-
cyzje taktyczne. Poza tym zamiast drążka ma 
bardzo wrażliwy dżojstik, dlatego pilotom prze-
siadającym się z innego typu samolotu wydaje 
się, że nad F-16 ciężko zapanować. 

F-16 wybacza pilotowi błędy?
samolotami, które dużo wybaczają, powinny 

być maszyny treningowe. Zaawansowane, wy-
żyłowane i rasowe myśliwce, takie jak efy, są 
bardziej wymagające. Co prawda nie nastręcza-

I R E N E u S Z 
N O w a K

C o m m e n t

dla pilota 
wojskoweGo 
start 
i lądowanie to 
tylko epizody 
na poCzątku 
i końCu lotu. 
najważniejsze 
jest zadanie, 
Czyli to, Co 
poŚrodku
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ją wielkich trudności pilotażowych, ale tylko dlatego, że pi-
lot jest wspomagany systemami awionicznymi i sterowania. 
trzeba się jednak pilnować – F-16 ma niewielki rozstaw kół 
podwozia, bywa zdradliwy w czasie lądowania przy bocz-
nym wietrze, nie lubi też turbulencji. Dodatkowo lata się na 
nim z dużymi przeciążeniami i szybko manewruje. kiedy 
jednak siedzę za sterami, nie myślę o tym wszystkim. Za-
uważam to dopiero, kiedy lecę jako instruktor w drugiej ka-
binie. wtedy zdarza się, że kiedy po locie wysiadam z sa-
molotu, czuję się tak, jakbym wyszedł z betoniarki. 

Lądowanie jest trudniejsze niż start?
Zdecydowanie. każdy pilot powie, że nie lubi wiatru 

bocznego, tylnego, a lubi, jak wieje idealnie po pasie 
w nos, do tego nie ma turbulencji i nie pada. Czasem jed-
nak trzeba lądować w gorszych warunkach. Dla pilota woj-
skowego start i lądowanie to jednak tylko epizody na po-
czątku i końcu lotu. Najważniejsze jest zadanie, czyli to, 
co pośrodku.

Które misje na F-16 są najbardziej wymagające?
kompleksowe loty nazywane sAt (surface Attack tac-

tics), w których czasie występują naraz wszystkie możliwe 
scenariusze taktyczne, włącznie z pokonaniem obrony po-
wietrznej w postaci zestawów przeciwlotniczych i myśliw-
ców przeciwnika. Dość trudne są również misje bezpośred-
niego wsparcia lotniczego CAs (Close Air support) i te 
związane z dynamicznym przydzielaniem celów naziem-
nych (Dynamic targeting, Dt). Często latamy wtedy klu-
czem złożonym z czterech samolotów. Jeśli dodać do tego 
złą pogodę czy warunki nocne wymagające użycia noktowi-
zji, to wychodzi jazda bez trzymanki. Czasem po takim lo-
cie wydaje mi się, że byłem w powietrzu dwa razy dłużej niż 
w rzeczywistości. 

Pana najgorsza pogoda w powietrzu?
wpadałem w silne turbulencje z opadami i oblodzeniem, 

ale na szczęście nie doświadczyłem takiej sytuacji, w której 
niemożliwe byłoby bezpieczne lądowanie. Najciekawsze są 
ognie świętego Elma. Powstają w pobliżu chmur burzo-
wych, gdzie powietrze jest zjonizowane. w nocy na owiew-
ce kabiny pojawiają się wtedy fioletowawe płomyki. Miałem 
okazję parę razy je oglądać. 

F-16 to dla Pana maszyna czy coś więcej?
każdy pilot ma sentyment do samolotu. Na nim przeżywa 

przygody, ale też dzięki niemu bezpiecznie wraca na ziemię. 
to nie jest samochód, który można bez żalu sprzedać. Je-
stem związany z F-16 także dlatego, że dał mi pracę w no-
woczesnych warunkach; ważna jest tu świetna infrastruktu-
ra. Dzięki niemu mogę dowartościować się jako wojskowy 
pilot i bez kompleksów latać po całym świecie.

gdyby mógł Pan wybrać samolot dla siebie...
każdy lotnik jest ambitny i chciałby latać na lepszym 

sprzęcie. Gdyby Polska kupowała F-35, chciałbym go pilo-
tować. Ale to są tylko marzenia. Chętnie przeleciałbym się 
też kilkoma starszymi konstrukcjami, na przykład su-22. 
A do rekreacyjnego latania fajnie byłoby mieć jakiś dwu-
osobowy ultralekki samolocik. Może kiedyś sobie na niego 
odłożę. to byłoby takie latanie dla przyjemności, odpowied-
nie akurat na emeryturę.

Czy po przesiadce na F-16 coś się zmieniło w Pana  
życiu?

Mam mniej czasu, bo obowiązków pozalotniczych nie 
ubyło, a doszły dyżury bojowe. Latanie na Jastrzębiach 
jest wymagające i czasochłonne. Długo przygotowujemy 
się do lotów, potem dokładnie je omawiamy, szczególnie te 
instruktorskie. Paradoksalnie wadą Jastrzębi – o ile można 
tak powiedzieć – jest ich wielozadaniowość, która sprawia, 
że utrzymanie przez pilota odpowiedniego poziomu  
wyszkolenia jest wyzwaniem, wymaga szerokiej wiedzy. 
Nie można sobie odpuścić, żeby sytuacja w powietrzu kie-
dyś człowieka nie przerosła. Największe zaś plusy to po-
czucie spełnienia i lotnicza satysfakcja, że dostałem się do 
programu szkoleniowego, dałem radę, a teraz mogę szkolić 
innych. 

ile godzin Pan rocznie wylatuje?
w łasku latamy dużo. w zeszłym roku spędziłem w po-

wietrzu 235 godzin i 7 minut, a rekordzista od nas – 255 go-
dzin. to bardzo dużo, jak na myśliwce. Zawsze podkreślam, 
że 200 godzin na myśliwcu to nie to samo, co 200 godzin na 
samolocie transportowym czy pasażerskim. w myśliwcu 
jest to okupione znacznie większym wysiłkiem fizycznym, 
psychicznym oraz dłuższym przygotowaniem. 

Wspominał Pan o dyżurach bojowych. ile ma ich Pan za 
sobą?

około setki. 

zdarzają się ciekawe sytuacje?
owszem, ale nie można o nich mówić oficjalnie, są nie-

jawne.

proBlemem 
pilotów jest 
to, że kiedy 
SPOTKaJą SIę 
PO PRaCY 
na imprezie, 
to już po pięCiu 
minutaCh 
„latają”
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Co wobec tego piloci robią na dyżurze, kiedy nic się nie 
dzieje?

Zwykle włączają laptopa, siedzą w internecie lub grają 
w gry komputerowe. Ja staram się czytać. Jest to także do-
bry moment, żeby się pouczyć. Na co dzień nie mam na to 
czasu, a tutaj mam kilka godzin dla siebie. Dyżur to też 
dobry moment, żeby uzupełnić dokumenty czy dziennik 
lotów.

gracie w lotnicze gry?
owszem, bardzo popularna jest na przykład „ił-2 sturmo-

vik”, podobnie jak inne gry wojenne. Niestety, na takie roz-
rywki nie mam jednak czasu.

Pod koniec zeszłego roku przekroczył Pan tysiąc godzin 
nalotu na F-16. Są z tym związane jakieś zwyczaje?

Zgłasza się to przez radio i przekazuje podziękowania dla 
wszystkich, którzy nas zabezpieczali na ziemi. Bez nich nie 
udałoby się bezpiecznie wylatać tylu godzin. w łasku 
wprowadziliśmy też dodatkowy zwyczaj wręczania pilotowi 
szabli nawiązującej wzorem do przedwojennej noszonej 
przez oficerów.   

Skoro mowa o zwyczajach, skąd się biorą sygnały wywo-
ławcze w lotnictwie, czyli call signs?

w usA są nadawane w trakcie tak zwanego name cere-
mony. koledzy zgłaszają propozycje, z których część jest 
dowcipna, a nawet złośliwa, jednak w końcu pilot dostaje 
taki call, aby mógł się nim bez wstydu posługiwać w po-
wietrzu.

jaki jest Pański?
Palm, czyli dłoń. Czteroliterowy, łatwy do wymówienia 

i zrozumiały. Lotnicy, jako grupa zawodowa, w pewnym 
stopniu preferują indywidualizm. Przejawia się on między 
innymi w dążeniu pilotów do odróżniania się od innych; 
chodzi tu o standardowe umundurowanie czy wyposażenie 
żołnierzy. Moim zdaniem taka wspólna grafika w postaci 
emblematu czy kolorystyki na kombinezonach lotniczych 
integruje ludzi w eskadrze.

Skoro mówimy o indywidualizmie… nie doskwiera Pa-
nu samotność w kabinie?

Na co dzień nie, inaczej jest jednak w sytuacjach awaryj-
nych. wtedy wiem, że tylko ode mnie i od tego, co zrobię, 
zależy bezpieczeństwo moje i ludzi na ziemi. kolega może 
pomóc, przejmując korespondencję radiową, służby ruchu 
lotniczego mogą dać pierwszeństwo lądowania, ale w kabi-
nie jestem sam. Miałem dwa czy trzy razy w życiu trudne 
sytuacje w powietrzu i mogłem wtedy polegać tylko na so-
bie i na tym, czego się nauczyłem. 

jakie na przykład?
Jedną z poważniejszych było zawieszenie się centrali ae-

rodynamicznej w trakcie nocnego lotu w chmurach przy 
wejściu do strefy tsA-2 (strefa czasowo wydzielona) nad 
Mazurami. samolot leciał normalnie, ale nie można było 
uzyskać głównych parametrów niezbędnych do pilotowania, 
takich jak prędkość, wysokość, kąty natarcia i prędkość 
zniżania. Niektóre dane odczytywałem tylko z przyrządów 

zastępczych. w bezpiecznym podejściu do lądowania, mo-
nitorując jego poprawność, pomagał mi kolega w drugim 
samolocie.

jest wtedy czas na strach?
Nie bardzo. w trakcie lotu trzeba błyskawicznie analizo-

wać sytuację i podejmować decyzje w ułamku sekundy. 

Stres w powietrzu pomaga czy przeszkadza?
Dopóki motywuje i stanowi impuls do działania, jest 

wskazany. Nie wyobrażam sobie, aby młody pilot podcho-
dził do lotu taktycznego wyluzowany i bezstresowo. Jeśli 
jednak napięcie narasta i paraliżuje, wtedy jest złe. Brak 
stresu tymczasem zabija. Nie chciałbym latać z pilotem, 
który uważa, że wszystko wie i że nie popełnia błędów. to 
znaczy, że nie potrafi realnie ocenić swojej sytuacji i brak 
mu odpowiedzialności. Do latania trzeba podchodzić z po-
korą, dążyć cały czas do doskonałości, której się zresztą ni-
gdy nie osiągnie.

jak sobie radzić ze stresem po służbie?
trzeba normalnie żyć i oderwać się co jakiś czas od te-

matyki lotniczej. Problemem pilotów jest to, że kiedy spo-
tkają się na imprezie, to po pięciu minutach już „latają”. Ja 
staram się w wolnym czasie czytać, uprawiać sport.

nie brakuje wtedy adrenaliny?
od tego mam motocykl. on pozwala mi poczuć wolność 

na ziemi.

Lubi Pan ryzyko?
ryzyko jest wtedy, kiedy ktoś czegoś nie skalkulował, nie 

przemyślał i podejmuje działania typu „uda się lub nie”. Lu-
bię wyzwania, ale takiego ryzyka nie podejmuję. wolę 
wszystko oszacować. Jeśli trzeba będzie zdać się na 
łut szczęścia, po prostu się wycofam.

Wyobraża Pan sobie, że robi coś poza lata-
niem?

Nie.

Ale kiedyś nadejdzie taki 
moment.

Zaczynam coraz częściej 
o tym myśleć. Chciałbym 
wtedy zająć się dydaktyką 
i dzielić swoim doświad-
czeniem z młodszymi.
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A cywilne latanie?
Zawsze kusiło ze względu na pieniądze, ale 

zarobki to nie wszystko. Mam kolegów, którzy 
latają na cywilnych samolotach, i znam ich zda-
nie na ten temat. to latanie spokojniejsze, ale 
też... nudniejsze. szczerze mówiąc, nie ciągnie 

mnie na razie do tego.

jako pilot czuje się Pan wy-
brańcem? 

Na pewno jestem szczęśli-
wy, że udało mi się zrealizo-
wać marzenie. Pasją do latania 
zaraziłem się w szkole podsta-
wowej, kiedy przeczytałam 
„rycerzy biało-czerwonej sza-
chownicy” Bohdana Arcta. 
od tego czasu zwariowałem na 
punkcie lotnictwa i nie wy-
obrażałem sobie innej drogi 
życiowej. 

Sklejał Pan modele?
tak, plastikowe i kartonowe. 

Czytałem „wiraże” i „Żołnie-
rza Polskiego”, z którego wy-
cinałem samoloty. Do dziś 
w rodzinnym domu mam całą 
kolekcję. tak naprawdę prze-
szedłem standardową drogę 
– aeroklub, liceum lotnicze 
i „szkoła orląt”. skakałem  
ze spadochronem, latałem na 
szybowcach. Dziś jednak takie 
loty byłyby dla mnie za spo-
kojne.

Co jest najważniejsze, aby zostać  
pilotem? 

Na początek zdrowie, niezbędne  
w lotach na samolocie odrzutowym 
wytwarzającym duże przeciąże-
nia. 

Ważniejsze są umiejętności czy 
nastawienie psychiczne?

kluczem do sukcesu jest moty-
wacja. sama technika nie wystar-
czy. to trudny zawód, który naj-
pierw ciężko rozpocząć, potem 

utrzymać się w nim i wreszcie zre-
alizować swoje aspiracje.

inne ważne cechy to…
…konsekwencja, upór, odpowiedzial-

ność, opanowanie w trudnych sytu-
acjach, umiejętność przewidywania, 
odporność, pewność siebie, łatwość 
podejmowania decyzji.

Spotkaliśmy się z opinią, że pilot powinien 
w powietrzu odznaczać się „spokojną agresją”.

Zgadzam się z tym. Pilot wojskowy musi cza-
sem więcej wycisnąć z samolotu niż cywilni lot-
nicy. tam priorytetem jest bezpieczne, spokojne 
i szybkie przewiezienie pasażerów czy ładunku. 
u nas czasem zadania wymagają inicjatywy, 
agresywności i silnego charakteru. Należy to 
jednak kontrolować. Pilot nie może się dać po-
nieść fantazji do tego stopnia, że złamie wszyst-
kie zasady. ważna jest też umiejętność współ-
pracy z innymi. Potrzeba niezależności, która ta-
ką kooperację uniemożliwia, całkowicie wyklu-
cza też lotnika.

„Tylko odrobina wiary w nieśmiertelność po-
zwala im wsiąść do kabiny”, pisano o pilo-
tach z czasów ii wojny światowej. Rzeczywi-
ście tak jest?

trochę tak, tyle że to dotyczy nie tylko pilo-
tów, lecz także każdego człowieka. Ludzie wie-
rzą, że im się nic nie stanie, że szczęście im 
sprzyja, co pozwala zachować zdrowy rozsądek. 
w życiu naprawdę trzeba mieć szczęście, bez 
niego nic się nie uda. Jeśli chodzi o rys psycho-
logiczny lotników, to pilotów myśliwców nadal 
cechują: agresja, indywidualność i lotniczy za-
dzior.

Latanie to praca, hobby czy przyjemność?
Jeśli chodzi o ten zawód, to tak się pięknie 

składa, że wszystko łączy się w jedno. Jestem 
zadowolony z drogi, którą obrałem, bo mogę się 
dzięki temu spełniać jako człowiek, pilot i żoł-
nierz zawodowy. trzeba jednak pamiętać, że po-
za radością latania jest też katorżnicza praca, 
okupiona wieloma wyrzeczeniami.

Kiedy loty są najwspanialsze?
Priorytetem jest wykonanie zadania, więc 

wspaniałe chwile są krótkie: loty do rejonu 
wykonania zadania, powrót na lotnisko po 
udanym dniu, ładny zachód słońca, lot nad 
morzem lub pustynią, jak w czasie ćwiczeń 
„Desert Hawk” w izraelu. takich momentów 
się nie zapomina.

A kiedy satysfakcja z lotu jest największa?
kiedy wszystko dobrze wyjdzie. to się czu-

je! są loty, w których od początku coś się nie 
układa i takie, kiedy wszystko idzie po naszej 
myśli. 

Często się tak zdarza?
Jestem perfekcjonistą, chciałbym wszystko 

zrobić idealnie i na ogół nie bywam z siebie do 
końca zadowolony. Mimo to są takie loty, kiedy 
wszystko wychodzi tak, jak zaplanowałem. Nie-
stety, zdarzają się najwyżej kilka razy w roku.

p o d p u ł k o w n i k 
p i l o t  
I R E N E u S Z 
N O w a K

w i z y t ó w k a

dowódca Grupy działań lotniczych 32 Ba-

zy lotnictwa taktycznego w łasku. jest 

absolwentem ogólnokształcącego liceum 

lotniczego i wyższej szkoły oficerskiej sił po-

wietrznych w dęblinie. ukończył też studia do-

wódczo-sztabowe oraz podyplomowe w aka-

demii obrony narodowej. służył w 11 pułku 

lotnictwa myśliwskiego we wrocławiu i 3 kor-

pusie obrony powietrznej we wrocławiu. w la-

tach 2005–2007 przeszedł w usa szkolenie 

na F-16. potem w polsce zdobył uprawnienia 

instruktorskie na tych samolotach włącznie  

z lotami w nocy. Był piątym pilotem w polsce, 

który osiągnął na jastrzębiach nalot tysiąca 

godzin. do dziś na F-16 spędził w powietrzu 

1,2 tysiąca godzin, a na wszyst-

kich typach maszyn  

– 2 tysiące godzin.

n
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Nie trzeba być specjalistą od uzbrojenia 
czy wybitnym znawcą spraw wojsko-

wych, aby zauważyć, iż z roku na rok coraz 
bardziej widoczna staje się ewolucja ważnych 
i priorytetowych projektów prezentowanych 
na MSPO w kierunku zapewnienia żołnierzowi 
skuteczności, samodzielności i jednocześnie 
bezpieczeństwa w działaniu. Dlatego coraz 
większego znaczenia nabiera, oprócz mocne-
go pancerza, indywidualne wyposażenie żoł-
nierza. To efekt zmian, jakie zaszły w sferze 
obronności i siłach zbrojnych w ostatnich la-
tach. Zwłaszcza profesjonalizacji i uzawodo-
wienia armii, których celem było przygotowa-
nie naszego wojska do stawienia czoła współ-
czesnym wyzwaniom związanym z zapewnie-
niem skutecznej obrony kraju w nowym koali-
cyjnym układzie bezpieczeństwa. 

Do współpracy zaproszono również firmy 
spoza Grupy Bumar: WB Electronics i Rad-
mor SA, instytuty i uczelnie wojskowe: Woj-
skowy Instytut Higieny i Epidemiologii,  
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz 
Wojskową Akademię Techniczną. Wyniki 
prac konsorcjum zostały przekazane do DPZ 
MON w listopadzie 2010 roku. 

Zakłada się trzy etapy rozwoju projektu  
Tytan. W pierwszym, mającym trwać do 2013 
roku, ma nastąpić integracja istniejącego już 
wyposażenia w system. W drugim, do 2015 
roku, przewiduje się uzupełnienie systemu  
o elementy będące w opracowaniu. Wpro-
wadzanie nowego wyposażenia oraz rozwój 
systemu zaplanowano w kolejnym, trzecim 
etapie.

Taki system jest dziś potrzebny nie mniej 
niż pancerz wozów bojowych. Tylko żołnie-

rze zawodowi mogą skutecznie posługiwać 
się nowoczesnym uzbrojeniem i należycie 
wykonywać zadania wynikające z sojuszni-
czych zobowiązań (NATO) oraz przynależno-
ści do innej organizacji międzynarodowej 
(UE). Aby móc to robić skutecznie i bezpiecz-
nie, muszą dysponować nowoczesną bronią 
oraz specjalistycznym ekwipunkiem, dosto-
sowanym do celu i trudności wykonywanej 
akcji. Stąd kolejnym obok Rosomaka sztan-
darowym produktem Bumaru staje się nie-
wątpliwie projekt żołnierza przyszłości Tytan, 
prezentowany przez Dywizję Bumar Żołnierz 
(spółki: Fabryka Broni „Łucznik” Radom sp.  
z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki SA, 
OBRSM sp. z o.o., ZM Tarnów SA, PSO Mask-
pol SA) i rozwijany systematycznie. 

Na tegorocznym MSPO zaprezentowane 
zostaną kolejne przykłady wyposażenia in-
dywidualnego żołnierzy działających w sie-
ciocentrycznym systemie walki – odpowied-
nio skonfigurowane elementy różnych syste-
mów, na przykład ochrony, rozpoznania, do-
wodzenia i łączności, uzbrojenia, podtrzymy-
wania życia, a także wyżywienia. Wszystkie 
zintegrowane zostały w inteligentny system 
w postaci wyświetlaczy, paneli zobrazowa-
nia, inteligentnych słuchawek oraz innych  
sygnalizatorów.

Wszystko to, a także wiele innych produk-
tów, będzie można zobaczyć na XX Między-
narodowym Salonie Przemysłu Obronnego 
w Kielcach od 3 do 6 września 2012 roku. 
Warto też na dłużej zatrzymać się przy eks-
pozycjach uzbrojenia i wyekwipowania żoł-
nierza nieprzypadkowo nazywanych wypo-
sażeniem żołnierza XXI wieku. K W

3 – 6 września 2012 roku

MSPO

Dlaczego 
warto obejrzeć 
najnowszą edycję 
XX Międzynarodowego 
Salonu 
Przemysłu 
Obronnego 
w Kielcach?

Od dwudziestu już lat MSPO 
w Kielcach pozostaje jedynym 
miejscem nie tylko w kraju, 
lecz także na Starym Konty-
nencie, gdzie można z bliska 
obejrzeć najbardziej techno-
logicznie zaawansowane roz-
wiązania ważne czy wręcz ko-
nieczne dla nowoczesnych sił 
zbrojnych, a także dla obron-
ności kraju. Między innymi 
prezentowany przez nasz na-
rodowy koncern Bumar, w co-
raz bardziej zaawansowanej 
wersji, system obrony prze-
ciwlotniczej Tarcza Polski, do 
którego każdego roku doda-
wane są kolejne elementy. 
Podczas ubiegłorocznego 
MSPO były to między innymi 
stanowiska operacyjne syste-
mu SAMOC (SDP-20) oraz po-
kazane po raz pierwszy wy-
rzutnie rakiet Aster 30 i Mica 
produkcji MBDA. 

Na targach można też oglą-
dać wielkogabarytowy sprzęt 
pancerny. W ubiegłym roku  
w Kielcach pokazano na przy-
kład: czołg PT 72U (w wersji 
misyjnej), samobieżną haubi-
cę Krab, samobieżne moździe-
rze kalibru 120 milimetrów na 
kołach i gąsienicach oraz pol-
ską wielozadaniową platfor-
mę bojową XXI wieku Anders 
(hit MSPO 2011 roku). Ten wóz 
wsparcia ogniowego (zwany 
także popularnie lekkim czoł-
giem) może występować  
w wielu wersjach, w tym: czoł-
gu, bojowego wozu piechoty 
(między innymi BWP z wieżą 
Oto Melara – nowość targów, 
2011 roku), a także pojazdu 
inżynieryjnego oraz wielu  
innych. 

żołnierz przyszłości
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kara polegająca na zakazie opuszczania miejsca za-
kwaterowania niezmiernie psuła krew podchorą-
żym. kiedy mieli się wyszaleć, jak nie wtedy, 
w młodości? Musieli sobie radzić. A że sprytu 

i pomysłów im nie brakowało, „szlabany” znosili godnie. 
Pewien podchorąży tak umiłował sobie życie poza szkołą, 

że na skutek wiecznych spóźnień dostał dłuższą karę. Nad-
chodził weekend, tyle się miało dziać, no i dziewczyna 
„z miasta” już była umówiona. kombinował zatem i wymy-
ślił, że zaprosi ją do koszar. Miejsce mało wyszukane, ale 
w zaistniałych okolicznościach jedyne możliwe. Były nawet 
kawa i ciasto, kupione dzięki uprzejmości kolegów mogących 
cieszyć się urokami świata za murem. Miło zapowiadała się 
ta sobota. 

Dziewczyna przyjechała, uszczęśliwiona perspektywą 
przygody w miejscu, gdzie cywile bywali rzadko. Podchorąży 
wykazał się klasą i nie wprowadził jej do sześcioosobowej sa-
li żołnierskiej, która – choć w sobotnie południe świeciła 
pustkami – była mało romantyczna. otworzył jej za to drzwi 
do kancelarii dowódcy plutonu. tam też przytulnie nie było, 
ale chociaż kwiatek stał na parapecie, a na ścianach wisiały 
malownicze obrazki. i nawet radia można było posłuchać. Po-
za tym to zawsze coś nowego – wypić kawę w gabinecie do-
wódcy. wszak zakazany owoc najlepiej smakuje. ryzyko, że 
ktoś złapie podchorążego na randce w koszarach, było nie-
wielkie, bo przełożony niedzielne popołudnia spędzał z rodzi-
ną i jego fotel w dni wolne od pracy stał pusty. teraz usiadła 
w nim dziewczyna, którą uszczęśliwiony podchorąży poczę-
stował kawą i ciastem. 

rozmowa trwała w najlepsze, śmiechom nie było końca, 
gdy drzwi z impetem otworzył… dowódca plutonu. Nerwowo 
przenosił wzrok z jednego na drugiego intruza, którzy gościli 
się w jego gabinecie. Zanosiło się na burzę z piorunami. 

Podchorążego zamurowało. Dziewczyna z nerwów chciała 
schować się pod biurko. Zestresowana rozlała kawę na doku-
menty. Przełożony, znany z mało przychylnego stosunku do 
wszystkich podwładnych, nic nie mówił. Po chwili, której 

Gdyby nie złamał regulaminu, podchorąży nigdy nie dowiedziałby się, 
jak wielkie serce ma jego przełożony. 

Randka u dowódcy
PA u L i N A  G L i ń s k A

n
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chyba potrzebował, żeby wymyślić rozwiązanie zaistniałej sy-
tuacji, wypalił do dziewczyny: „Czy chce pani, aby...”, tu pa-
dło nazwisko delikwenta, „wybrał się z panią do miasta?”.

Dziewczyna, w dość dużym szoku, kiwnęła tylko potakują-
co głową. „Do której chcecie mieć wychodne?”. 

„Do osiemnastej, proszę pana?”, raczej spytała, niż odpo-
wiedziała.

„Masz wrócić jutro do 20.00 i niech cię moje oczy tu nie 
widzą”, rzucił dowódca do podwładnego, po czym odwrócił 
się na pięcie i poszedł. Chłopak nie dowierzał. szczypał się 
po ręku, by przekonać się, że to nie sen. Dziewczynie tętno 
wróciło do normy dopiero po wyjściu z jednostki. 

Świadkiem zdarzenia było dwóch kolegów z roku. Później 
wspominali, że był to pierwszy raz, kiedy dowódca pokazał, 
że ma gest. tak to już bywa w tym wojsku, że krew przełożo-
nym psują podwładni, ale najtwardsze żołnierskie serca potra-
fią zmiękczyć jedynie kobiety.
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Większość państw nATo wprowadza do swych 
sił powietrznych samoloty wielozadaniowe nowej generacji lub zrobi 

to w najbliższych latach.
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Poczucie bezpieczeństwa w Europie po zakończeniu 
zimnej wojny skłoniło zarówno członków NAto, jak 
i państwa, które należały do układu warszawskiego, 
do ograniczenia liczebności ich sił powietrznych. Na 

początku ze służby wycofano najstarsze typy samolotów, które 
w nowej rzeczywistości geopolitycznej nie znajdowały zastoso-
wania. trzeba jednak zaznaczyć, że skala redukcji u starych 
członków sojuszu północnoatlantyckiego była znacznie mniej-
sza niż w państwach środkowoeuropejskich, które z czasem też 
przystąpiły do NAto. Powodem były możliwości finansowe 
– w latach dziewięćdziesiątych XX wieku kraje te nie mogły 
sobie pozwolić na zastąpienie wycofywanych samolotów no-
wymi maszynami. Z kolei cztery nowo powstałe państwa: Li-
twa, łotwa, Estonia i słowenia, a także Albania, w ogóle nie 

mają myśliwców. Przestrzeni powietrznej pierwszych trzech od 
lat strzegą więc samoloty sojuszników z NAto.

ograniczenie zakupów samolotów bojowych nastąpiło rów-
nież na zachodzie Europy, czego przykładem jest program Eu-
rofighter typhoon. Prace nad myśliwcem nowej generacji roz-
poczęły się w latach osiemdziesiątych XX wieku. wstępnie 
wielka Brytania, Niemcy, włochy i Hiszpania zdecydowały 
się na 865 Eurofighterów, ale w pierwszym podpisanym 
w 1998 roku zamówieniu produkcyjnym liczba maszyn została 
zredukowana do 620. Dotąd czterej uczestnicy programu po-
twierdzili zaś nabycie tylko 472 samolotów. Światowy kryzys 
gospodarczy dał impuls zarówno do dalszego ograniczenia in-
westycji dotyczących lotnictwa, czego przykładem są chociaż-
by Holandia i Niemcy, jak i weryfikacji planów przyszłych za-
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lotniCtwa 
BojoweGo 
poCzyniły 
POLSKa I CZEChY

po wycofaniu F-4, zostaną tylko tornado i Eurofightery oraz 
P-3 orion, których osiem sztuk lata w lotnictwie morskim. 

konieczność oszczędności i kolejna restrukturyzacja sił 
zbrojnych spowodowały, że Niemcy rozważają zredukowanie 
ze 180 do 143 zamówienia na typhoony. Podobną liczbę ma-
szyn Berlin zamierzał nabyć w połowie lat dziewięćdziesiątych, 
ale wtedy uległ naciskom partnerów i zwiększył swoje plany 
zakupowe o 40 sztuk. Nie ma więc pewności, czy Niemcy  
zamówią pozostałe 37 typhoonów z transzy 3B. Pojawiły się 
różne propozycje, jak rozwiązać ów problem. EADs zasugero-
wało, aby Berlin zamówił te odrzutowce i zastąpił nimi egzem-
plarze z pierwszej partii. w grę wchodzi też ich odsprzedanie 
państwom trzecim. Przed rokiem zapowiedziano również szyb-
kie ograniczenie liczby niemieckich tornado do 85 ze 185.

w ciągu 20 lat niewielkiej redukcji liczby samolotów bojo-
wych dokonał drugi uczestnik programu Eurofighter – Hiszpa-

nia, która w końcu zimnej wojny miała ich, 
wliczając lotnictwo morskie, około 240. 
Podstawowymi typami były F/A-18 oraz 
Mirage F1. według „the Military Balance 
2012” tamtejsze siły powietrzne dyspono-
wały w minionym roku 86 F/A-18 i 39 ty-
phoonami. Madryt potwierdził zakup 
73 z planowanych 87 (a wcześniej stu) Eu-
rofighterów. Biorąc pod uwagę sytuację 
ekonomiczną kraju, nie ma pewności, czy 
Madryt zmówi 14 samolotów z transzy 3B.

DWie DRogi
Z podobnych powodów również włosi 

musieli zrewidować swoje plany moderni-
zacji. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
mieli około 400 samolotów bojowych w li-

nii i kilkadziesiąt dodatkowych w magazynach. w tym czasie 
ich lotnictwo odstawało jednak pod względem nowoczesności 
od sił powietrznych Francji, Niemiec czy wielkiej Brytanii 
– sporą część parku lotniczego stanowiły przestarzałe F-104 
i szturmowe Fiat G-91. Zmusiło to włochów do zapełnienia 
powstałej luki myśliwcami leasingowanymi od sojuszników.

Najpierw, w 1993 roku, wzięto na dziesięć lat 24 tornado F3 
od wielkiej Brytanii. Gdy program Eurofighter się opóźnił, zo-
stał zachwiany harmonogram zastępowania stoczwórek nowy-
mi maszynami. w 2001 roku podpisano umowę z usA na 
użytkowanie 38 F-16, w tym 30 F-16A, czterech F-16B i czte-
rech na części. większość stanowiły maszyny Block 15, które 
dostarczono w latach 2003–2004. wyleasingowane od usA 
myśliwce zakończyły służbę 23 maja 2012 roku, gdy uroczy-
ście rozwiązano mającą eskadrę szesnastek 18 Grupę, która 
stacjonowała w bazie trapani-Birgi. 

Zanim wycofano ostatnie F-16, „the Military Balance 2012” 
podawał, że włochy posiadały 263 maszyny bojowe (17 w lot-
nictwie morskim). Najnowocześniejsze to typhoony. Planowa-
no kupić 121 tego typu samolotów, lecz ostatecznie ma ich być 
96. w ostatnich miesiącach mające problemy z finansami pań-

Czas n a  d o p a l a C z

kupów, co nastąpiło we włoszech. swoje zamierzenia zrewidu-
je prawdopodobnie również wielka Brytania.

eURoPejSKA śCieżKA
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku najwięcej sa-

molotów bojowych w NAto (poza usA) miały Francja, wiel-
ka Brytania i Niemcy. siły powietrzne pierwszego z tych 
państw posiadały prawie 600 maszyn bojowych (nie licząc 
sprzętu znajdującego się w magazynach) – szturmowe Jaguary, 
szkolno-bojowe Alpha Jety oraz myśliwce Mirage. Najnow-
szych Mirage 2000, jak podaje rocznik „the Military Balance 
1990–1991”, było 125. Lotnictwo morskie miało w tym czasie 
w linii ponad setkę samolotów bojowych.

tegoroczne wydanie „the Military Balance” podaje, że fran-
cuskie siły powietrzne dysponują 331 maszynami bojowymi 
(w tym 91 Alpha Jetami), a w lotnictwie morskim jest ich 88. 
inne dane zawiera natomiast broszura francu-
skiego ministerstwa obrony z września 2011 ro-
ku. według tego źródła w siłach powietrznych 
były tylko 234 samoloty bojowe – 158 różnych 
wersji Mirage 2000, 59 rafale i 17 Mirage 
F1Cr. Poza tym w grupie maszyn ekspery-
mentalnych było jeszcze osiem Mirage 2000 
i pięć rafale. rozbieżność danych wynika z te-
go, że w publikacji resortu obrony 77 Alpha Je-
tów (w tym także maszyny akrobacyjne), który-
mi dysponowało francuskie lotnictwo, zaliczo-
no do samolotów szkolnych, a nie bojowych. 
Marynarka wojenna posiadała natomiast 30 ra-
fale, 27 zmodernizowanych super Étandarów 
oraz 22 patrolowe Atlantique 2.

w opublikowanej w 2008 roku białej księdze 
zapowiedziano, że docelowo Francja chce mieć 
300 samolotów bojowych (w tym 60 w marynarce wojennej), 
głównie wielozadaniowych rafale. według planów sprzed lat 
tylko siły powietrzne zamierzały mieć ich ćwierć tysiąca, a ma-
rynarka wojenna 86. w 1992 roku owe zamierzenia zweryfiko-
wano – założono, że pozyskane będzie do 234 maszyn dla sił 
powietrznych i 60 dla floty.

w końcu 2010 roku złożono zamówienie na 180 samolotów 
rafale, w tym 48 dla lotnictwa morskiego. Do sił zbrojnych do-
tarły do tego czasu ich 93 sztuki. Pięć samolotów, w tym czte-
ry z 12 Flotylli (jednostka lotnictwa pokładowego lotniskowca 
„Charles de Gaulle”), utracono w latach 2007–2012. w minio-
nym roku rząd francuski zaakceptował nabycie jeszcze dodat-
kowych 11 odrzutowców, co stanowiło zagwarantowane klau-
zulą w kontrakcie wsparcie dla ich producenta, by podtrzymać 
produkcję w sytuacji, gdyby nie było jeszcze żadnego zamó-
wienia z zagranicy. Decyzję o zakupie 126 rafale indie podję-
ły dopiero w 2012 roku.

siły powietrzne Niemiec wraz z lotnictwem morskim miały 
przed 20 laty ponad 600 samolotów bojowych, wśród których 
dominowały F-4 Phantom i tornado. Dziś nasz zachodni są-
siad dysponuje poniżej dwustoma. Do 30 czerwca 2013 roku, 
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stwa włoskie władze postanowiły ograniczyć także zakup ame-
rykańskich myśliwców nowej generacji F-35 ze 131 do 90. 
Pierwotnie lotnictwo morskie miało dostać 22 maszyny F-35B 
(wersja krótkiego startu i pionowego lądowania), a siły po-
wietrzne 40 (zastąpiłyby one samoloty AMX). Decyzja o re-
dukcjach wymusza weryfikację owego podziału.

wielka Brytania, podobnie jak włochy, nawiązała współpra-
cę z europejskimi sojusznikami przy pracach nad Eurofighte-
rem, ale włączyła się też w amerykański program Joint strike 
Fighter, którego efektem jest F-35. Gdy kończyła się zimna 
wojna, Brytyjczycy mieli około 600 samolotów bojowych w li-
nii i kilkaset w magazynach. Dominowały maszyny F-4 Phan-
tom, tornado, Jaguar i Harrier.

„the Military Balance 2012” podaje, że królewskie siły Po-
wietrzne mają 365 samolotów bojowych, z których 145 to 
szkolno-bojowe Hawki. w 2011 roku zakończyły służbę tor-
nado F3. Po wycofaniu Harrierów po raz pierwszy od dziesię-
cioleci żadnego myśliwca nie ma lotnictwo royal Navy.

Brytyjski resort obrony zamówił 160 typhoonów, z których 
dostarczono mu już ponad połowę. samoloty z pierwszej tran-
szy mają być jednak wycofane już do 2019 roku. wyspiarzy 
również nie ominęły problemy z finansami państwa, które za-
owocowały opóźnieniem programu wyposażania lotnictwa 
w F-35. Najbliższy sojusznik usA przed laty zadeklarował, że 
zamówi 138 tych myśliwców dla sił powietrznych i lotnictwa 
morskiego. Brytyjski rząd przesunął jednak podjęcie ostatecz-
nej decyzji w tej sprawie do 2015 roku, kiedy będzie nowy 
przegląd strategiczny bezpieczeństwa i obrony. w mediach po-
jawiły się informacje, że zamówienie może zostać zredukowa-
ne do zaledwie 50 samolotów. Do czasu ich dostarczenia w li-
nii pozostaną uderzeniowe tornado Gr4.

w ostatnich latach zmieniały się plany Londynu co do wersji 
dla royal Navy. rząd Partii Pracy postanowił, że z nowych 
brytyjskich lotniskowców będą operować myśliwce krótkiego 
startu i pionowego lądowania F-35B. Dążący do zacieśnienia 
współpracy wojskowej z Francją gabinet premiera Davida  

do wyposażenia sił powietrznych trafiają systemy zaliczane do kategorii ciężkich, takie jak hunter, heron (jego odmiana 

harfang), predator lub reaper (nazywany też predatorem B). poza us air Force lotnictwa kilku państw nato mają jednak 

tylko pojedyncze eskadry bezzałogowców wyposażone w kilka zestawów. w ocenie wojskowych przyszłość załogowych samo-

lotów bojowych pozostaje niezagrożona, ponieważ doświadczenia z dotychczasowych konfliktów wykazały, że bezzałogowców 

można skutecznie używać tylko wtedy, gdy kontroluje się przestrzeń powietrzną. poczynania mocarstw nie wskazują na to, że-

by się to szybko zmieniło. usa chcą kupić ponad dwa tysiące F-35. nad samolotami wielozadaniowymi nowej generacji trwa-

ją prace w rosji, indiach i Chinach.

nowoŚCią są BezzałoGowe statki latająCe, 
również te przenosząCe uzBrojenie.
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Camerona ogłosił jednak, że aby była ona możliwa w wypad-
ku lotniskowców obu flot, okręty typu Queen Elisabeth będą 
przystosowane do klasycznych maszyn pokładowych F-35C. 
w maju 2012 roku minister obrony Philip hammond ogłosił 
natomiast powrót do koncepcji nabycia F-35B. Zmianę stano-
wiska wytłumaczył problemami w pracach nad F-35C oraz 
wyższymi kosztami.

KłoPoTLiWe PieniąDze
Amerykańskimi myśliwcami są zainteresowani jeszcze inni 

członkowie NAto, ale spore jest grono przeciwników pomysłu 
zakupu tych samolotów. Powodem są opóźnienia w pracach 
nad F-35 i rosnąca cena. Mimo to w czerwcu 2012 roku norwe-
ski resort obrony poinformował, że zamówi pierwsze dwa my-
śliwce. kraj ten zamierza zakupić 52 sztuk F-35A za 10 miliar-
dów dolarów, które zastąpią 57 maszyn F-16A/B. wymienienie 
45 szesnastek (30 w użyciu operacyjnym) na F-35 rozważa 
również Dania, ale nie zapadła ostateczna decyzja w tej spra-
wie. Alternatywnym rozwiązaniem może być zamówienie 
F/A-18 super Hornet lub Eurofighterów.

Holandia też zapowiadała zastąpienie F-16 przez F-35, któ-
rych 85 sztuk planowano kupić w latach 2017–2027. Na razie 
kraj ten zamówił pierwsze dwa egzemplarze. Minister obrony 
hans hillen w kwietniu 2012 roku dał jednak do zrozumienia, 
że plany zostaną zredukowane, ponieważ jego resort może na 
ten cel przeznaczyć tylko 4,5 miliarda euro. wcześniej w ra-
mach oszczędności w wydatkach na obronę Holandia postano-
wiła zmniejszyć liczbę użytkowanych F-16 z 87 do 68.

wymianę swoich 60 szesnastek (F-16A/B MLu) na F-35 
rozważa też sąsiednia Belgia. Świadczy o tym ujawniona we 
wrześniu 2011 roku przez wikileaks korespondencja ministra 
obrony Pietera De Crema z ambasadorem usA w Brukseli 
z 2009 roku. Belgijskie F-16 mają być wycofywane w latach 
2015–2025, a ich następca pojawiłyby się około 2020 roku.

władze kanadyjskie zapowiedziały z kolei, że chciały kupić 
65 sztuk F-35, które miałyby być dostarczone w latach 2016–
–2023. kontrakt nie został jeszcze podpisany. siły powietrzne 
tego kraju dysponują 77 myśliwcami CF-18. Będą one sukce-
sywnie wycofywane ze służby do 2020 roku. 

w czerwcu 2012 roku do programu JsF dołączyło siódme 
państwo – turcja. Ankara już przed laty sygnalizowała, że jest 
zainteresowana 100–120 sztukami F-35A. Na razie złożyła za-
mówienie na dwa takie samoloty. w odróżnieniu od innych 
państw, turcja dała jednak do zrozumienia, że w związku z ro-
snącymi kosztami programu nie chce ograniczać zamówienia, 
ale oczekuje zwiększenia udziału w nim jej rodzimego przemy-
słu lotniczego, co może obniżyć cenę samolotów.

Ankara w minionych 20 latach poczyniła wielkie nakłady na 
modernizację swego lotnictwa bojowego. wraz z samolotami 
w magazynach i lotnictwie morskim turcy mieli na początku 
lat dziewięćdziesiątych około 600 maszyn bojowych. Przewa-
żały wśród nich F-4, F-5 i F-104. w ostatnich latach zimnej 
wojny dostarczono pierwszą partię 43 (ze 160 zamówionych 
w 1983 roku) F-16C/D Block 30. 

według danych sprzed kilku miesięcy turcy dysponują po-
nad 338 samolotami bojowymi, z których większość to F-16. 
w latach 1990–1999 lotnictwo otrzymało 117 maszyn F-16C/D 
Block 40 i 80 sztuk F-16C/D Block 50. obecnie trwa realizacja 
kontraktu dotyczącego 30 myśliwców tej ostatniej wersji. „the 
Military Balance 2012” podaje, że z otrzymanych już samolo-

tów w służbie pozostaje 213, a samoloty w wersjach Block 30 
i 40 mają być zmodernizowane do standardu Block 50. Poza 
pierwszymi ośmioma F-16 pozostałe wyprodukowano w turec-
kich zakładach lotniczych. w służbie są też nadal F-4 i F-5 – sto 
tych myśliwców postanowiono zmodernizować.

Na wzrost potencjału tureckiego lotnictwa bojowego nie 
mogła nie zareagować sąsiednia Grecja. Choć oba państwa od 
60 lat należą do NAto, trudna historia powoduje, że nadal jest 
między nimi nieufność. Grecy na początku lat dziewięćdzie-
siątych mieli wraz z maszynami zmagazynowanymi od 365 do 
niemal 450 samolotów bojowych, a podstawowymi typami by-
ły F-104, F-5 i A-7. Ateny, podobnie jak Ankara, modernizu-
jąc swe siły powietrzne, postawiły na F-16. Pierwszych 
40 sztuk F-16C/D Block 30 zamówiono w 1984 roku. w ostat-
nim dwudziestoleciu podpisano trzy następne kontrakty na 
amerykańskie myśliwce, w wyniku czego do greckich sił po-
wietrznych trafiło 50 myśliwców F-16C/D Block 40 i 90 sztuk 
F-16C/D Block 52. Dziś dysponują one 283 samolotami bojo-
wymi, w tym 156 szesnastkami. uzupełnieniem arsenału Gre-
ków są 44 Mirage 2000 i 50 maszyn F-4.

ogRAniCzone MożLiWośCi 
Przed 20 laty Portugalia miała około setki maszyn bojowych, 

w większości szturmowych A-7 i Fiatów G-91. kraj ten zmo-
dernizował swoje lotnictwo, pozyskując samoloty z drugiej rę-
ki. obecnie ma 43 maszyny bojowe. w linii jest 30 (z 45 ku-
pionych) zmodernizowanych myśliwców F-16A/B.

spośród nowych członków NAto największe inwestycje 
w unowocześnienie lotnictwa bojowego poczyniły Polska 
i Czechy. w przypadku naszego kraju najważniejszym kro-
kiem w tym kierunku był zakup 48 sztuk F-16C/D Block 52. 
Do modernizacji naszego lotnictwa przyczyniły się też wymia-
na śmigłowców sokół na dziesięć myśliwców MiG-29 od Cze-
chów oraz przejęcie 22 poenerdowskich maszyn tego typu od 
Niemiec. Polska ma 112 samolotów bojowych. Przed około 
20 laty mieliśmy ich ponad 500, ale większość stanowiły 
MiG-21 i su-22. Czesi zdecydowali się natomiast na leasing 
eskadry 14 szwedzkich myśliwców Gripen. w latach dziewięć-
dziesiątych, wykorzystując zachodnią awionikę i uzbrojenie, 
opracowali na bazie szkolnego samolotu L-59 Albatros lekką 
maszynę bojową L-159 ALCA. w służbie jest jednak tylko 28 
z 72 zakupionych, w tym cztery przebudowane na dwuosobo-
we maszyny treningowe. Na pozostałe stopięćdziesiątkidzie-
wiątki rząd w Pradze szuka zagranicznego nabywcy. 

Eskadrę Gripenów, podobnie jak Czechy, wyleasingowały 
również węgry. w latach dziewięćdziesiątych w ramach spłaty 
posowieckich długów rosja dostarczyła im 28 myśliwców 
MiG-29. samoloty te wycofano ostatecznie ze służby w grud-
niu 2010 roku. Eskadrę składającą się z tuzina zmodernizowa-
nych MiG-ów utrzymuje natomiast sąsiednia słowacja. 

w części państw NAto z powodów finansowych wymiana 
samolotów bojowych jest trudna. wielokrotnie pojawiały się 
informacje o różnych ofertach dla rumunii, ale nie podpisano 
żadnego kontraktu. Dziś trzon jej lotnictwa bojowego stanowi 
49 ze 113 zmodernizowanych we współpracy z izraelem do 
wersji Lancer myśliwców MiG-21. wraz z lekkimi samolota-
mi szturmowymi rumunia ma 70 maszyn bojowych. Podobne 
problemy miała sąsiednia Bułgaria, która dysponuje 62 samo-
lotami, z czego 20 to MiG-29, a 24 to szturmowe su-25. Chor-
wacja ma zaś dziesięć myśliwców MiG-21.
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Buggy, wymyślone na potrzeby miłośników jazdy 
po terenach pustynnych, zainspirowały konstruktorów 

do stworzenia pojazdów dostosowanych do 
specyficznych wymagań wojsk specjalnych.

P i o t r  s t o k A r s k i

Z dala od frontu żołnierze przeciwnika strzegą insta-
lacji militarnej. Czują się w miarę bezpiecznie do 
czasu, gdy o świcie nagle słyszą szum silników. 
Znienacka pojawiają się małe, szybkie, ziejące 

ogniem pojazdy. Zanim zorientowali się, co się dzieje, ataku-
jący zniknęli w oddali i pozostawili po sobie zgliszcza.

w takiej hipotetycznej akcji wykorzystano by lekkie pojazdy 
uderzeniowe nazywane też szybkimi pojazdami szturmowymi 
(Fast Attack Vehicle), które powstały w latach osiemdziesią-

tych XX wieku z myślą o żołnierzach lekkiej piechoty, ale 
trafiły do wojsk specjalnych. Potrzebowali oni mobil-

nego wozu o małej masie, który można zrzucić na 
spadochronie lub przetransportować za linie 

wroga podwieszony pod śmigłowcem.
w dobrze uzbrojonym pojeździe 
musiało mieścić się od dwóch do 

czterech osób. konstruktorzy, 
aby spełnić te wymagania, 

skorzystali z koncepcji 
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są zarówno z silnikami Diesla, jak i benzynowymi, które za-
pewniają maksymalną prędkość 135 kilometrów na godzinę. 

wóz ma 4,1 metra długości i 2,1 metra szerokości. różne 
natomiast są dane dotyczące pokonywania przeszkód tereno-
wych. w wypadku wzniesień może to być nachylenie 60 lub 
75 procent, a maksymalne przechylenie boczne wynosi 
40 lub 50 procent. obrotnica podstawowego uzbrojenia – pół-
calowego Browninga lub automatycznego granatnika – po-
zwala prowadzić ogień w trakcie jazdy w promieniu 360 stop-
ni. Dodatkowym uzbrojeniem są kaemy mniejszego kalibru 
i wyrzutnie pocisków przeciwpancernych. 

Producent podaje, że ALsV kupiły nie tylko siły zbrojne 
usA, lecz także kilka państw NAto oraz kraje Ameryki 
Środkowej i Bliskiego wschodu.

WieLKA RóżnoRoDność
Nie tylko w stanach Zjednoczonych stworzono lekkie po-

jazdy uderzeniowe. Ze względu na to, że wozy te są przezna-

poza lekkimi pojazdami  
w wojskaCh speCjalnyCh 
używane są opraCowane 
speCjalnie dla niCh wozy 
Na BaZIE ZNaNYCh 
SaMOChOdów 
TERENOwYCh.

lekkich samochodów rekreacyjnych buggy, charakteryzują-
cych się solidnym podwoziem z szerokimi kołami, otwartym 
nadwoziem oraz umieszczonym najczęściej z tyłu silnikiem. 
Zwykle mają one też metalową klatkę z rur, która ochrania 
kierowcę i pasażerów na wypadek wywrotki lub dachowania. 
takie pojazdy powstały dla miłośników jazdy po wydmach.

Nazwa „buggy” wzięła się od tego, że pierwsze konstrukcje 
budowano na bazie części samochodu Volkswagen Garbus, 
który w krajach anglosaskich nazywany jest Beetle lub Bug. 
Z czasem zaczęto budować te pojazdy od zera – stworzono ra-
mę ze spawanych rur stalowych. Potem pojawiły się również 
wozy z kabinami wykonanymi z włókna szklanego.

AMeRyKAńSKi PoCząTeK
wojskowi postanowili wykorzystać niewielkie, ale szybkie 

i silnie uzbrojone pojazdy do misji zwiadowczych, zaskakują-
cych rajdów oraz udzielania wsparcia ogniowego operatorom. 
Pierwszy wóz nazwany Desert Patrol Vehicle (DPV), dostar-
czony wojskom usA w latach osiemdziesiątych XX wieku, 
wyprodukowała kalifornijska firma Chenowth racing Pro-
ducts. Dwuosobowy pojazd miał ładowność 680 kilogramów. 
Z układem o napędzie 4x2 rozwijał prędkość 130 kilometrów 
na godzinę. Napędzany był zamontowanym z tyłu silnikiem 
benzynowym. Potrzebny był pojazd o niewielkiej masie, więc 
musiał mieć ograniczony zapas paliwa (około 80 litrów ben-
zyny wystarczało na przejechanie 338 kilometrów). rozważa-
no zatem możliwość zabierania dodatkowego zbiornika.

Początkowo planowano wyposażyć DPV w wyrzutnie 
przeciwpancernych pocisków kierowanych tow, ale ze 
względu na liczbę żołnierzy potrzebnych do ich obsługi zre-
zygnowano z tego. ostatecznie pojazd uzbrojono w karabiny 
maszynowe – M60 kalibru 7,62 milimetra i 12,7-milimetro-
wy M2 (czasami jeden z nich zastępowano granatnikiem au-
tomatycznym). Na wozie można było też zamontować karabi-
ny maszynowe M240 kalibru 7,62 milimetra lub M249 kali-
bru 5,56 milimetra. wyposażono go również w jednorazowe 
granatniki przeciwpancerne At4.

w końcu lat osiemdziesiątych pojawiła się udoskonalona 
wersja DPV – Light strike Vehicle (LsV) 4x2. w pojeździe 
o masie poniżej tony mieściły się cztery osoby. Podstawowe 
uzbrojenie stanowiły karabiny maszynowe i granatniki. Na 
tych wozach montowano również wyrzutnie tow. LsV osią-
gał 130 kilometrów na godzinę na drodze utwardzonej, 
a w gorszym terenie zaledwie o 20 mniej. wóz ten miał nieco 
większy zasięg od DPV – 500 kilometrów. 

LsV ma możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu 
do 75 procent. Maksymalne przechylenie boczne wynosi 
natomiast 45 procent. Pomimo pewnych zmian różnice ze-
wnętrzne między nim a DPV były niemal niezauważalne. 
obie wersje zadebiutowały na polu bitwy w 1991 roku 
w operacji „Pustynna burza”, gdzie potwierdziły swe walo-
ry. wojskowe buggy używane są też w ramach działań 
w Afganistanie.

kolejnym produktem, który opracowała firma Chenowth, 
był Advanced Light strike Vehicle (ALsV) 4x4. Po raz pierw-
szy publicznie zaprezentowano tę konstrukcję jesienią 1996 
roku. według dostępnych danych pojazd ma masę własną 
1250 kilogramów (według innych danych – 1,6 tysiąca kilo-
gramów) i może zabrać 1,1 tysiąca kilogramów ładunku. Zało-
ga liczy od dwóch do czterech żołnierzy. ALsV produkowane 
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czone dla wojsk specjalnych, informacje o możliwościach po-
szczególnych typów są skąpe, a niektóre z danych bywają roz-
bieżne. Brytyjskie firmy weesex i Devonport Management Li-
mited zaprojektowały sakera LsV, który trafił do special Air 
service. w artykule „Pojazdy dla wojsk specjalnych” opubliko-
wanym w majowym numerze miesięcznika „Przegląd wojsk 
Lądowych” z 2011 roku podano, że ma on masę własną 1,1 ty-
siąca kilogramów i możliwość zabrania 700-kilogramowego 
ładunku. Jego napęd stanowi silnik wysokoprężny. Pojazd ma 
173 centymetry wysokości. saker może być uzbrojony w broń 
maszynową, wyrzutnię pocisków przeciwpancernych (na przy-
kład Hellfire) lub 30-milimetrową armatę AsP-30. Jego załoga 
liczy trzy, cztery osoby. w publikacjach angielskojęzycznych, 
takich jak „Jane’s Military Vehicles and Logistics”, podaje się 
natomiast informacje, że saker w wersji podstawowej jest po-
jazdem dwuosobowym, ale istnieją też odmiany mogące po-
mieścić trzech lub czterech ludzi. Poza tym zamiast silnika wy-
sokoprężnego może być wyposażony w chłodzony powietrzem 
silnik benzynowy. sakera przystosowano do holowania przy-
czep lub 120-milimetrowego moździerza.

również w wielkiej Brytanii powstał wóz Cobra (znany 
też jako Longline) o ładowności 454 kilogramów, z siedzenia-
mi dla dwóch żołnierzy. Pojazd ten może być uzbrojony w ka-
rabin maszynowy lub wyrzutnię ppk Milan.

singapurczycy opracowali własne LsV. Pojazd spider 
o masie własnej 1,6 tysiąca kilogramów i ładowności 1,2 ty-
siąca kilogramów, przewidziany jest dla czterech żołnierzy, 
ale w razie potrzeby z tyłu na bagażniku może być miejsce 
dla jeszcze dwóch. Jego napęd stanowi wysokoprężny silnik 

Panuje przekonanie, 
że nawet jeśli LSV 
są wyposażone 
w wyrzutnie ppk, 
załoga powinna 
unikać konfrontacji 
z wrogimi pojazdami 
pancernymi.
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o mocy 130 koni mechanicznych, który na drodze utwardzo-
nej pozwala rozwinąć maksymalną prędkość 120 kilometrów 
na godzinę, a poza nią – o 40 kilometrów niższą. Zasięg sin-
gapurskiego wozu wynosi 700 kilometrów. spidera można 
uzbroić w kaemy różnego kalibru, granatnik automatyczny 
bądź wyrzutnię ppk (w armii singapurskiej jest to spike).

wcześniejszą singapurską konstrukcją LsV jest rD-12D 
Flyer, którego pierwowzór pochodził z usA. w porównaniu 
ze spiderem miał o 20 koni mechanicznych słabszy silnik 
i siedzenia dla czterech osób. ładowność wozu wynosiła to-
nę. Powstał też Flyer 21 4x4 o masie własnej 1451,5 kilogra-
ma i ładowności prawie 1361 kilogramów. w wozie jest miej-
sce dla sześciu ludzi. 144-litrowy zbiornik paliwa wystarcza 
na przejechanie 724 kilometrów, ale zasięg można zwiększyć 
dzięki zamontowaniu dodatkowego zbiornika. silnik wysoko-
prężny o mocy 115 koni mechanicznych pozwala rozwinąć 
prędkość około 105 kilometrów na godzinę.

interesującą konstrukcją jest izraelski Desert raider 6x6. 
w sześciokołowym pojeździe pośrodku umieszczono stano-
wisko kierowcy, a po bokach siedzenia dla żołnierzy obsługu-
jących uzbrojenie. w drugim rzędzie przewidziano miejsca 
dla dwóch następnych. Przy masie własnej 1450 kilogramów 
ładowność Desert raidera wynosi 1,2 tysiąca kilogramów. 
Maksymalna prędkość to 110 kilometrów na godzinę, a za-
sięg 600 kilometrów.

BuGGy Po PoLsku
wojsko Polskie jest zainteresowane kupieniem 

lekkiego pojazdu uderzeniowego.

inspektorat uzbrojenia bada pod tym 
kątem rynek. w formularzu danych 

analizy kosztów cyklu życia uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego podano, że Polska 
zamierza kupić 118 lekkich pojazdów 
uderzeniowych wraz z zestawami obsłu-
gowo-naprawczymi, urządzeniami dia-
gnostycznymi, dokumentacją techniczną 
oraz pakietem szkoleniowym. w inspek-
toracie opracowano ankietę dla produ-
centów, w której przedstawiono, jakie 
dane o swych wyrobach powinni dostar-
czyć. oczekuje się od nich nie tylko in-
formacji o kosztach 24-miesięcznej gwa-
rancji i jej rozszerzenia o jeszcze 
12 miesięcy, lecz także części i podze-
społów zamiennych oraz materiałów 
eksploatacyjnych, które zapewnią użyt-
kowanie pojazdów przez pięć lat.

strona polska podała już niektóre ze 
swoich wymagań: masa własna pojazdu 
nie może przekraczać 1,7 tysiąca kilo-
gramów i powinien on móc przewozić 

co najmniej trzy osoby. wóz z napędem 
na cztery koła, mające niezależne za-
wieszenie, musi mieć zasięg po drodze 
utwardzonej minimum 800 kilometrów, 
ale pożądane jest, aby był on o 400 ki-
lometrów większy. w przypadku dróg 
gruntowych zasięgi minimalny i pożą-
dany to 400 i 600 kilometrów. Podobnie 
rzecz się ma z prędkością maksymalną. 
Pojazd na drodze utwardzonej musi roz-
wijać minimum 100 kilometrów na go-
dzinę, ale lepiej, by była ona o 20 kilo-
metrów wyższa. w czasie jazdy w tere-
nie LsV powinien osiągać prędkość co 
najmniej 60 kilometrów na godzinę 
oraz pokonywać brody o głębokości mi-
nimum pół metra.

Z informacji inspektoratu uzbrojenia 
wynika, że lekki pojazd musi oferować 
możliwość zamontowania różnych ty-
pów uzbrojenia. Podstawowym mają 
być alternatywnie karabiny maszynowe 
kalibru 7,62 lub 12,7 milimetra albo 

40-milimetrowy granatnik automatycz-
ny. Dodatkowy 7,62-milimetrowy kaem 
ma być zamontowany na stanowisku 
dowódcy. w pojeździe muszą znajdo-
wać się siedzenia antywybuchowe 
i czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, 
a to oznacza, że powinien on być opan-
cerzony. wóz ma mieć także klatkę 
bezpieczeństwa.

w przedstawionych wymaganiach 
uwzględniono jeszcze między innymi 
wciągarkę, zasilanie silnika paliwem 
Diesel F-54 (z możliwością przystoso-
wania do jednolitego paliwa pola walki 
F-34), jazdę z przestrzeloną oponą (sys-
tem run-flat) oraz transport kolejowy, 
morski i lotniczy. w tym ostatnim przy-
padku pojazd powinien mieścić się 
w samolocie C-130 Hercules. wymogi 
dotyczą też możliwości desantowania 
go na spadochronach oraz transportu na 
zawieszeniu zewnętrznym pod śmi-
głowcami.

w sąsiadującej z izraelem Jordanii powstały dwa projekty 
LsV – ABD Black iris 4x2 i Desert iris 4x4. w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich opracowano natomiast wóz Hunter 
(wcześniej znany jako H2A). Czteroosobowy pojazd o ładow-
ności 1,2 tysiąca kilogramów wyposażono w silnik o mocy aż 
300 koni mechanicznych. wóz uzbrojono w kaem Brownin-
ga, dwa Minimi kalibru 5,56 milimetra oraz rosyjski zestaw 
ppk kornet-E. Prezentowano też wariant z 20-milimetrową 
armatą.

Pojazd Hamster 3 z napędem 4x4, zaprojektowany przez ru-
muńską firmę turbomecanica, jest przeznaczony dla czterech 
osób, ale dwa tylne siedzenia można złożyć, żeby zwiększyć 
przestrzeń ładunkową. wóz w wariancie dla spadochroniarzy 
może pomieścić kierowcę i pięciu pasażerów. Powstały też 
wersje Hamster 1 i 2 z układem napędowym 4x2. silnik benzy-
nowy, jak w większości konstrukcji LsV, umieszczono z tyłu. 

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku na węgrzech 
skonstruowano szocske, pojazd zaliczany do kategorii LsV. 
Niewielki dwu-, trzyosobowy wóz EE-VAr z układem napę-
dowym 4x2 o masie bojowej 920 kilogramów zaprojektowa-
no w Brazylii. Podobne wozy stworzono też we Francji i re-
publice Południowej Afryki. w 2001 roku LsV zaprezento-
wała również chińska firma Norinco. wóz o masie bojowej 
1950 kilogramów był uzbrojony w 23-milimetrową armatę 
i karabin maszynowy kalibru 7,62 milimetra.    

prezentuj broń TeChNiKA| ||
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okręty do wzięcia

Priorytety dla lotnictwa

Bezpieczny transport
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textron systems Canada inc. został 
wybrany na dostawcę 500 taktycz-

nych opancerzonych pojazdów patrolo-
wych (tactical Armoured Patrol Vehic-
les), które trafią zarówno do jednostek 
czynnych, jak i rezerwowych. wraz 
z kosztami dodatkowymi pro-
gram ten pochłonie 1 mi-
liard 25 milionów dolarów 

kanadyjskich. Pierwsze 
tAPV mają być dostar-

czone w lipcu 2014 roku,  
a ostatnie w marcu 2016. w tym 

samym roku powinny osiągnąć peł-
ną gotowość operacyjną. tAPV może 

przewozić 2 tony ładunku, w tym uzbro-
jenia. Poza trzyosobową załogą mieści się  

w nim do czterech żołnierzy. rozmiary i ciężar 
powinny pozwolić na przewóz czterech pojazdów 

samolotem transportowym C-17. w r

Kanadyjczycy 
chcą mieć 
pojazdy 
zapewniające 
wysoki poziom 
ochrony.

według dowódcy lotnictwa dale-
kiego zasięgu generała majora 

Anatolija żichariewa nowy samolot 
powinien wejść do uzbrojenia w 2015 
roku. Jednostki 37 Armii Lotniczej na 
razie jednak posiadają 32 turbośmigłowe 
bombowce tu-95Ms6 i 31 tu-95Ms16 
oraz 13 odrzutowych tu-160, które mo-
gą przenosić ponad 850 rakiet skrzydla-
tych. ich uzbrojenie ma być zmodernizo-
wane. Putin wspomniał też o potrzebie 
głębokiej modernizacji lotnictwa „szcze-
bla taktycznego”. Chodzi o dostawy sa-
molotów nowych typów, między innymi 

bombowców frontowych su-34, oraz 
unowocześnianie już posiadanego 
uzbrojenia, jak szturmowce su-25sM.

innym priorytetowym obszarem są 
zdaniem Putina prace nad własnymi 
projektami bezzałogowych statków lata-
jących, w tym bojowych. w najbliż-
szych latach rosja zamierza przezna-
czyć na ten cel 13 miliardów dolarów. 
Na razie rosjanie kupują od izraelczy-
ków bezzałogowce. Prowadzą z nimi też 
rozmowy o wspólnym projektowaniu  
i produkcji nowych typów takiego sprzę-
tu. w r

Prezydent Władimir Putin podkreślił znaczenie prac 
nad nowym bombowcem strategicznym PAk-DA. 

n

n

n

w związku z ograniczeniem wydat-
ków na obronę włoska marynarka 

wojenna, która dysponuje 82 okrętami 
nawodnymi i sześcioma podwodnymi, 
zostanie okrojona. w internecie pojawi-
ła się informacja, że jej szef sztabu ad-
mirał Luigi Binelli Mantelli, występu-
jąc przed senacką komisją obrony, 
przedstawił zamiar wycofania ze służby 
od 26 do 28 okrętów. Bandera zostanie 
opuszczona na siedmiu fregatach, sze-
ściu–ośmiu korwetach, czterech okrę-
tach szkolnych, tyluż holownikach, 
trzech trałowcach oraz dwóch transpor-
towcach przybrzeżnych. Najstarsze  
z jednostek pójdą na „żyletki”, a nowsze 
włosi chcieliby sprzedać. Już pojawiły 
się informacje, że Filipiny są zaintereso-
wane czterema fregatami typu Maestrale 

lub soldati. Admirał uważa, że włoski 
przemysł stoczniowy powinien 

udzielić wsparcia przy zbyciu sta-
rych okrętów. Jako wzór przedsta-
wił transakcję z Peru. Zanim 
sprzedano temu krajowi dwie wy-
cofane ze służby fregaty typu Lu-

po, zostały one wyremontowane  
w stoczniach Fincantieri. w
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kuźNIa

rozwój niemieckiego przemysłu zbroje-
niowego od zjednoczenia państwa  
w 1990 roku był związany z polityką 
obronną rFN i rolą sił zbrojnych  

w systemie bezpieczeństwa narodowego. Ze 
względu na pamięć o militaryzmie pruskim i hi-
tlerowskim, jednej z przyczyn wybuchu obu wo-
jen światowych, rząd w Berlinie ostrożnie anga-
żował się w sprawy promowania przemysłu zbro-
jeniowego, a rola Bundeswehry była ograniczona. 
Podstawę takiego podejścia stanowiły zapisy 
konstytucyjne – artykuł 87a ustawy zasadniczej 
stwierdza, że siły zbrojne rFN mogą być użyte 
tylko w działaniach obronnych. Defensywny cha-
rakter Bundeswehry wzmacniał artykuł 24.2, we-
dług którego udział armii w operacjach militar-
nych może dotyczyć jedynie systemu bezpieczeń-

stwa zbiorowego lub systemu obrony kolektyw-
nej. Dopiero wyrok niemieckiego trybunału 
konstytucyjnego w 1994 roku dał siłom zbroj-
nym rFN możliwość udziału w operacjach poza 
granicami państwa, ale jedynie w ramach oNZ, 
NAto lub uE. ta decyzja sprawiła, że w ciągu 
niecałej dekady zmieniła się polityka bezpie-
czeństwa rFN. wpłynęła także na rozwój prze-
mysłu zbrojeniowego.

KieRUneK zBRojenioWy
Pierwszym punktem zwrotnym dla niemiec-

kiego przemysłu zbrojeniowego była zmiana  
w postrzeganiu przez rząd w Berlinie zarówno 
znaczenia tego sektora dla polityki bezpieczeń-
stwa państwa, jak i jego roli w rozwoju gospo-
darczym i wytwarzaniu PkB. Związane to było 

t r e n d ó w
niemieckie firmy zbrojeniowe dobrze wykorzystały 

w ostatniej dekadzie światowy popyt na uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

D o M i N i k  P.  J A N k o w s k i

bezpieczeństwo
euROpA

z B r o j e n i a| |

niemCy
są trzeCim 
eksporterem 
Broni 
na ŚwieCie
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o znaCzeniu przemysłu 
zBrojenioweGo dla Gospodarki 
niemieC deCydują taCy 
potentaCi, jak: rheinmetall, 
krauss-maFFei weGmann, 
thyssenkrupp, diehl 
oraz mtu aero enGines
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ze zwiększeniem zaangażowania ekspedycyjnego 
Bundeswehry, szczególnie z udziałem w misji 
NAto w Afganistanie. uczestnictwo niemiec-
kich sił zbrojnych w operacji isAF obnażyło bra-
ki w ich wyposażeniu, co dało szanse sektorowi 
zbrojeniowemu rFN.

Drugim punktem zwrotnym dla niemieckiego 
sektora zbrojeniowego był wzrost światowego po-
pytu na uzbrojenie i sprzęt wojskowy w pierwszej 
dekadzie XXi wieku. Z jednej strony, był on skut-
kiem ataków terrorystycznych na stany Zjedno-
czone i wynikłych w ich następstwie konfliktów 
w Afganistanie i iraku. Z drugiej, wiązał się on  
z rozwojem i modernizacją sił zbrojnych wscho-
dzących potęg globalnych (Chin, Brazylii, indii) 
oraz regionalnych (Arabii saudyjskiej, indonezji, 
korei Południowej, Malezji, republiki Południo-
wej Afryki).

w latach 2002–2011 niemal wszystkie regiony 
świata odnotowały znaczący wzrost wydatków 
obronnych: Afryka Północna o 110 procent, Eu-
ropa wschodnia o 86, Azja wschodnia o 69,  
a Ameryka Północna o 59 procent. Niemiecki 
przemysł zbrojeniowy wykorzystał taką tendencję  
i zwiększył eksport swoich produktów. w 2009 
roku aż 70 procent zysków sektora zbrojeniowego 
rFN było wypracowane dzięki eksportowi uzbro-
jenia i sprzętu wojskowego. Należy spodziewać 

się utrzymania takiego poziomu także w drugiej 
dekadzie XXi wieku.

MieRniKi PReSTiżU
o znaczeniu przemysłu zbrojeniowego dla go-

spodarki Niemiec świadczy liczba przedsię-
biorstw tego sektora na liście stu największych 
firm zbrojeniowych świata, publikowanej przez 
sztokholmski Międzynarodowy instytut Badań 
nad Pokojem. w 2010 roku znalazły się na niej: 
rheinmetall (31. pozycja), krauss-Maffei we-
gmann (52.), thyssenkrupp (56.), Diehl (63.) 
oraz Mtu Aero Engines (100.).

o roli przemysłu zbrojeniowego w niemieckiej 
gospodarce świadczy także eksport uzbrojenia  
i sprzętu wojskowego przez firmy tego sektora.  
w badaniach prowadzonych w latach 2007–2011 
przez sztokholmski instytut Niemcy znalazły się 
na trzecim miejscu (za stanami Zjednoczonymi  
i rosją) w rankingu największych eksporterów 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego na świecie 
– z dziewięcioprocentowym udziałem w rynku. 

w latach 2007–2011, w porównaniu do lat 
2002–2006, eksport uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego z Niemiec wzrósł o 37 procent, udział zaś 
w światowym rynku uzbrojenia z 6 do 9 procent. 
Jego największymi odbiorcami w latach 2005– 
–2009 były turcja (14 procent), Grecja (13 pro-

Najnowszy hit eksportowy Leopard 2a7+

Lekki wóz bojowy wiesel
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cent) i republika Południowej Afryki (12 procent). wówczas 
27 procent niemieckiego eksportu zbrojeniowego przypadało 
na wozy bojowe: 1,7 tysiąca sztuk sprzedano do 21 państw 
świata. Głównymi odbiorcami w latach 2006–2010 były: Gre-
cja (15 procent), rPA (11 procent) i turcja (10 procent). 
w tych latach 44 procent eksportu niemieckiego uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego przypadało na okręty: republika Fede-
ralna Niemiec sprzedała między innymi cztery fregaty  
MEko-A200 do rPA, sześć fregat MEko-A100 do Malezji, 
trzy okręty podwodne typu 214 do korei Południowej oraz 
dwa okręty podwodne typu 209 do turcji. Dzięki tym trans-
akcjom w latach 2007–2011 do najważniejszych odbiorców 
niemieckiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego dołączyła  
korea Południowa (10 procent).

w kolejnych latach należy spodziewać się, że wśród od-
biorców na znaczeniu zyskają Algieria i Arabia saudyjska. 
w pierwszym wypadku rFN zatwierdziło w 2011 roku 
sprzedaż 54 transporterów opancerzonych tPz-1 oraz wyrazi-
ło gotowość sprzedaży okrętów i systemów łączności.  
w drugim natomiast wydano w 2011 roku pozytywną decy-
zję o sprzedaży 200 czołgów Leopard-2A7+. Do dziś kon-
trakt z Arabią saudyjską nie został podpisany. obie transak-
cje wywołały protesty zarówno społeczeństwa niemieckiego, 
jak i opozycji politycznej, gdyż powszechnie uważa się, że 
sprzedane uzbrojenie i sprzęt wojskowy mogą posłużyć do tłu-
mienia ewentualnych protestów politycznych w tych pań-
stwach. trzecim miernikiem znaczenia przemysłu zbrojenio-
wego dla gospodarki Niemiec jest proces konsolidacji sektora. 

RFN sprzedała 
cztery fregaty 
MEKO-a200 
do RPa.
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ministerstwo 
oBrony Będzie 
występować 
w roli 
adwOKaTa 
INTERESów 
NIEMIECKICh 
FIRM 
zBrojeniowyCh 
za GraniCą
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Do tej pory nie ma jednego dominującego podmiotu na ryn-
ku, tak jak jest w wielkiej Brytanii (BAE systems), we wło-
szech (Finmeccanica) czy Francji (thales, Dassault). Global-
ny kryzys gospodarczy w latach 2008–2010 przyczynił się 
jednak do zacieśnienia współpracy między niemieckimi 
przedsiębiorstwami zbrojeniowymi. w październiku 2009 ro-
ku wiodące firmy sektora (rheinmetall, krauss-Maffei  
wegmann, Diehl, thyssenkrupp, Lürssen) utworzyły Fede-
ralny Związek Przemysłu obronnego rFN (Bundesverband 
der Deutschen sicherheits- und Verteidigungsindustrie),  
w którego skład wchodzi 115 przedsiębiorstw, także małych 
i średnich. Celem powstania tej organizacji było utworzenie 
zaplecza lobbingowego, które mogłoby lepiej koordynować 
współpracę sektora z niemieckimi rządem i parlamentem oraz 
innymi przedsiębiorstwami europejskimi. Należy się spodzie-
wać, że wpływ federalnego związku na sektor zbrojeniowy 
będzie systematycznie rósł. 

RoSyjSKi RyneK zByTU
warto zwrócić uwagę na pogłębiającą się współpracę woj-

skową między Niemcami a rosją, obejmującą transfer za-
awansowanych technologii militarnych do państwa spoza  
NAto. 17 czerwca 2011 roku oba kraje podpisały porozu-
mienie o budowie w podmoskiewskim Mulino centrum szko-
lenia bojowego nowej generacji dla rosyjskich sił zbrojnych. 
Ma ono umożliwić wszechstronne szkolenie (na symulato-
rach 3D i w warunkach poligonowych) rozwiniętego związku 
taktycznego (brygady) z ćwiczebnym starciem dwóch brygad 
włącznie. to pierwszy taki obiekt w armii rosyjskiej, który 
zasadniczo zmieni tryb i charakter szkolenia jednostek lądo-
wych, a także współdziałającego z nimi lotnictwa i wojsk po-
wietrznodesantowych. 

Przygotowania do uruchomienia cen-
trum postępują szybko – decyzję o jego 
utworzeniu rosja i Niemcy podjęły 
w grudniu 2010 roku, a w lutym 2011 
roku rosyjski resort obrony i niemiecki 
koncern rheinmetall podpisały kontrakt 
na zaprojektowanie obiektu. w czerwcu 
zawarto porozumienie o jego wybudo-
waniu i rozpoczęciu działalności szkole-
niowej do 2013 roku. wartość kontraktu 
oceniana jest na 280 milionów euro. 
uwzględnia on także zamówione przez 
armię rosyjską w Niemczech symulato-
ry, podobne do tych wykorzystywanych 
w centrach szkolenia Bundeswehry. 
współpraca nie ma jednak charakteru 
wyłącznie komercyjnego – budowie 

bezpieczeństwo euROpA| |

d o m i n i k  p. 
j a n k o w s k i

jest analitykiem Biura Bezpieczeństwa na-

rodowego oraz doktorantem szkoły Głów-

nej handlowej w warszawie. w 2012 roku zo-

stał członkiem young atlanticist working Gro-

up przy atlantic Council oraz stypendystą 

German marshall Fund (marshall memorial 

Fellowship). tezy i opinie zawarte w tekście 

nie są oficjalnym stanowiskiem BBn, lecz je-

dynie autora.

waRTOść NIEMIECKIEGO 
EKSPORTu uZBROJENIa 
I SPRZęTu wOJSKOwEGO 
wzrosła z 680 milionów 
euro w 2000 roku 
do 2 miliardów 119 milionów 
euro w 2010 roku

centrum towarzyszy intensyfikacja współdziałania rosyjskich 
sił zbrojnych z armią niemiecką. 

oKiełznAnie KRyzySU
Pierwsza dekada XXi wieku potwierdziła, że przemysł 

zbrojeniowy zaczął odgrywać ważną rolę w gospodarce pań-
stwa: zaspokaja bieżące zapotrzebowanie sił zbrojnych na 
uzbrojenie i sprzęt wojskowy, zapewnia odpowiednią goto-
wość bazy mobilizacyjnej, prowadzone są prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi typami uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego oraz zwiększa się prestiż państwa na arenie międzyna-
rodowej. 

systematycznie rosło w pierwszej dekadzie XXi wieku 
znaczenie niemieckiego przemysłu zbrojeniowego dla gospo-
darki rFN. Zwiększył się zarówno wpływ sektora na admini-
strację centralną dzięki utworzeniu Federalnego Związku 
Przemysłu obronnego rFN, jak i udział eksportu uzbrojenia 
oraz sprzętu wojskowego w całkowitym eksporcie rFN 
(z 0,11 procent w 2000 roku do 0,20 procent w 2010 roku). 
Całkowita wartość niemieckiego eksportu uzbrojenia i sprzę-
tu wojskowego wzrosła z 680 milionów euro w 2000 roku do 
2 miliardów 119 milionów euro w 2010 roku, co świadczy 
o stabilnej pozycji przemysłu zbrojeniowego rFN na arenie 
międzynarodowej.

kryzys gospodarczy spowodował, że przedsiębiorstwa 
sektora zbrojeniowego mają problemy finansowe, głównie  
z powodu redukcji zamówień oraz ograniczenia środków na 
remonty i modernizację uzbrojenia. Niemiecki rząd federal-
ny i ministerstwo obrony chcą zminimalizować negatywne 
skutki zmniejszania się budżetów na obronność w rFN  
i w pozostałych państwach NAto i uE dla niemieckiego 
sektora zbrojeniowego. Z jednej strony należy spodziewać 
się, że rząd będzie upraszczał procedury wydawania zezwo-
leń na eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego za granicę. 
Z drugiej ministerstwo obrony będzie w coraz większym 
stopniu występować w roli adwokata interesów niemieckich 
firm zbrojeniowych za granicą oraz wspierać zawieranie 
kontraktów biznesowych poprzez oferowanie współpracy 
wojskowo-technicznej.

TRAnSFeR TeChnoLogii
w żywotnym interesie Polski leży wzmacnianie mechani-

zmów kontroli eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego za-
równo w uE (stanowisko rady uE 
2008/944 z 8 grudnia 2008 roku, okre-
ślające wspólne zasady kontroli wywo-
zu technologii wojskowych i sprzętu 
wojskowego), jak i w NAto. Naszym 
celem powinno być dążenie do utworze-
nia w sojuszu skutecznego mechanizmu 
wymiany informacji i do dyskusji o eks-
porcie technologii mającym wpływ na 
bezpieczeństwo sojuszników. Jednym 
z rozwiązań może być poddanie pod 
uprzednie konsultacje sojusznicze trans-
ferów technologii militarnych poza  
NAto (poprzez analizę uwarunkowań), 
na przykład w ramach przeglądu polityki 
obronnej i odstraszania NAto (Defence 
and Deterrence Posture review).   n
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Z generałem pilotem nortonem A. Schwartzem 
o miejscu wizjonerów w wojsku i współpracy sił powietrznych Polski 

i stanów Zjednoczonych rozmawia Artur goławski

bezpieczeństwo sTANy ZJeDNOCZONe| |

Czy fach pilota ma przyszłość? Warto namawiać mło-
dzież, by szła na studia lotnicze?

odpowiem pytaniem na pytanie: czy ze spokojnym sumie-
niem wysłałby Pan rodzinę w podróż zdalnie sterowanym sa-
molotem pasażerskim?

nie. A Pan?
Ja też nie.

Ale człowieka w kabinie w coraz większym stopniu zastę-
pują komputery. 

Ze zdalnie sterowanych aparatów w lotnictwie wojskowym 
korzystamy ze względu na ich zdolność długotrwałego utrzy-
mywania się w locie. Dzisiejsza ich generacja nie byłaby jed-
nak w stanie skutecznie utrzymać się w przestrzeni powietrz-
nej, w której nasza dominacja byłaby zagrożona. Przez naj-

bliższe dwie, a może trzy czy nawet cztery dekady – do cza-
su, gdy pojawią się zdalnie sterowane statki powietrzne mniej 
podatne na zniszczenie przez nieprzyjaciela – będziemy za-
tem korzystać równolegle z maszyn załogowych i bezzałogo-
wych. w sektorze komercyjnym też będą wykorzystywane 
zdalnie pilotowane statki powietrzne, szybciej zacznie to jed-
nak dotyczyć przewozów cargo niż pasażerskich.

Czy należy coś zmienić w sposobie edukacji pilotów woj-
skowych? Może trzeba rozszerzyć programy szkolenia 
o zajęcia w symulatorach, gry komputerowe, dodatkowe 
ćwiczenia fizyczne? Albo wymagać odbywania większej 
liczby lotów w kontrolowanej przestrzeni powietrznej?

szkolenie pilotów to przedsięwzięcie systemowe, na które 
składają się wykłady, zajęcia praktyczne w powietrzu, a także 
loty w symulatorach, genialnie rozwiniętych od czasów, gdy 
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ja uczyłem się latać. istotne jest to, że – jak we wszystkich 
dziedzinach nauki – nowe technologie pozwalają nam eduko-
wać ludzi skuteczniej i taniej.

Adepci lotnictwa faktycznie mniej godzin będą spędzać 
w powietrzu, a więcej w naziemnych symulatorach, coraz le-
piej odwzorowujących otoczenie statku powietrznego oraz je-
go zachowanie. A stanie się tak choćby dlatego, że godzina 
prawdziwego lotu jest droższa niż godzina ćwiczeń za sterami 
symulatora.

Czy możliwe będzie zastąpienie szkolenia w powietrzu za-
jęciami wyłącznie w przestrzeni wirtualnej?

tu zalecam daleko posuniętą ostrożność – mimo wszystko 
ludzie inaczej traktują sytuacje awaryjne w symulatorze, 
a inaczej w prawdziwej kabinie. Bo w inny sposób w każdym 
z tych środowisk odczuwamy potrzebę pilnego reagowania. 

jakie tendencje w robotyzacji lotnictwa uważa Pan za 
najbardziej obiecujące?

Atutem aparatów bezzałogowych jest możliwość długo-
trwałego utrzymywania ich w locie. Dzięki temu pozwalają 
nam obserwować cele na ziemi czy morzu dniami, tygodnia-
mi, a nawet miesiącami. Dlatego istotne będzie doskonalenie 
ich układów napędowych – aby zużywały jak najmniej ener-
gii i mogły jak najdłużej przebywać w powietrzu.

Nie zgadzam się z zarzutami, że uzbrojone bezzałogowce 
nie są tak precyzyjnym narzędziem walki jak samoloty zało-
gowe. Dzięki ich długotrwałemu pozostawaniu w przestwo-
rzach możemy z dużą precyzją identyfikować cele, a ich 
uzbrojenie pozwala te cele równie precyzyjnie niszczyć.

Mimo tych wszystkich zalet daleko im do doskonałości. 
Uciekają operatorom, rozbijają się w trakcie lądowania.

Zdalnie sterowane aparaty latające nie są idealne, ale po-
zwalają nam bezpiecznie wyszukiwać cele, weryfikować ich 
status i atakować skutecznie. te zalety doceni każdy dowód-
ca. wymieni je też dowolny żołnierz, którego Pan spyta, czy 
warto w taką broń inwestować.

jakie są najważniejsze doświadczenia amerykańskiego 
lotnictwa wojskowego z operacji irackiej i afgańskiej?

obie wojny pokazały, jak ważne są ścisła koordynacja dzia-
łań lotnictwa z wojskami lądowymi, stosowanie amunicji pre-
cyzyjnej, zdolność do użycia we właściwym czasie w stosun-
ku do właściwie wybranego celu właściwego oręża. wymogi 
z tym związane przekładają się na wnioski dotyczące środ-
ków łączności. Dążymy do zwiększenia szybkości transmisji 
danych w relacjach powietrze-ziemia oraz liczby dostępnych 
środków rozpoznania i rażenia. 

Czy we współczesnym wojsku jest miejsce dla wizjone-
rów? Czy jedna osoba, mająca dobre pomysły, może zmie-
nić cały rodzaj wojsk, usprawnić jego kulturę organiza-
cyjną, dowodzenie?

sposób i jakość sprawowania przywództwa mają znaczenie 
dla każdej organizacji. Zmienianie dużych instytucji, takich 
jak wojsko, jest jednak trudniejsze niż reformowanie małych 
firm. Nie wystarczy, by lider wizjoner miał świetne pomysły. 
Musi mieć także strategię, jak je wdrożyć, a następnie utrzy-
mać uzyskane efekty.

bezpieczeństwo

nie zGadzam 
się z zarzutami, 
że uzBrojone 
BezzałoGowCe 
nie są tak 
PRECYZYJNE 
w waLCE jak 
samoloty 
załoGowe

każdy dowódca w końcu odchodzi ze stanowiska i nie po-
winno być tak, że dobre propozycje idą w zapomnienie wraz 
z nim. Dlatego lider, który przystępuje do reformowania insty-
tucji, powinien wypracować ze swoją kierowniczą kadrą kon-
sensus co do kierunku i głębokości zmian, a następnie przeko-
nać jak najwięcej podwładnych, że nowe pomysły są racjonalne. 
ogół pracowników czy żołnierzy musi je zaakceptować – do-
piero ich zrozumienie i przyzwolenie umożliwią utrzymanie 
zmian, gdy ich autorzy opuszczą kierownicze posady. 

jak ważne w Pana karierze były kreatywność oraz podej-
mowanie decyzji? Czy to one spowodowały, że pilot lotnic-
twa transportowego został dowódcą najpotężniejszych sił 
powietrznych świata?

Nie byłem jedynym oficerem, który mógł objąć tę posadę. 
wiem, że przełożeni brali pod uwagę innych kandydatów. 
o moich awansach w dużym stopniu zdecydowało szczęście. 
wiedziałem, że służbą na trudnych stanowiskach dowód-
czych zyskałem sobie zaufanie przełożonych, ale propozycja 
objęcia stanowiska dowódcy usAF była dla mnie i mojej ro-
dziny zaskoczeniem.

wkrótce, po czterech latach, przekażę to stanowisko na-
stępcy. Już teraz jednak przyznaję, że każda minuta kierowa-
nia siłami powietrznymi sprawiała mi satysfakcję.

Któremuś z Pana kolegów ze studiów udało się zostać ge-
nerałem?

Z mojego rocznika w Akademii sił Powietrznych w Co-
lorado springs aż trzech zostało generałami czterogwiazd-
kowymi.

Jego wysokość pilot
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To musiał być wyjątkowy rocznik.
Był taki. kilku następnych kolegów dosłużyło się niższych 

rang generalskich.

Czy kiedykolwiek w lotniczej karierze zdarzyło się Panu 
odmówić startu, wysiąść z kabiny lub w ogólne do niej nie 
wsiąść i zameldować przełożonym, że zadanie było niewy-
konalne?

Nie, nigdy tak nie postąpiłem. Być może dlatego, że znaj-
dowałem inne sposoby na jego wykonanie lub osiągnięcie 
oczekiwanego przez przełożonych rezultatu. 

jak Pan sobie radził z kwestią odpowiedzialności za suk-
ces lub porażkę, za życie lub śmierć własną i innych ludzi?

Nie byłoby dobrze, gdyby piloci lub żołnierze odmawia-
li wykonania misji. oni muszą oczywiście dokładnie prze-
analizować otrzymane zadanie, ocenić potencjalne zagro-
żenia i korzyści, na koniec stwierdzić, czy ich działanie się 
opłaci i jak można je wykonać najlepiej. w kalkulacjach 
powinni jednak pamiętać, że lotnictwo wojskowe od cy-
wilnego różni się tym, że jest nastawione właśnie na wy-
konanie zadania. Jeśli dokonają złej oceny sytuacji, ponio-
są odpowiedzialność, zarówno osobistą, jak i zawodową. 
Dlatego podejmowanie decyzji na każdym szczeblu musi 
być przemyślane.

Nikt nie mówi, że to łatwy zawód, ale przecież potrafimy 
go dobrze wykonywać.

jak Pan ocenia współpracę sił powietrznych Polski i Sta-
nów zjednoczonych?

Jestem z niej zadowolony, a przecież ona jest coraz bardziej 
intensywna. w tym roku na przykład polscy lotnicy zadebiu-
towali w ćwiczeniach „red Flag” na Alasce. Po raz pierwszy 
pokonali Atlantyk, dolecieli do celu bezpiecznie, przez kilka 
tygodni trenowali ramię w ramię z amerykańskimi lotnikami 
i wrócili do ojczyzny lepiej wyszkoleni. to przecież efekt na-
szej współpracy.

30 maja podpisałem z generałem broni pilotem  
Lechem Majewskim „Memorandum o porozumieniu 
między Departamentem obrony stanów Zjednoczo-

nych reprezentowanym przez 
siły Powietrzne stanów Zjed-

noczonych i ministrem obrony na-
rodowej rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie wymiany personelu wojskowe-
go” [umowa MPEP – przypis autora]. Na jego 

podstawie od 2013 roku będziemy lokować 
w swoich jednostkach oficerów, którzy już nie 
będą się uczyć, lecz wykonywać zadania przy-
pisane do ich stanowisk.

Ale dotyczy to tylko trzech oficerów po na-
szej i trzech po waszej stronie. 

Celem tej umowy jest budowanie relacji między mło-
dzieżą z obu krajów. My, generałowie, odejdziemy na 
emeryturę, przestaniemy dowodzić. Ci młodzi kapitano-
wie będą służyć, awansować, ulepszać naszą współpracę, 
bo lepiej zrozumieją siły zbrojne partnera. to będzie zysk 
na dziesiątki lat.

bezpieczeństwo sTANy ZJeDNOCZONe| |
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G E N E r A ł  N o r t o N  A .  s C H wA r t Z  

o D  2 0 0 8  r o k u  J E s t  s Z E F E M  s Z t A B u  s i ł 

P o w i E t r Z N y C H  s t A N ó w  Z J E D N o C Z o N y C H . 

Z o s t A ł  N i M  J A k o  C Z t E r o G w i A Z D k o w y 

G E N E r A ł  i  P i E r w s Z y  w  H i s t o r i i  u s A F  P i L o t 

L o t N i C t wA  t r A N s P o r t o w E G o .

n

Czy na mocy umowy MPeP możliwa stanie się wymiana 
pilotów? 

Na początku chcemy wysyłać i przyjmować specjalistów 
od eksploatacji samolotów F-16 i C-130 oraz logistyki. 
w miarę zbierania doświadczeń dołączą do nich inni. Nie 
wykluczam, że gdy zbierzemy pierwsze istotne doświadcze-
nia w ramach wymiany personelu naziemnego, rozważymy 
taką samą możliwość odnośnie do pilotów. Do tego czasu wy-
jaśni się, jak w przyszłości będą zorganizowane nasze siły po-
wietrzne i jaki budżet zostanie im przyznany – ile będzie dy-
wizjonów lotniczych, ile stanowisk i iloma pilotami mogliby-
śmy wymienić się z sojusznikami.

za formę takiej wymiany możemy uznać trzecie bilateral-
ne przedsięwzięcie – stacjonowanie pododdziału lotnicze-
go Aviation Detachment. To już nie jest inicjatywa wiążą-
ca siły powietrzne naszych państw, lecz międzyrządowa, 
zakładająca ciągłą obecność personelu wojskowego Sta-
nów zjednoczonych w Polsce oraz czasowe przebywanie 
komponentu lotniczego w celach szkoleniowych. Kiedy 
Aviation Detachment przybędzie do Polski?

Jego obecność chcemy zainaugurować 9 listopada 2012 ro-
ku w łasku.

jakich korzyści oczekujecie z tego, że przysyłacie do nas 
eskadrę?

Ani lotnictwa polskiego, ani amerykańskiego nie stać na 
tracenie czasu i pieniędzy. Liczymy, że zbliżenie pod wzglę-
dem szkoleniowym pozwoli nam – pilotom, mechanikom, 
sztabowcom – w trakcie wspólnych zajęć wymieniać się do-
świadczeniami.

Czy amerykańskie F-16 będą przybywać do Polski uzbro-
jone?

Na początku nie. szkolenie zaczyna się od poznania nowej 
przestrzeni, procedur, tego, jakie ograniczenia mają poligony, 
a więc od wykonywania misji „na sucho”. Jestem pewien, że 
z czasem dojdzie do pełnych treningów, także z użyciem 
uzbrojenia. 

Czy polski rząd może jeszcze starać się o pozyskanie od 
was używanych myśliwców F-16? 

wiem, że ograniczona liczba wycofanych z usAF myśliw-
ców F-16 jest jeszcze dostępna. są to głównie maszyny wa-
riantu Block 25, które wylatały po sześć, siedem tysięcy go-
dzin. Jeśli polski rząd wystąpi z prośbą o ich pozyskanie, 
rozpatrzymy ją. osobiście oceniam, że nawet jeślibyście te 
maszyny poddali modyfikacjom, włączając w to przegląd 
struktury płatowca, stanowiłyby kiepski substytut tej wersji 
F-16, którą już macie, czyli Block 52.

A jak długo zamierzacie utrzymywać wasze F-16 w służ-
bie?

Jeszcze przez dwie dekady, a może nawet do początku lat 
trzydziestych. stopniowo zastąpimy je myśliwcami F-35.

Wasze lotnictwo chce pozyskać odrzutowy statek po-
wietrzny do szkolenia pilotów lotnictwa taktycznego. 
Kupicie latający symulator czy samolot mający walory 
bojowe, z własną stacją radiolokacyjną, przenoszący 
uzbrojenie?

Programu t-X, dotyczącego wymiany samolotów szkol-
nych, jeszcze nie uruchomiliśmy, bo nas na to nie stać. Jest 
zatem za wcześnie, bym mówił, jaką maszynę zamierzamy 
kupić: samolot szkolenia zaawansowanego klasy AJt, o po-
tencjale takim jak t-38, czy samolot klasy LiFt, na przykład 
At-38. 

w przetargu chce wystartować trzech oferentów. otrzyma-
liśmy już od nich pewne propozycje, ale czekamy na przyzna-
nie nam w budżecie Departamentu obrony odpowiednich 
środków, abyśmy mogli kupić następców t-38. teraz priory-
tetem jest finansowanie zamówionych już latających cystern 
i myśliwców F-35.

Pytam o program T-X, bo polskie Siły Powietrzne też  
szukają następcy dla starych, analogowych odrzutowców 
TS-11 iskra. najpierw zamierzaliśmy kupić maszyny kla-
sy LiFT, zdolne do walki. Teraz planuje się zakup samolo-
tów klasy AjT, nadających się tylko do szkolenia. Ubogie-
go nie stać na nietrafiony zakup.

Maszyna klasy LiFt będzie potrzebna na pewno do szkole-
nia pilotów, którzy potem są kierowani na samoloty F-35. 
w Polsce musicie się zastanowić, czy na obecnym etapie roz-
woju lotnictwa potrzebujecie statków powietrznych do nauki 
manewrów taktycznych, a zwłaszcza misji bliskiego wsparcia 
wojsk lądowych. Dziś kupowanie takich samolotów może być 
przedwczesne, ale gdyby transakcja miała nastąpić około ro-
ku 2020, gdy pewne technologie symulacji będą bardziej do-
pracowane i dostępne, LiFt mógłby lepiej odpowiadać po-
trzebom szkoleniowym lotnictwa taktycznego. My w stanach 
Zjednoczonych czekamy i patrzymy, jak rozwinie się oferta 
przemysłu.

bezpieczeństwo
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wIELkI
z w y C z a j n y  l o t

„Samotny orzeł zmierzył miarą Atlantyku nasze marzenie
 i własne swoje męstwo”, pisały po jego wyczynie gazety.

l o t n i C t w o| |

A N N A  D ą B r o w s k A

Atlantyk! któż z nas lotników nie marzył o jego  
zdobyciu? Marzyłem i ja”, wspominał kapitan  
Stanisław Skarżyński w swojej książce „Na 
rwD-5 przez Atlantyk”. wiedział, że po nieuda-

nych próbach przelecenia przez Polaków nad oceanem władze 
odrzucą jego projekt. Dlatego w 1933 roku wystąpił o samolot 
i pozwolenie na próbę pobicia rekordu długości lotu w linii pro-
stej bez lądowania. Na wszelki wypadek wybrał trasę niedaleko 
Atlantyku – z saint Louis w senegalu do francuskiego Lyonu.

samolot obiecał mu podpułkownik Czesław Filipowicz, 
szef Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa komu-
nikacji, a inżynierowie z Doświadczalnych warsztatów Lotni-

czych doszli do wniosku, że najlepszy do rekordowego lotu bę-
dzie rwD-5. Jego waga nie przekraczała 450 kilogramów, 
dzięki czemu po usunięciu drugiego siedzenia mógł być zali-
czony do samolotów turystycznych ii kategorii.

KWeSTiA zAWoRóW
Przed lotem w miejscu dla pasażera zamontowano aluminio-

wy zbiornik na benzynę o pojemności 300 litrów, a w skrzy-
dłach dwa dodatkowe po 113 litrów. samolot zabierał w sumie 
752 litry paliwa, dzięki czemu jego zasięg zwiększył się do 
około 5 tysięcy kilometrów, co oznaczało 28–29 godzin lotu. 
wymieniono też silnik na 120-konny angielski Gipsy Major 
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i zamontowano udogodnienia dla pilota – obszerniejsze siedze-
nie z gumowymi nadmuchiwanymi poduszkami, podpórki pod 
łokcie i stopy. wnętrze kabiny było oświetlane za pomocą opa-
ski z żarówką na czole lotnika, którą połączono przewodami 
z baterią w kieszeni.

Prace związane z przygotowaniem samolotu zakończyły się 
w marcu. Następnie przez kilka tygodni maszynę sprawdzano 
w instytucie Badań techniczno-Lotniczych. wtedy pojawiły 
się wątpliwości, czy pilot będzie wystarczająco zabezpieczony 
przed utonięciem. komisja domagała się wmontowania zawo-
rów umożliwiających zrzut paliwa w razie przymusowego wo-
dowania, zbiorniki po opróżnieniu miałyby zaś służyć jako pły-

waki. Skarżyński tłumaczył jednak, że zawory zwiększyłyby 
wagę samolotu ponad dopuszczalną normę, a wypuszczenie 
benzyny w sytuacji, gdyby silnik źle funkcjonował, groziło po-
żarem. Ponadto już w czasie trzech godzin lotu maszyna spala 
tyle paliwa, że może następnie utrzymać się na wodzie. wresz-
cie pod koniec kwietnia komisja podpisała protokół o zdatności 
samolotu do lotu długodystansowego.

Pilot zaopatrzył się w mapy i z pomocą Głównej wojskowej 
stacji Meteorologicznej wyznaczył kurs. udało mu się też uzy-
skać zgodę Departamentu Aeronautyki Ministerstwa spraw 
wojskowych na lot nad oceanem. Pułkownik pilot inżynier  
Ludomił Rayski, szef departamentu, mówił potem PoLsCE 

n
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jako żołnierz walczył w szeregach 29 pułku strzelców kaniowskich i w trakcie bitwy pod radzyminem został ciężko 
ranny w kolano. mimo że przeszedł leczenie, do końca życia utykał na jedną nogę. nie mógł dalej służyć w piechocie, 

więc pomyślał o lotnictwie. skończył szkołę pilotów w Bydgoszczy i dostał przydział do 1 pułku lotniczego w warszawie, 
a następnie do departamentu aeronautyki ministerstwa spraw wojskowych. w 1931 roku zyskał sławę dzięki rajdowi 
dookoła afryki na samolocie pzl-ł2. w 1933 roku objął dowództwo dywizjonu 1 pułku lotniczego, potem został zastęp-
cą dowódcy 4 pułku lotniczego w toruniu. wojna zastała go w rumunii, gdzie jako zastępca attaché lotniczego organi-
zował przerzuty lotników do Francji. sam przedostał się do wielkiej Brytanii i objął tam funkcję komendanta polskiej 
szkoły pilotów w newton. na własną prośbę został skierowany do lotów bojowych. zginął w czasie powrotu z nalotu na 
Bremę z 25 na 26 czerwca 1942 roku. pilotowany przez niego bombowiec, trafiony w silnik, przymusowo wodował na 
morzu północnym. w czasie ewakuacji skarżyński utonął zmyty przez falę. pochowano go na wyspie terschelling (wy-
spy Fryzyjskie). pośmiertnie został awansowany do stopnia pułkownika.

lotniCza kariera STaNISława SKaRżYŃSKIEGO 
zaCzęła się po wojnie polsko-BolszewiCkiej.

ZBroJNEJ: „radziłem ostrożność i wypróbowanie maszyny, 
ale zakazu nie wydałem”.

Przygotowania utrzymywano w tajemnicy. „uważam wszel-
ki rozgłos dookoła przygotowanego dopiero przedsięwzięcia 
za szkodliwy. Dziesiątki przyczyn mogły się złożyć na to, że-
by lot nie doszedł do skutku, a wtedy szerokie koła społe-
czeństwa, podniecone sensacyjnymi wzmiankami w dzienni-
kach, odczułyby mocny zawód, co mogłoby się odbić niepo-
myślnie na propagandzie lotnictwa”, wyjaśniał Skarżyński. 
o locie dowiedział się przypadkowo dziennikarz „Gazety 
Polskiej” i 27 kwietnia 1933 roku ukazała się na jej łamach no-
tatka: „kapitan startuje dziś z lotniska na okęciu do próby po-
bicia światowego rekordu długości w linii prostej”.

Na trasie do saint Louis rwD-5 bis z oznaczeniem sP-AJu 
radził sobie świetnie, także w paśmie burz. kapitan był za-
chwycony i po wylądowaniu w Casablance nadał depeszę do 
aeroklubu o treści: „Maszyna doskonała”. Do saint Louis 
Skarżyński dotarł 4 maja. kiedy tamtejszemu komisarzowi 
sportowemu wyjawił prawdziwy cel lotu, ten nie mógł wyjść ze 
zdziwienia: „Jak można na takiej łupince lecieć przez Atlan-
tyk?”. komisarz zauważył brak łodzi ratunkowej, pytał też, jak 
pilot będzie się orientował bez sekstansu i radia. Skarżyński 
tłumaczył, że zamiast łodzi ma nadmuchiwaną poduszkę, a je-
śli chodzi o sekstans, to najlżejszy waży aż 60 kilogramów, 
więc zdecydował się na busolę.

ByLe niC TWARDego
w kraju pojawiły się pogłoski, że kapitan przeleci z Afryki 

do Ameryki. „o prawdopodobieństwie świadczy, że wziął wi-
zę na wjazd do Brazylii”, pisała „Gazeta Polska”. Już następne-
go dnia dziennikarze stwierdzili jednak, że jest to mało praw-
dopodobne, ponieważ oficer nie otrzymał na taki lot zgody 
swojej zwierzchniej władzy. tymczasem 7 maja 1933 roku 
Stanisław Skarżyński zatankował 700 litrów benzyny, spako-
wał mapy, dokumenty, przybory toaletowe oraz bieliznę i wy-
startował z saint Louis o jedenastej wieczorem, aby najtrud-
niejszy nocny odcinek trasy pokonać, dopóki był wypoczęty.

Na początku leciał we mgle. „Dłuższy lot na ślepo jest nu-
żący dla wzroku, więc cieszyłem się, kiedy mogłem zejść na 
50 metrów i zobaczyć morze”. w walce z sennością pomaga-
ło obserwowanie przyrządów i jedzenie. Jak opowiadał, wziął 
ze sobą banany, pomarańcze, cukierki i wyciąg z orzeszków 
afrykańskich. „Miał też cztery półlitrowe manierki na wodę, 
czekoladę lotniczą firmy Piaseckiego, dwa i pół litra poma-

rańczowej wody do picia”, wyliczał po locie „ilustrowany  
kurier Codzienny”. kapitan starał się jednak nie jeść nic twar-
dego, bo – jak tłumaczył – wtedy ma się złudzenie, że silnik 
przerywa.

„Nerwowo w czasie lotu czułem się zupełnie dobrze, ponie-
waż nie miałem żadnego powodu do nadwerężania nerwów”, 
twierdził Skarżyński. Przeleciał przez strefę deszczy oraz sil-
nych wiatrów i znalazł się nad lądem około 15 kilometrów od 
zamierzonego celu. wylądował 8 maja o 19.30 na małym bra-
zylijskim lotnisku w Maceió. Lot trwał 20,5 godziny, z czego 
17 godzin 15 minut nad oceanem. Pokonując dystans 3582 ki-
lometrów, Polak ustanowił międzynarodowy rekord odległości 
w klasie ii samolotów turystycznych. Do dziś rwD-5 pozosta-
je najmniejszym samolotem, który przeleciał przez Atlantyk.

CzAS nA PRoPAgAnDę
w polskich gazetach zawrzało. „triumf polskich skrzydeł! 

w swym słabym ciele poranionym odłamkami granatów polski 
lotnik przeniósł Polskę przez Atlantyk”, pisał „ilustrowany ku-
rier Codzienny”, a PoLskA ZBroJNA donosiła: „Brawuro-
wy przelot świadczy o wysokich wartościach duchowych i roz-
machu człowieka, który dokonał tego wyczynu”.

tymczasem Skarżyńskiego czekało tournée po miastach 
Brazylii. „Przyszedł czas na propagandę. Dla mnie to męka. 
Przekonałem się, że najprzyjemniejszą i najłatwiejszą częścią 
imprezy lotniczej jest sam lot”. w rio de Janeiro jeden z nota-
bli spytał, dlaczego nie ma na sobie kombinezonu pilota. „Ma-
szyna jest tak wygodna, że można w niej latać w takim ubraniu, 
w jakim trzeba się pokazać na ziemi”, odpowiedział. także 
„Gazeta Polska” zwróciła na to uwagę: „Był w ubraniu mary-
narkowem szarego koloru, zabrał ze sobą kapelusz i jasny 
płaszcz, nie zaopatrując się nawet w kask kolonialny”.

Do Polski Stanisław Skarżyński wrócił statkiem przez  
Boulogne, a stamtąd samolotem do warszawy, gdzie 2 sierpnia 
witano go na Polu Mokotowskim. Za swoje osiągnięcia został 
awansowany do stopnia majora, odznaczony krzyżem oficer-
skim orderu odrodzenia Polski („Polonia restituta”),  
a w 1936 roku od Międzynarodowej Federacji Lotniczej otrzy-
mał – jako pierwszy i jak dotąd jedyny Polak – Medal Bleriota.

Po powrocie dziennikarze pytali go, który odcinek wyprawy 
był najtrudniejszy. „warszawa–okęcie z powodu niemiłosier-
nych kocich łbów na drodze. Poza tym cała droga była zupełnie 
łatwa. to był zwyczajny lot i jak sobie opracowałem go w war-
szawie, tak się odbyło”.      n

n
a

C







numer 5 | sierpień 2012 | polska zBrojna 101

wojny 
i pokoje

Do heroicznej walki warszawiaków z hitlerowskimi 
okupantami w sierpniu 1944 roku przyłączyli się 
obcokrajowcy. Byli wśród nich węgrzy, słowacy, 
Francuzi, Gruzini, Belgowie, Holendrzy, Grecy, 

Brytyjczycy, włosi, ormianie, rosjanie, Burowie, a także 
Azer, Czech, ukrainiec, rumun, Australijczyk i Nigeryjczyk.

PoWSTAńCy z WehRMAChTU 
Jedni mieszkali w warszawie przed wojną, inni zbiegli  

z obozów jenieckich lub zdezerterowali z armii niemieckiej  
albo radzieckiej. Z zachodu napływali robotnicy zatrudnieni  
w niemieckich firmach zbrojeniowych – Francuzi, Belgowie, 
Holendrzy, włosi i węgrzy. Do warszawy ściągali także robot-
nicy, którzy uciekli z obozów pracy przymusowej. wielu cu-
dzoziemców znajdowało się w więzieniach i aresztach war-

szawskich, skąd w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku uwol-
nili ich powstańcy.

Jak podaje Stanisław okęcki w książce „Cudzoziemcy  
w polskim ruchu oporu 1939–1945”, uczestnicy powstania 
warszawskiego rekrutowali się także spośród żołnierzy dywizji 
węgierskich (stacjonowali w rejonie warszawy, zdezerterowali 
i przeszli na stronę powstańców), wehrmachtu (narodowości 
francuskiej, pochodzący z Alzacji i Lotaryngii) oraz z armii 
alianckich (zbiegli z obozów jenieckich) i satelickich (przerzu-
cani przez okupowaną Polskę na front wschodni lub wracają-
cych z tego frontu). Jak pisał Stanisław okęcki: „pozostały po 
nich skąpe wyrywki wspomnień w pamięci i relacjach świad-
ków oraz towarzyszy walk”. 

Jedną z najbardziej znanych cudzoziemskich jednostek wal-
czących w powstaniu był 535 samodzielny Pluton słowaków, 

W powstaniu warszawskim ramię w ramię  
z Polakami walczyli przedstawiciele aż osiemnastu narodowości.

M A ł G o r Z A t A  s C H wA r Z G r u B E r

Za wolność waszą
s
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dLa POwSTaŃCów 
oBeCnoŚć 
oBCokrajowCów 
Była dowodem 
na to, 
że walka 
w warszawie 
jest nie tylko 
sprawą polski 
i polaków
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Nieodkryta karta
trzy pytania do kAtArZyNy utrACkiEJ

jakie znaczenie miał udział obcokra-
jowców w powstaniu warszawskim?

obcokrajowcy stanowili znikomy 
procent wśród uczestników tego zrywu. 
Mimo to zadziwiająco często pojawiają 
się we wspomnieniach powstańców  
i ludności cywilnej. Dla warszawiaków, 
opuszczonych czy wręcz zdradzonych 
przez aliantów, ich obecność była do-
wodem na to, że walka w warszawie 
jest nie tylko sprawą Polski i Polaków. 
udział cudzoziemców w walkach po-
wstańczych starało się wykorzystać 

Biuro informacji i Propagandy komen-
dy Głównej Ak, żeby poprawić nastro-
je warszawiaków. w prasie powstańczej 
pojawiały się wywiady z cudzoziemca-
mi walczącymi ramię w ramię z po-
wstańcami. Było wśród nich wielu fa-
chowców, na przykład mechanicy pra-
cowali w powstańczych zbrojowniach  
i rusznikarniach, zdarzali się także do-
skonali strzelcy. w warszawie był  
w tym czasie nawet korespondent wo-
jenny, porucznik john Ward, który 
wysyłał relacje dla gazety „the times”. 

Czy któraś grupa obcokrajowców za-
sługuje na szczególne wyróżnienie?

wszyscy wspierający powstańców 
zasługują na naszą pamięć. Byliśmy 
ogromnie zaskoczeni, gdy w czasie 
przeprowadzania kwerend do „wielkie-
go słownika biograficznego uczestni-
ków Powstania warszawskiego” trafili-
śmy w teczkach urzędu do spraw kom-
batantów i osób represjonowanych na 
ankietę ze zdjęciem złożoną przez czar-
noskórego powstańca, pochodzącego  
z Nigerii Augusta Agbola o’Browna 

który jako jedyny miał prawo występować pod własnym sztan-
darem. w jego szeregach znajdowali się też Gruzini, ormianie, 
Azerowie, Czesi i ukraińcy, a dowodził nimi walczący w kam-
panii wrześniowej słowak, podporucznik Mirosław iringh 
(„Stanko”). 

Pluton brał udział w atakach między innymi na Belweder, 
kościół przy ulicy łazienkowskiej oraz razem ze Zgrupowa-
niem „kryska” bronił pozycji na Czerniakowie. Dopiero  
20 września po ciężkich walkach ocaleli żołnierze plutonu 
wraz z dowódcą przeprawili się przez wisłę na praską stronę. 
większość znalazła się w szpitalu, część wstąpiła do ludowego 
wojska Polskiego, a niektórzy trafili do niewoli.

Do powstania przyłączyła się także większość spośród 348 
Żydów zwiezionych do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
przy ulicy Gęsiej, pochodzących między innymi z Grecji, Ho-
landii, Niemiec i węgier. Zostali uwolnieni 5 sierpnia 1944 ro-
ku przez żołnierzy Batalionu „Zośka”. Część wstąpiła do od-
działów Zgrupowania „radosław” i włączyła się do walki na 
starym Mieście, inni weszli w skład formacji pomocniczych: 
zajmowali się transportowaniem rannych, gasili pożary, budo-
wali barykady. Po upadku starówki kilkudziesięciu z nich roz-
strzelali Niemcy. w Batalionie „wigry” powstańcy byli wspo-
magani także przez żydowski pluton Stanisława (Samuela) 
Koenigsweina oraz oddział icchaka Cukiermana (walczył  
w nim między innymi Marek edelman), a także Międzynaro-
dową Żydowską Brygadę Pomocniczą w ramach AL.

RoSjAnie W AL
w stolicy ukrywali się także jeńcy radzieccy, którzy uciekli  

z obozów. Do wybuchu powstania dotrwało wielu i wzięli 
udział w walkach. w różnych oddziałach spotkać można było 
kilkudziesięciu oficerów i żołnierzy radzieckich. walczyli 
głównie w oddziałach Armii Ludowej w Śródmieściu, na sta-
rym Mieście, Żoliborzu i Powiślu.

Jak podały powstańcza „rzeczpospolita Polska” i „Biuletyn 
informacyjny” w numerach z 21 sierpnia 1944 roku, w szere-
gach Ak działał w rejonie Powiśla oddział gruziński złożony  

z radzieckich jeńców (żołnierzy Armii Czerwonej zbiegłych  
z niewoli niemieckiej) i członków kolonii gruzińskiej w war-
szawie. Dowodził nim kapitan armii radzieckiej doktor Rus-
sjanszwili, który już poprzednio współpracował z polską kon-
spiracją. kilku z nich walczyło w plutonie słowaków. wszyscy 
polegli. ich nazwiska umieszczone są na murze pamięci w par-
ku wolności przy Muzeum Powstania warszawskiego. Gruzini 
walczyli również w innych jednostkach powstańczych, między 
innymi w Batalionie „Miłosz” w Śródmieściu Południowym.

w powstańczych szeregach znaleźli się też niemieccy dezer-
terzy. Doktor jerzy Dreyza, kierownik szpitala Maltańskiego 
przy ulicy senatorskiej w warszawie, zapamiętał, że 1 sierpnia 
1944 roku przyszedł do niego żołnierz niemiecki: „rzucił kara-
bin i pas na podłogę i oświadczył, że ma już tego wszystkiego 
dosyć; prosił, żeby go wziąć do niewoli. Przydzieliłem go jako 
sanitariusza do obsługi rannych Niemców”. 

MIROSław IRINGhIRENa SChIRTładZE

żołnierze 535 Samodzielnego Plutonu Słowaków
m
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(pseudonim „Ali”). Mam nadzieję, że 
takich niespodzianek będzie więcej. 
Najbardziej znanym cudzoziemskim 
oddziałem powstańczym był 535 sa-
modzielny Pluton słowaków. warto 
wspomnieć również poległą w powsta-
niu 14-letnią irenę Schirtładze, sani-
tariuszkę i łączniczkę Batalionu „Para-
sol”, córkę gruzińskiego kapitana pilo-
ta Arkadiusza Schirtładzego, zamor-
dowanego przez NkwD w 1940 roku. 
w 2007 roku w parku wolności odsło-
nięto pomnik upamiętniający gruziń-
skich oficerów kontraktowych służą-
cych w wojsku Polskim, którzy straci-
li życie w katyniu, w powstaniu war-
szawskim oraz na wielu frontach  
ii wojny światowej. warto pamiętać 
również o lotnikach brytyjskich, połu-

dniowoafrykańskich, kanadyjskich czy 
amerykańskich niosących pomoc wal-
czącej warszawie.

Dlaczego tak niewiele wiadomo  
o Rosjanach, którzy byli drugą co do 
wielkości grupą biorącą udział w po-
wstaniu?

w powstańczych szeregach walczyli 
nie tylko rosjanie, lecz także ukraińcy, 
Białorusini oraz obywatele republik kau-
kaskich. Powstańcy często uważali ich 
za rosjan i teraz po latach trudno stwier-
dzić, jakiej byli narodowości. udział cu-

dzoziemców w walkach powstańczych 
nie znalazł jeszcze właściwego odzwier-
ciedlenia w literaturze przedmiotu, 
wciąż czeka na większe zainteresowanie 
jakiegoś historyka. w dokumentach  
z epoki pojawiają się obcobrzmiące na-
zwiska, lakoniczne informacje. Mam na-
dzieję, że uda nam się sporządzić w mia-
rę pełny spis cudzoziemców, a ich bio-
gramy znajdą się w przygotowywanym 
przez Muzeum Powstania warszawskie-
go słowniku uczestników powstania 
warszawskiego. Będzie to doskonały 
materiał do dalszych badań.                 n

k A t A r Z y N A  u t r A C k A  J E s t  Z A s t ę P C Z y N i ą  k i E r o w N i k A 

P r A C o w N i  H i s t o ry C Z N y C H  M u Z E u M  P o w s t A N i A  wA r s Z Aw -

s k i E G o ,  H i s t o ry k i E M ,  A u t o r k ą  L i C Z N y C H  A r t y k u ł ó w, 

P u B L i k A C J i  i  A L B u M ó w  o  t E M A t y C E  P o w s t A ń C Z E J . 

Powstańcy mieli także cudzoziemskiego kronikarza. Był nim 
john Ward, pilot rAF, który w 1942 roku uciekł z obozu je-
nieckiego w Poznańskiem. Dostał się do warszawy. w czasie 
powstania był spikerem w radiostacji Błyskawica. Nadał do 
Londynu około stu depesz. 16 sierpnia 1944 roku donosił: 
„ulicą Piusa, w kierunku kruczej, Niemcy pędzą przed czoł-
gami około 500 dzieci i kobiet”. tego samego dnia informację 
tę podało radio londyńskie. Po kapitulacji Ward dotarł do jed-
nego z oddziałów Ak na kielecczyźnie. Gdy tereny te wyzwo-
liła Armia Czerwona, zgłosił się do władz radzieckich, które 
umożliwiły mu powrót do Anglii.

Po DRUgiej STRonie
Niemcy spodziewali się wybuchu powstania w warszawie, 

nie dysponowali jednak wystarczającymi siłami do jego stłu-
mienia. skierowali więc do warszawy część jednostek cudzo-

ziemskich (łącznie około 10 tysięcy ludzi) podległych wojskom 
lądowym i waffen-ss, a wycofywanych z Białorusi na zachód. 
Do warszawy został przerzucony pułk szturmowy brygady 
roNA (rosyjskiej Narodowej Armii wyzwoleńczej). według 
ustaleń Głównej komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu, ronowcy mieli na sumieniu kilkaset mordów na 
powstańcach i ludności cywilnej.

Najbardziej złowrogą sławę w stolicy zdobył jednak pułk ss 
oskara Dirlewangera. w skład brygady ss Dirlewanger 
wchodziły między innymi batalion złożony z przestępców nie-
mieckich, tak zwany rosyjski, w którym służyli byli mieszkań-
cy Zsrr, i wschodniomuzułmański pułk ss, składający się 
głównie z turkmenów i Azerów. tylko w pierwszym tygodniu 
walk dirlewangerowcy wymordowali prawie 40 tysięcy miesz-
kańców woli. „tłum żołnierzy walczył z niewiarygodną suro-
wością i nie dawał pardonu”, wspominał jeden z oprawców. 
Następnymi ich celami były stare Miasto, Powiśle i Czernia-
ków, gdzie stosowali podobne metody. Za udział swojej jed-
nostki w zwalczaniu powstania oskar Dirlewanger został  
30 września awansowany do stopnia ss-oberführera i odzna-
czony krzyżem rycerskim Żelaznego krzyża.

Z powstańcami rozprawiały się także jednostki kozackie, 
między innymi 209 kozacki Batalion schutzmannschaften,  
a także pododdziały 13 Białoruskiego Batalionu specjalnego 
sD. Do tłumienia zrywu Niemcy sprowadzili zaś jednostki wę-
gierskie, które jednak nie chciały walczyć z powstańcami.  
Stanisław okęcki cytuje rozkaz z 21 sierpnia 1944 roku ko-
mendanta obszaru warszawskiego Ak do komendanta okręgu 
Zachodniego: „Pułk węgrów ma iść na pacyfikację Puszczy 
kampinoskiej. Zarządzono już pogotowie pułku. Jeden z ofice-
rów węgierskich oświadczył: «Posyłają nas, to musimy iść, ale 
z Polakami nie chcemy się bić. Przejdziemy tylko przez pusz-
czę i jak nas nie będą zaczepiali, to my nic nie chcemy wie-
dzieć»”. wielu członków grupy partyzanckiej Ak „kampinos” 
zawdzięcza wolność oddziałom węgierskim, które „biorąc do 
niewoli” powstańców, dawały im możliwość swobodnego odej-
ścia pod osłoną nocy.       n
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Chorąży Karol Boisse był dobrym 
człowiekiem, obowiązkowym żoł-

nierzem i troskliwym mężem. Do cza-
su, aż się nie napił. Niestety, jako nało-
gowy alkoholik często zaglądał do kie-
liszka i niewiele było mu trzeba, aby się 
upić. A w tym stanie stawał się inną 

w dniu tym wzdrygnęła się ze snu niewoli Polska i poszły na bój z odwiecznym 
wrogiem szeregi siwych strzelców z pieśnią na ustach i bagnetem w dłoni.

A N N A  D ą B r o w s k A

spotka was ten zaszczyt nie-
zmierny, że pierwsi pójdzie-
cie do królestwa i przestąpi-
cie granice ruskiego zaboru”, 
mówił do swoich żołnierzy 

józef Piłsudski 5 sierpnia 1914 roku, 
w przeddzień wyruszenia kompanii ka-
drowej legionów z oleandrów do kielc. 

m p i t a V a l

Na rauszu stawał się inną osobą – bywał brutalny, 
wszczynał kłótnie i bójki.

zemsta na balu
Nie wyleczyły go z nałogu ani błaga-

nia żony, ani narodziny dziecka, ani na-
pomnienia w armii. wreszcie usunięto 
go po cichu z jednostki i przydzielono 
mu rolę instruktora przysposobienia woj-
skowego w Święcicach. Potem odeszła 
od niego żona, zabrawszy roczną córecz-
kę, a dawni znajomi zaczęli się odsuwać. 
także miejscowe społeczeństwo go boj-
kotowało. Zamknęły się przed nim drzwi 
nie tylko prywatnych domów, lecz także 
publicznych lokali. Przestał być zapra-
szany zarówno na wojskowe, jak i cywil-
ne uroczystości oraz święta.

ten ostracyzm nie zadziałał jednak 
na niego otrzeźwiająco, skłonił raczej 

„szli budzić Polskę z uśpienia”, jak 
wspominał w 1935 roku kapitan Adam 
Błonicki. 

PięDź Po PięDzi
„to oni nieśli własną ojczyznę  

w sercu, aby w walce orężnej z od-
wiecznym wrogiem zadokumentować 

nasz samoistny udział w wojnie świato-
wej mający przynieść nam wyzwole-
nie”, pisał w dwudziestą rocznicę wy-
darzeń pułkownik w stanie spoczynku 
Roman jaślewski. „krok za krokiem  
i piędź po piędzi wydzierali z gardeł 
wrogów Polski naszą ziemię. Były to 
dni krwawych zmagań i ciężkich ofiar, 

osobą. Bywał brutalny, znieważał kole-
gów, zapominał o obowiązkach, groził 
podległym sobie żołnierzom. w domu 
urządzał awantury, a po kilku latach za-
częło dochodzić nawet do rękoczynów. 
Na spotkaniach towarzyskich wszczy-
nał kłótnie i bójki.

obudzili Polskę

n
a
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wojny i pokoje ReTRO| |
Budowa pomnika 

Czynu Legionowego 
w Oleandrach. 

ustawianie figur 
strzelców. Kraków 

6 sierpnia 1939 roku.
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Nie wyobrażam sobie 
funkcjonowania wojska 

bez potrzeby kontroli miej-
scowej przeprowadzanej 
przez dowódcę formacji. wy-
nika ona z odpowiedzialności 
dowódcy za całokształt go-

spodarki i z nałożonego na niego obo-
wiązku dbania o sprawność, racjonal-
ność i legalność gospodarki oraz 
zabezpieczenia interesów skarbu pań-
stwa. Dowódca musi wniknąć w kwe-
stie gospodarcze i zainteresować się 
nimi, gdyż wtedy tylko podwładny je-
go personel wywiąże się sumien-
nie i należycie z włożonych nań 
obowiązków. Nie bez racji stare 
przysłowie mówi, że pańskie oko 
konia tuczy.

n

p o l s k a  z B r o j n a
2 6  l i p C a  1 9 2 6

pułkownik 
ROMaN śLIwa:

do jeszcze większego pijaństwa, a od-
osobnienie usposabiało go wojowniczo. 
„Pił w samotności, a potem na ulicach 
i w lokalach zaczepiał znajomych, krzy-
czał i groził”, zeznawał na rozprawie je-
den ze świadków. Zdarzało się też, że 

podoficer wpadał w zupełnie odmienny 
nastrój. Płakał, narzekał na swój los, 
przepraszał i obiecywał poprawę.

Pewnego letniego wieczoru w sali 
ogniska oświatowego w Święcicach 
urządzono wieczór taneczny i loterię,  
z której dochód przeznaczony był na 
osierocone dzieci poległych żołnierzy. 
Przybyli mieszkańcy oraz oficerowie  
i podoficerowie. w pewnym momencie 
do budynku wtargnął niezaproszony 
chorąży w stanie nietrzeźwym i wrzucił 
do sali dwa zaczepne granaty ukradzione 
dzień wcześniej z jednostki.

„uszkodzone zostały podłoga, drzwi  
i szyby okienne. Na szczęście ofiar w lu-

dziach nie było”, napisano w raporcie 
policyjnym. Karol Boisse stanął przed 
sądem i na rozprawie tłumaczył swój 
czyn tym, że chciał popełnić samobój-
stwo. sędzia nie dał mu jednak wiary. 
„wojskowy sąd okręgowy w wilnie, 
biorąc pod uwagę, iż furiacki krok oskar-
żonego mógł pociągnąć za sobą liczne 
ofiary, skazuje go na półtora roku wię-
zienia oraz degradację do stopnia szere-
gowca”, ogłoszono. Jako okoliczność ła-
godzącą sąd uznał neuropatyczne 
usposobienie oskarżonego oraz stan pod-
chmielenia, w jakim znajdował się cho-
rąży. wziął też pod uwagę, że wybuch 
nie poczynił szkody ludziom. A D

 

pijany Chorąży 
wtarGnął do 
Budynku i wrzuCił 
do sali dwa 
zaCzepne Granaty 
ukradzione  
z jednostki

ale też dni triumfu i upojenia”. Jak in-
formował w 1929 roku dziennikarz 
PoLski ZBroJNEJ, 6 sierpnia był 
niegdyś czczony tylko zbiórką żołnie-
rzy kompanii kadrowej. „teraz jest upa-
miętniony zjazdem w kielcach, który  
w tym roku zapowiada się bardzo po-
ważnie”, czytamy. 

SzARy KoMenDAnT
„obchodzicie święto zbrojnej, śmia-

łej i ofiarnej manifestacji o prawo Pol-
ski do niepodległości, święto krwa-
wych narodzin sztandarów naszego 
wojska”, napisał w 1932 roku w liście 
do legionistów obradujący w kielcach 
prezydent ignacy Mościcki. Podkre-
ślał, że jest zasłużonym prawem legio-
nistów wspominać dzień 6 sierpnia  
z dumą i miłością do osoby, która była 
twórcą tego czynu. „Pragnę złączyć się 
z okrzykiem, który śród was teraz się 
rozlega – Marszałek Piłsudski niech 
żyje”.

6 sierpnia był bowiem świętem za-
równo legionistów, jak i ich komendan-
ta. w 1925 roku w Druskiennikach ob-
chody wymarszu kadrówki przybrały 
szczególnie uroczysty charakter wła-
śnie z powodu obecności marszałka. 
„odbył przegląd kompani 5 Pułku Le-
gionów, zjadł obiad żołnierski, a wie-
czorem wziął udział w raucie z udzia-
łem licznych bawiących tu na 
wywczasach posłów, przedstawicieli 
nauki i kultury”, donosił korespondent 
gazety. Natomiast dwa lata wcześniej 
we Lwowie, w czasie przedstawienia 
z okazji 6 sierpnia w teatrze wielkim, 
dla Piłsudskiego przyszykowano ozdo-
bione kwiatami i dywanami miejsce na 

pierwszym piętrze. „kiedy przybył, 
odegrano hymn narodowy, a panie ob-
sypały Marszałka kwiatami”.

„Jest zasługą Piłsudskiego, że tchnął 
ideę niepodległości w chwili naj-
większego jej upadku”, przemawiał 
na mszy polowej w 1927 roku biskup 
Władysław Bandurski. „Miłością bez-
graniczną i wiernością niezachwianą 
otaczajcie dostojną postać szarego ko-
mendanta, olbrzyma, co na swych bar-
kach Polskę wydźwignął z mroków nie-
woli. w tem umiłowaniu Polski i wo-
dza cała wasza siła”. 

Święto było także okazją do przepro-
wadzenia zawodów sportowych, w tym 
do organizowania co roku marszu szla-
kiem kadrówki. „odbywa się drużyna-
mi po 13 ludzi w stroju: karabin, ba-
gnet, dwie ładownice, dziesięć nabojów 
i dwa granaty dla każdego”, wyliczano 
w 1924 roku w regulaminie pierwszego 
marszu. wtedy do zawodów zgłosiło 
się 12 drużyn, a już pięć lat później 
uczestniczyło w nich 71 grup. „wyru-
szyli z oleandrów na pamiętny i tak 
drogi dla żołnierza odrodzonej Polski 
szlak, aby wysiłkiem woli i fizycznego 
hartu przebyć pierwszy etap do Mie-
chowa”.

wśród drużyn strzeleckich znalazły 
się też trzy grupy wojskowe, jedna  
z klubu sportowego i jedna żeńska. „Jej 
postawa jest ze wszech miar godna po-
chwały. Przebyła cały etap 44 kilome-
trów w komplecie i zostawiła za sobą 
33 drużyny męskie”, zachwycali się ko-
mentatorzy. Po pierwszym etapie naj-
lepsi okazali się żołnierze z 27 Pułku 
Piechoty z Częstochowy z czasem 6 go-
dzin i 7 minut.                n

wojny 
i pokoje
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uwielbiam filmy dokumentalne o krajach i kontynentach jonathana  
Dimbleby’ego. tylko z pozoru są one zapisem podróży autora; w istocie to 
zgrabne i celne portrety nieznanych (choć niekiedy wydaje się nam inaczej) 
ludzi i ludów. Z wielkiej wędrówki Dimbleby’ego po Afryce zapamiętałem 

opowieść o ludzie Ashanti żyjącym w Ghanie. rządzi nim król, który ma silną, choć 
nieformalną pozycję w strukturach państwa. władca wybierany jest przez kobiety 
z królewskiego rodu, a potem rządzi już sam, także swoimi damskimi wyborcami.

Przez chwilę wydawało mi się to zabawne, ale zarazem i ekscentryczne. Jeśli kobie-
ty mają mieć władzę, to niech ją mają, jak matriarchat, to pełny. u Ashanti kobiety wy-
bierają, ale mężczyzn. A potem cicho sza, słuchać się swego pana i nie narzekać, 
w końcu sameście go sobie wybrały.

Jeśli jednak się nad tym systemem zastanowić, to nie jest on pozbawiony głębszego 
sensu. wojny były często okrutniejsze dla cywilów niż walczących na polu bitwy; los 
kobiet i dzieci, które wpadły w ręce wroga, bywał gorszy od losu żołnierzy, nawet jeń-
ców. Dlaczego więc kobiety nie miałyby – jak damy Ashanti – wybierać wodza naczel-
nego armii, która ma ich bronić? Czy nie byłoby to logiczne?

Już słyszę te protesty mężczyzn, a przede wszystkim – mężczyzn w mundurach: ko-
biety nie znają się na wojskowości, nie potrafią rozpoznać zdolności przywódczych, 
brak im niezbędnej twardości. Cóż, warto zatem przypomnieć postaci z rozległej gale-
rii dowódców, którzy awansowali w jak najbardziej męskich armiach, choć mieli dość 
luźny kontakt z rzeczywistością. Generał konfederacji w czasie amerykańskiej wojny 
secesyjnej Richard S. ewell zwykł nosić swą głowę silnie skręconą w bok, bo był 
święcie przekonany, że jest ptakiem; konsekwentnie dziobał z talerza wyłącznie goto-
wane ziarna pszenicy i ćwierkał z zadowolenia. Pruski marszałek polny gebhard  
Leberecht von Blücher, jeden z najważniejszych dowódców pruskich okresu wojen 
napoleońskich, dowodzący armią pruską pod waterloo, zwykł na kwaterach chodzić na 
czubkach palców, bo uważał, że przeklęci agenci napoleona złośliwie podgrzewają 
podłogi w każdym z pomieszczeń, w którym przebywa. Nie był to zresztą szczyt  
podłości Francuzów – Blücher wierzył, że jeden z nich go uwiódł i że zaszedł wtedy 
w ciążę, więc urodzi słoniątko. (Nie przeszkodziło to jednak hitlerowi nazwać ciężki 
krążownik zbudowany w 1937 roku właśnie imieniem Blüchera). Z kolei dowodzący 
armią grecką w wojnie z turcją w 1921 roku generał haijanestis często zwykł leżeć 
bez ruchu, bo był przekonany, że jest nieboszczykiem. kiedy uznawał, że jednak żyje, 
wcale nie był ruchliwszy – bał się poruszyć z obawy, że stłuką mu się nogi ze szkła 
(rzadziej myślał, że ma nogi z cukru, które się rozsypią, po czym zjedzą je mrówki).

kobietom trudno byłoby wmówić, że w wyniku stosunku seksualnego Francuza 
z Niemcem ma się urodzić słoń. to zresztą ciekawe, czy gdyby panie miały wybierać 
naszych wodzów naczelnych, nie przeoczyłyby najwybitniejszych: Bolesława  
Chrobrego, Stefana Batorego, jana iii Sobieskiego, księcia józefa Poniatowskiego. 
Na pewno by nie pominęły józefa Piłsudskiego. Charyzmatyczni,  przystojni męż-
czyźni mają w paniach prawdziwą opokę. Gorzej z tymi niepozornymi, jak genialny 

hetman Stanisław żółkiewski czy wielki wódz, ale okrutny jąkała hetman  
Stanisław Koniecpolski.

Najgorzej jednak z przystojnymi, uroczymi mier-
notami (wojskowymi). Niestety, u pań fory miałby 
marszałek edward śmigły-Rydz, a nie generało-
wie Stanisław Maczek czy Antoni Szylling. No, 
chyba że w ogóle wodzem naczelnym damy wybra-
łyby Wieniawę.

felieton
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horyzonty

jest inteligentny, sprytny i szybki. 
Ma dopiero cztery lata, a już teraz budzi respekt. 

M A G D A L E N A  k o wA L s k A - s E N D E k

jazz
w  p r z e s t w o r z a C h

s o k o l n i C y| |

LOTNiCTWO
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jazz
na ziemi SOKół nie jest doBrym łowCą. to taki poCisk powietrze-powietrze 
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rozpostarte szeroko skrzydła jazza, sokoła wędrow-
nego, robią wrażenie. Zwykle wystarcza, że pojawi 
się w powietrzu i zamanifestuje swoją obecność. 
wówczas reszta ptactwa, która może zagrozić bez-

pieczeństwu lotów, ucieka w popłochu. Jaki jest jazz? „to po 
prostu fajny gość”, mówi jego opiekun, Przemysław Dembek, 
sokolnik z Powidza.

hoBBy i PRACA
swoją przygodę z sokołami pan Przemysław rozpoczął  

w szkole średniej. wówczas jako jeden z dodatkowych kierun-
ków nauki wybrał sokolnictwo. w drugiej klasie technikum 
dostał do układania – bo ptaki się układa, a nie tresuje – swoje-
go pierwszego sokoła. Z zawodowym ich wykorzystaniem ze-
tknął się kilka lat później, kiedy po maturze wyjechał do kana-
dy. trafił na liczącą 90 hektarów plantację borówek amerykań-
skich. uprawom zagrażały tysiące żerujących ptaków. „Dosta-
łem pod opiekę jeszcze niezupełnie ułożone sokoły. Z ich po-
mocą miałem odstraszać szpaki”, opowiada. „sadownicy pró-
bowali wcześniej innych metod, ale efektów nie było. sokoły 
okazały się niezastąpione”.

Praca w kanadzie nauczyła go praktycznego podejścia do 
sokolnictwa, postanowił więc, że po powrocie do kraju kupi 
swojego pierwszego sokoła. jazz przyjechał do Polski  
z czeskiej hodowli cztery lata temu. Pan Przemek opowiada 
o nim z uśmiechem: „Ma charakterek i jest niezwykle inteli-
gentny. Bywa zmienny: czasami uległy, czasami agresywny”. 

Po skończonych studiach leśniczych Przemysław Dembek 
szukał pracy w zawodzie. Był już wówczas dyplomowanym 
myśliwym i sokolnikiem z uprawnieniami – nadanymi przez 
ministra środowiska – do łowienia zwierzyny z użyciem pta-
ków. Pan Przemek i jazz znaleźli zatrudnienie w firmie świad-
czącej usługi sokolnicze polegające na płoszeniu ptactwa. Na 
co dzień pracują w 33 Bazie Lotnictwa transportowego w Po-
widzu. Nad tutejszym lotniskiem poza jazzem latają jeszcze 
trzy inne sokoły. ich układaniem od dziewięciu miesięcy zaj-
muje się pan Przemek.

MASzynA KonTRA PióRA
Zderzenia ptaków z samolotami są zwykle dla tych pierw-

szych tragiczne. Jednak niewielki ptak może także poważnie 
zagrozić statkom powietrznym. skutki takiej kolizji bywają 
różne, zależą od wielkości ptaka lub ptaków i prędkości samo-
lotu. Zniszczenia w większości przypadków dotyczą silnika, 
skrzydeł lub przedniej części kadłuba. Nierzadko dochodzi do 
uszkodzeń poszycia, stłuczenia reflektorów i pęknięcia szyb.

Z ptakami zderzył się już pionier lotnictwa orville  
Wright – w czasie lotu pokazowego w 1905 roku na wysoko-
ści 4 metrów wpadł w ich stado. Pierwszy śmiertelny wypadek 
miał miejsce siedem lat później w stanach Zjednoczonych po 
zderzeniu samolotu z mewą. Niestety mimo rozwoju techniki 
ptaki stanowią takie samo zagrożenie dla samolotów dzisiaj, 
jak sto lat temu. większość to drobne wypadki, ale zdarzają się 
i takie jak ten z 2010 roku, kiedy Airbus A-320 wpadł w stado 

jazz w  p r z e s t w o r z a C h

bernikli kanadyjskich. Zniszczeniu uległy oba silniki i maszy-
na awaryjnie lądowała na rzece Hudson. inny przykład, z tego 
roku – w lecącego na wysokości 300 metrów nad Morzem 
wschodniochińskim Bombardiera DHC8-315 uderzył alba-
tros, przez co wybił w kadłubie metrową dziurę.

Do kolizji z ptakami dochodzi najczęściej w trakcie startów 
i lądowań lub przelotów na małych wysokościach (300–500 
metrów). Zagrożenie dotyczy również samolotów wojskowych, 
które latają nie tylko nisko, lecz także z dużą prędkością, przez 
co kontakt samolotu z ptakiem może prowadzić do poważniej-
szych uszkodzeń. Podpułkownik Artur goławski, rzecznik 
prasowy dowódcy sił Powietrznych, podaje, że w 2011 roku 
w sP odnotowano 31 przypadków zderzeń z ptakami: 29 z sa-
molotami i dwa ze śmigłowcami.

Jak opowiada pułkownik Andrzej górnicki, zastępca do-
wódcy 33 Bazy Lotnictwa transportowego w Powidzu,  
w sierpniu ubiegłego roku jeden z samolotów C-295M  
z 8 Bazy Lotnictwa transportowego w krakowie wpadł na 
ptaka w czasie przelotu do Powidza. uszkodzone zostało po-
szycie, a samolot trafił na długo do remontu. oficer przywołu-
je także sytuację z lat osiemdziesiątych, kiedy su-20 zderzył 
się z bocianem. „Zerwało owiewkę i rozbita została gruba 
pancerna szyba. Pilot wylądował, ale niestety bardzo pokiere-
szowany”. 

KARnAL i ADReSóWKA
sokolnik pracuje codziennie od wschodu do zachodu słońca. 

odpocząć może, gdy zdarzają się dłuższe przerwy w lotach, al-
bo gdy temperatura jest za wysoka, aby puszczać ptaki. Mo-
mentów odpoczynku w Powidzu nie ma jednak zbyt wiele. ka-
pitan Włodzimierz Baran, rzecznik 3 skrzydła Lotnictwa 
transportowego, mówi, że w 2011 roku na powidzkim lotnisku 
wykonano ponad 11 tysięcy operacji lotniczych, czyli około 
32 dziennie.

jazz ma na głowie kapturek zakrywający oczy, tak zwany 
karnal. Przy nodze przyczepione są dzwoneczek, adresówka  
i nadajnik telemetryczny, który pozwala na odnalezienie ptaka, 
gdyby odleciał zbyt daleko. włączając nadajnik, pan Przemek 
wspomina pewne grudniowe popołudnie, kiedy niewiele zabra-
kło, by stracił swojego wiernego pomocnika. „Puściłem jazza, 
a on po kilku chwilach odleciał z wiatrem i straciłem go z oczu. 
szukałem, ale nadajnik nie pokazywał żadnego sygnału. Po kil-
ku godzinach, zrezygnowany, wróciłem do bazy. okazało się, 
że sokół siedział na wieży. Baterie w nadajniku się wyczerpały, 
ale mądry i dobrze ułożony ptak potrafił wrócić sam”.

Zanim jazz wyruszy w poszukiwaniu ptasich intruzów na 
lotnisku (gawronów, wron, mew, czajek, kruków i szpaków), 
sokolnik odwiedza biuro odpraw załóg, by potwierdzić infor-
macje o planowanych lotach. Zwykle objeżdża lotnisko co 
dwie godziny, pojawia się także we wskazanych przez kontrole-
rów lub obsługę lotniska miejscach. Dziennie pokonuje średnio 
100 kilometrów. Ptaki pracują maksymalnie do trzech godzin 
na dobę. Na następny obchód wraz z sokolnikiem jedzie kolej-
ny z czterech drapieżników.
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aBY uTRZYMać PTaKI daLEKO 
Od SaMOLOTów, lotniska 
wykorzystują różne metody. 

najczęściej są to armatki hukowe i maszyny 
imitujące dźwięki wydawane przez drapież-

niki. lotniska korzystają także z oślepiają-
cych świateł, atrap zwierząt i broni. 

ptaki są również płoszone przez 
myśliwych. podobno holen-
derskie samoloty wojskowe 

korzystają także z radaru  
roBin (radar observa-
tion of Bird intensity), któ-

ry wykrywa ruchy ptaków i ostrzega 
pilotów o strefach niebezpiecznych. aby zwięk-
szyć bezpieczeństwo lotów, korzysta się zwykle 
z kilku systemów jednocześnie.

obowiązkiem sokolnika jest nie tylko kontrolowanie terenu 
lotniska (w Powidzu około 1200 hektarów). wyszukuje też pta-
sie gniazda w okolicy, zbiera informacje dotyczące gospodarki 
rolnej prowadzonej w promieniu 2–3 kilometrów od lotniska, 
monitoruje dobową aktywność ptaków, informuje dowództwo 
bazy o ich migracjach, sporządza raporty ornitologiczne. „re-
jon wielkopolski obfituje w różnego rodzaju ptactwo. to swe-
go rodzaju korytarz. Poza tym lotnisko znajduje się między po-
lami a dużym jeziorem, niedaleko jest też wysypisko śmieci, 
czyli są to miejsca, gdzie ptaków jest najwięcej”, wyjaśnia 
Przemysław Dembek. „Na polach żerują, na wodzie śpią, a na 
lotnisku, jak na wielkiej łące, zatrzymują na odpoczynek”.

Marcin Szymczak od kilku lat uczestniczy w programie 
bezpieczeństwa lotów na lotnisku w krzesinach. w Pozna-
niu i Powidzu prowadzi szkolenia dla kontrolerów, pilotów 

i personelu obsługi naziemnej lotniska związane 
z kolizjami statków powietrznych i ptaków. „to 
autorski pomysł, wynikający z doświadczenia, 

które zdobyłem w pracy. Program ochrony lotnisk 
opracowywałem na podstawie praktyki – walki 
z ptakami stanowiącymi zagrożenie dla bezpie-

czeństwa lotów”.
Lotnisko w podpoznańskich krzesinach jako 

pierwsze z wojskowych skorzystało z usług so-
kolnika. w jego ślady poszły wszystkie wojskowe 
lotniska, z wyjątkiem 12 komendy Lotniska 

w Mirosławcu. „Przez dziesięć lat w krzesi-
nach były tylko dwa poważniejsze zdarzenia 

lotnicze z udziałem ptaków”, dodaje  
Marcin Szymczak. „Nie liczę drob-

nych i niegroźnych kolizji z jaskół-
kami i skowronkami. Cieszę się, 

że do tego problemu zaczęto 
w wojsku podchodzić po-

ważnie”.                     n

mieć siłę, ale też nie 
za dużo, bo gdy będzie na-
jedzony, nie zechce latać”. sokół wę-
drowny o masie nieprzekraczającej 
600 gramów zjada około 100 gramów 
mięsa dziennie. 

PoCiSK 
PoWieTRze-PoWieTRze

Dzięki temu, że sokoły są dobrze kar-
mione, nie polują. ich zadaniem jest pło-
szenie innych ptaków. Do tego celu wy-
starczy zwykle sylwetka drapieżnika 
w powietrzu. „on ma przestraszyć, nie 
polować. Ale jeśli już rzuci się w po-
goń za innym ptakiem, to szanse ma tylko 
w powietrzu. Na ziemi nie jest już dobrym łowcą. to 
taki typowy pocisk powietrze-powietrze”, porównu-
je Marcin Szymczak. w sokolnictwie wykorzysty-
wane są sokoły wędrowne, rarogi, jastrzębie euro-
pejskie i jastrzębie Harrisa.

jazz siedzi na rękawicy swojego pana. Jest spokojny, cierpli-
wy. sokolnik delikatnie zdejmuje mu z głowy karnal. Nie pa-
dają żadne komendy i polecenia. sokół wie, co ma robić. Do-
stał sygnał: leć. szybko wzbija się w powietrze. krąży nad pły-
tą lotniska na wysokości 100–150 metrów. Pan Przemek go 
obserwuje.  
w przewieszonej przez ramię torbie ma urządzenie do radio-
lokacji, jedzenie dla jazza, lornetki i pistolet hukowy, w razie 
gdyby tuż przed startem lub lądowaniem trzeba było szybko 

rozpędzić ptaki. kiedy znad lotniska znikają nie-
pożądani goście, jazz posłusznie wraca na sy-

gnał gwizdka. Za pracę dostaje nagrodę 
– mięso.

„to między innymi właściwa dieta 
sprawia, że ptaki współpra-

cują z ludźmi”, wyjaśnia 
Marcin Szymczak, so-

kolnik z krzesin i jed-
nocześnie właściciel 
firmy sokolniczej 
Ptasior. „Ptak dosta-
je ilość pokarmu 
dostosowaną do je-
go wagi. Nie za 
mało, bo musi 

horyzonty
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kaszubski kaper wśród przygodowych rajdów 
ekstremalnych, a więc łączących wspaniałą „za-
bawę” z ekstremalnym wysiłkiem fizycznym, 
zajmuje miejsce szczególne. Majorowi rezer-

wy Arkadiuszowi Kupsowi, szefowi kultowej se-
lekcji, przeznaczonej dla kandydatów do służby 
w wojskowych elitach, udało się w jednym wyda-
rzeniu nawiązać do historii polskich kaprów, się-
gnąć do własnych kaszubskich korzeni, poprowa-
dzić trasę przez najbardziej malownicze 
zakątki regionu, włączyć w nią akcenty 
wojskowe i dobrze dać w kość kandyda-
tom na morskich rozbójników. 

Już sam dystans – trasa liczy ponad 
pół setki kilometrów – wpływał na psy-
chikę uczestników. Poza tym organizato-
rzy zrobili wszystko, aby trasa nie była 
monotonna. „Zwiedzanie” Puszczy Darż-
lubskiej na orientację wymagało maksy-
malnej koncentracji. Pobłądzenie ozna-
czało dodatkowe kilometry w nogach 
i cenne minuty, a nawet kwadranse straty 
czasu w wyścigu. Zawodników na dłużej 
zatrzymywały również Groty Mechowskie 
i konkurencje techniczne, wśród których 
nie zabrakło akcentów wojskowych. 

w drugiej edycji kaszubskiego kapra 
szczególnie trudne były kolejne sesje 
strzeleckie z użyciem broni pneumatycz-
nej, odbywające się zaraz po morderczym 
wysiłku i na dodatek z wolnej ręki. Ponie-
waż trafienie do celu stanowiło przepustkę 
do kontynuowania biegu, niektórzy z za-
wodników tracili tu nerwy i bezcenny 
czas. trudnym elementem było również 
czołganie się po plaży na odcinku stu me-
trów „pod ogniem przeciwnika”. Nie 
mniej wymagające okazały się konkuren-
cje wysokościowe.

Jednak żywiołem kaprów była woda. wprawdzie między 
szesnastowiecznymi okrętami a współczesnymi kajakami 
różnica jest znacząca, mimo to tysiącmetrowa trasa kajako-
wa nawiązywała do bałtyckiej żeglugi. Z morskich przygód 

jednak nie wiosłowanie pozostanie najdłużej w pamięci 
zawodników, lecz brodzenie kilometrami przez Zatokę 
Pucką. w trakcie pierwszej edycji rajdu uczestnicy, 

wśród nich ubie-
głoroczny zwy-
cięzca Arkadiusz 

Radecki, po pokonaniu kil-
ku kilometrów w wodzie się-

gającej w niektórych miejscach 
do pasa przeżywali ciężkie chwile. 

Niska temperatura powodowała 
skurcze mięśni, co eliminowało wie-

lu z dalszych zmagań. 
w tym roku trasę przygotowywano 

po starannej analizie wcześniejszych do-
świadczeń i z uwzględnieniem czynników 
termicznych. Niemniej opór wody nadal 
boleśnie pozbawiał sił. wśród szykan 
wodno-lądowych szczególnie warto zwró-
cić uwagę na Puckie Błota, których konsy-
stencja pozwalała jedynie na uporczywe, 
mozolne pełzanie po powierzchni. Ci, któ-
rzy próbowali pokonać je w pozycji piono-
wej, grzęźli w mazi po pachy, zostawiając 
w błocie buty i plecaki.    

Zwycięzcami można ogłosić wszyst-
kich, którym po wielu godzinach zmagań 
z przyrodą i własnymi ułomnościami uda-
ło się dobrnąć do mety. ten trudny i pięk-
ny rajd z pewnością będzie stanowił jedną 
z atrakcji w kalendarzu imprez ekstremal-
nych. Należy się spodziewać, że zdobędzie 
również popularność w siłach zbrojnych, 
tym bardziej że już w tej edycji startowało 
kilku wojskowych. 

P i o t r  B E r N A B i u k

zwolennicy ekstremalnych przygód mogli się 
sprawdzić w trzech żywiołach – na ziemi, w wodzie i w powietrzu.  

A na deser zaserwowano powalające mocarzy Puckie Błota.

Morscy rozbójnicy

spośród 51 startujących metę ka-

szubskiego kapra osiągnęło 44 za-

wodników. zwyciężył Daniel stroiński 

z czasem ponad 7,5 godziny, wyprzedziw-

szy o kilka minut Piotra Bartoszewskiego. 

krystian Mrozik, trzeci w kolejności, stra-

cił do nich blisko pół godziny. spośród 

dwóch startujących pań jedynie elżbieta 

lembicz pokonała dystans i wszystkie 

przeszkody. zabrało jej to grubo ponad 

dziesięć godzin.

Najlepsi na mecie

horyzonty KAsZubsKi KApeR| |
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Miesięcznie pokonuje ponad 300 kilometrów,  
rocznie – przeszło 3,5 tysiąca. Przyznaje, że uzależnił się od biegania.

Życie w biegu
M A G D A L E N A  k o wA L s k A - s E N D E k

horyzonty

Do niedawna służył w 6 Brygadzie Powietrzno-
desantowej, teraz reprezentuje Dowództwo 
wojsk specjalnych. Ma za sobą 24 maratony 
i kilkadziesiąt startów w biegach na 5, 10, 15 

i 21 kilometrów. Jego marzeniem jest uczestnictwo w pię-
ciu największych maratonach świata: w Berlinie, Nowym 
Jorku, Bostonie, Chicago i Londynie. ten pierwszy ma już 
za sobą.

PozyTyWny nAłóg
Drogę z domu do siedziby dowództwa 6 Brygady Powietrz-

nodesantowej w krakowie, w której służył jeszcze do lutego 
2012 roku, major Marek Szczepaniuk przebiegał. kiedy in-
ni spadochroniarze wsiadali do samochodów albo na rowery, 
on do pracy i z powrotem biegł w sumie 16 kilometrów. Po 
przeprowadzce do nowego mieszkania miał do jednostki dwa 
razy dalej, mimo to nie zrezygnował z biegania. Postanowił, 
że jeśli rano przyjedzie do pracy autem, to do domu może 
wracać biegiem. kolejnego dnia sytuacja się odwracała, biegł 
do brygady 17 kilometrów, a do domu jechał. koledzy spado-
chroniarze żartowali, że Bóg stworzył do biegania konia 
i Marka Szczepaniuka. 

Major Szczepaniuk ma dziś 42 lata. Zawsze ciągnęło go 
do sportu. trenował przez jakiś czas w starcie Lublin, gdzie 
w różnego rodzaju zawodach zajmował czołowe lokaty, ale 
szybko z tego zrezygnował. wybrał młodzieńcze wygłupy, 
zabawę i papierosy. Dopiero kiedy trafił do wojska, do de-
santu, znów zaczął o siebie dbać. Jeździł na rowerze, pły-
wał, zdobył cywilne uprawnienia nurka, jeździł na nartach 
i snowboardzie. kiedy w 2004 roku w czasie misji w iraku 

rzucił palenie, stwierdził, że jest jednak typem nałogowca. 
Zamienił papierosy na bieganie. wziął przykład ze swojego 
brata policjanta i postanowił spróbować biegów długody-
stansowych.

PęDeM PoD zieMię!
Po dwumiesięcznym treningu wystartował w swoim pierw-

szym półmaratonie w rudawie; 21 kilometrów pokonał 
w nieco ponad półtorej godziny. w marcu 2007 roku rozpo-
czął przygotowania do dorocznego maratonu w krakowie. 
Dwa miesiące później po raz pierwszy pokonał 42 kilometry 
i 195 metrów. 

Do najtrudniejszych startów zalicza między innymi Mara-
ton wyszehradzki ze słowackiej miejscowości Podoliniec do 
miasteczka rytro w Polsce. „to był spory wysiłek, bo prawie 
7 kilometrów na trasie prowadziło pod górę”, opowiada. 
osiągnął bardzo dobry wynik: na 300 uczestników zajął trze-
cie miejsce. Bardzo ciężki, wyczerpujący i wymagający był 
także Maraton komandosa, w którym startował dwukrotnie, 
w 2008 roku i 2009 roku. w pierwszym wywalczył razem 
z drużyną pierwsze miejsce, rok później w kategorii open był 
drugi. „spadło już trochę śniegu, a na plecach nieśliśmy 
10 kilogramów. łatwo nie było”. 

Major uczestniczył także w drużynowym biegu, który 
co roku jest organizowany 212 metrów pod ziemią w ko-
palni soli w Bochni. Zwycięstwo wywalczyło tam czte-
rech spadochroniarzy, którzy pokonali 202 kilometry 
w 12 godzin. 

„Byliśmy wykończeni. każdy z nas w szybkim tempie 
przebiegł po 50 kilometrów. Poza tym w kopalni były duże 
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różnice temperatur i zwycięstwo przypłaciliśmy chorobą. 
w tym roku odpuszczamy”.

WeRSjA hARD
kręcą go nie tylko klasyczne maratony, lecz także nieco 

zmodyfikowane konkurencje wymagające od zawodników 
ogromnej woli walki. Przykładem takich zmagań jest Bieg 
rzeźnika, w którym startował w 2009 roku w parze z innym 
biegaczem z desantu – starszym chorążym Mariuszem  
Szostakiem. Pokonali wówczas 80 kilometrów w Bieszcza-
dach i z czasem 9 godzin i 24 minuty zajęli 
drugie miejsce.

„to fajny facet, zdeterminowany i skupiony 
na wyznaczonych przez siebie celach. Ja na co 
dzień służę w Bielsku-Białej, on w krakowie, 
ale nasze drogi spotkały się już kilkakrotnie”, 
opowiada bielszczanin. startowali razem 
w Jurajskim Półmaratonie w rudawie, w Bie-
gu rzeźnika, a także w maratonach w Berlinie 
i Frankfurcie nad Menem. „Dobrze mieć ta-
kich zawodników w drużynie. Marek jest 
spokojny, opanowany, ale w razie kryzysu do-
skonale potrafi zmotywować”. 

Major Szczepaniuk prowadzi dzienniki 
biegowe, z których wynika, że rocznie poko-
nuje 3,5 tysiąca kilometrów, czyli przeszło 
300 kilometrów miesięcznie. Nie ćwiczy pod 
okiem specjalisty, ale wie, że trening musi być 
odpowiednio ułożony. Czasami korzysta 
z podpowiedzi kolegów zawodników i profe-
sjonalistów, czasami sięga do internetu. 

„to już szósty rok uprawiania tego sportu. 
Nadal mnie to cieszy i przynosi dużą satys-
fakcję, ale nigdy nie wychodzę z domu, żeby 
po prostu pobiegać. wszystko jest zaplano-
wane. Musi takie być, jeśli chce się coś osią-
gnąć”. 

Dlaczego dotąd nie wyłapał go żaden łowca 
talentów? „Nie jestem żadnym talentem. to 
po prostu konsekwentna praca”, odpowiada 
z uśmiechem.

 
zARAźLiWA PASjA

Miłością do sportu próbował zarazić najbliższych. Początki 
nie były jednak najlepsze: kiedy odprowadzał do domu swoją 
przyszłą żonę, zaproponował jej zamiast jazdy windą bieg na 
dwunaste piętro wieżowca. Myślał, że i ona polubi bieganie. 
osiągnął efekt przeciwny do zamierzonego. Zachęcał także 
synów, ale oni, choć próbowali sił w minimaratonie (4,2 kilo-
metra), ostatecznie wybrali sporty zimowe. 

„trudno mi usiąść przed telewizorem w kapciach, bo nie 
umiem się przez dłuższy czas skupić. Już wolę iść do kina. Po 
seansie żona wraca do domu samochodem, a ja kilkanaście 
kilometrów biegnę. i wszyscy są zadowoleni”. 

kiedy służył w 6 Brygadzie, kilka razy w tygodniu biegał 
dookoła sztabu. 70 okrążeń wokół budynku robiło wrażenie 
na przypadkowych obserwatorach, ale on sam tego rodzaju 
treningów wyjątkowo nie lubił. Z czasem inni spadochronia-
rze złapali bakcyla. „Zaraziłem wielu swoją pasją. Biegał ze 
mną dowódca 6 Batalionu Logistycznego i informatyk z do-

wództwa, który startował już w kilku maratonach”. udało mu 
się wciągnąć w biegi także koleżankę, dowódcę plutonu sape-
rów podporucznik Aleksandrę Ponikwię. „Zawsze brakowa-
ło kobiety w drużynie”. 

Podporucznik Ponikwia przyznaje, że choć major  
Szczepaniuk był jej przełożonym, nie to zadecydowało o jej 
udziale w długich biegach. „Po części właśnie dzięki niemu 
wróciłam do tego sportu. sama nie wiem, co ostatecznie 
przesądziło o tym, że wystartowałam w półmaratonie w 2011 
roku. Może to, że usłyszałam od szefa, że żadna dziewczyna 

w brygadzie lepiej nie pobiegnie”, opowiada. 
„wziął mnie do drużyny, ale tak na dobrą spra-
wę nie wiedział, na co mnie stać. to było coś”. 

Pani oficer przyznaje także, że siła i deter-
minacja Marka Szczepaniuka dla wielu by-
ła wzorem. „to człowiek, którego można po-
dziwiać. w krótkim czasie doszedł do wiel-
kich sukcesów. Jest silny, zdeterminowany 
i konsekwentnie dąży do celu. w 6 Bryga-
dzie na pewno nie ma osoby, która mogłaby 
go zastąpić”. 

LonDyn 2013
sportowe plany majora na 2012 rok doty-

czą głównie biegów krótkich, czyli od 5 kilo-
metrów do półmaratonu. „Muszę popracować 
nad szybkością. od 2009 roku nie mogę po-
bić mojego czasu życiowego w maratonie, 
czyli 2 godzin i 46 minut. Ciągle jestem bli-
sko, ale zawsze trochę brakuje”. 3 marca tego 
roku w radomiu w Biegu kazików pobił za 
to swój życiowy rekord na 10 kilometrów. 
Dotarł do mety w 34 minuty i 17 sekund 
– zdobył pierwsze miejsce w grupie wiekowej 
czterdziestolatków. 

w kwietniu złamał swoje postanowienie 
i wystartował w Maratonie krakowskim. Nie 
brał co prawda udziału w rywalizacji, ale bieg 
przez 42 kilometry potraktował jako trening. 
Był tak zwanym zającem i prowadził grupę, 

która zamierzała pokonać dystans w nieco ponad trzy godziny. 
Niestety start nie wyszedł mu na dobre, bo stracił na szybko-
ści. „Byłem bardzo zmęczony, a już tydzień później miałem 
kolejne zawody. Nie do końca to przemyślałem”, przyznaje. 

teraz odbudowuje formę. w czasie ostatniego egzaminu 
z wychowania fizycznego pobił rekord Dowództwa wojsk 
specjalnych i 3 kilometry przebiegł w 9 minut i 55 sekund. 
służba w oddalonych od centrum miasta Pychowicach po-
zwala mu na częste treningi w dobrej lokalizacji. kilka razy 
w tygodniu biegnie wzdłuż wisły, w sumie 13 kilometrów. 
„Jesienią rozpocznę przygotowania pod kątem kolejnego ma-
ratonu, który mam nadzieję ukończę z czasem 2 godziny 
40 minut”.

Marzy o starcie w Maratonie Londyńskim w 2013 roku, 
chciałby też spróbować innych dyscyplin, na przykład triath-
lonu. Pytany, kiedy skończy biegać, opowiada historię innego 
sportowca: „w krakowie w maratonie co roku startuje były 
żołnierz 6 Dywizji Powietrznodesantowej, major w stanie 
spoczynku. urodził się w 1929 roku i w swojej kategorii wie-
kowej nie ma sobie równych”. 

kręCą Go  
nieCo zmodyFi-
kowane  
konkurenCje 
wymaGająCe 
od  
zawodników 
oGromnej  
woli walki
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horyzonty spOKóJ NieśMieRTeLNiKiA| |

istnieją dwie teorie na temat powstania cmentarza  
w twierdzy Modlin. według jednych badaczy założono 
go w czasie wojen napoleońskich, i taka informacja wid-
nieje też na tablicy przy bramie wejściowej. Nekropolia 

miała być wówczas miejscem pochówku załogi, złożonej 
głównie z oddziałów polskich i francuskich pod wodzą gene-
rała hermana Daendelsa, która broniła, niestety bezskutecz-
nie, Modlina w 1813 roku przed wojskami rosyjskimi.

oSTATniA STeLLA
według innych historyków cmentarz jeszcze wtedy nie ist-

niał, o czym świadczy fakt, że nie ma o nim wzmianki na ma-
pach tych okolic oraz w dokumentach. Po raz pierwszy poja-
wia się dopiero w 1915 roku na mapie niemieckiej. Założono 

go więc zapewne właśnie w tym roku w związku z walkami  
o twierdzę pomiędzy broniącymi jej wojskami rosyjskimi  
a oddziałami niemieckimi. Nekropolię o powierzchni sześciu 
hektarów ulokowano w północno-zachodniej części twierdzy 
i pochowano tam, po kapitulacji rosjan, nieznaną liczbę żoł-
nierzy niemieckich poległych w sierpniowych walkach.  
Z tamtych czasów zachował się tylko jeden nagrobek,  
w kształcie kamiennej stelli z szarego piaskowca wieńczącej 
zbiorową mogiłę. spoczywają w niej żołnierze, którzy zginę-
li w trakcie szturmowania fortu XVi – Czarnowo.

Najstarszymi polskimi grobami są mogiły legionistów, 
którzy zmarli przetrzymywani w twierdzy w czasie kryzy-
su przysięgowego w latach 1916–1918, między innymi 
Władysława Kowalika z 6 szwadronu 2 Pułku ułanów.

A N N A  D ą B r o w s k A

Forteczny cmentarz kryje szczątki polskich, rosyjskich 
i niemieckich żołnierzy poległych od 1915 roku.

Wojskowe orły
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Niedługo po odzyskaniu niepodległości twierdza Modlin 
znów stała się głównym punktem obrony, tym razem 5 Armii 
generała Władysława Sikorskiego. Po walkach toczonych na 
linii wkry w czasie wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu 
przybyła kwatera żołnierzy polskich poległych i zmarłych  
w szpitalu fortecznym w wyniku odniesionych ran. 325 mogił 
zwieńczono krzyżami betonowymi z wyrytymi na nich imio-
nami i nazwiskami pochowanych. Znajdziemy wśród nich 
szeregowego jana Malinowskiego z baonu mostowego, sze-
regowego Franciszka Skubińskiego z 101 Pułku oraz szere-
gowego Tadeusza Koraba-Krynickiego z 2 Pułku syberyj-
skiego, a także dwóch żołnierzy rosyjskich i oficera francu-
skiego. Przy kwaterze stoi krzyż poświęcony żołnierzom pol-
skim poległym i zmarłym w latach 1914–1920. Dwa rzędy 
mogił nieznanych żołnierzy z roku 1920 ulokowano wzdłuż 
głównej alei cmentarnej. 

w okresie międzywojennym nekropolia przejęła funkcję 
cmentarza garnizonowego, na którym chowano żołnierzy  
i ich rodziny. w Modlinie stacjonowały wówczas między in-

horyzonty
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nymi: dowództwo 8 Dywizji Piechoty, 1 Pułk saperów,  
1 Pułk Artylerii Ciężkiej, 32 Pułk Piechoty, znajdowały się tu 
też Centrum wyszkolenia Broni Pancernych i Centrum wy-
szkolenia saperów. Część spośród pochowanych wówczas 
żołnierzy zginęła w czasie pełnienia służby, tak jak 22-letni 
starszy saper józef Kosałka z kompanii przepraw batalionu 
mostowego. Grzebano tutaj także osoby cywilne, cmentarz 
pełnił bowiem rolę parafialnej nekropolii dla kościoła świętej 
Barbary.

w twierdzy znajdują się również grób pułkownika artylerii 
edwarda Malewicza, pierwszego po 1918 roku polskiego 
komendanta obozu warownego w Modlinie, oraz symbolicz-
ne mauzoleum w miejscu jego pierwotnego pochówku. ofi-
cer brał udział w walkach z bolszewikami jako dowódca gru-
py operacyjnej Modlin, był autorem planów unowocześnienia 
i rozbudowy twierdzy. Zmarł w 1924 roku.

KRąg TABLiC
kolejna obrona Modlina – w 1939 roku – dowodzona przez 

generała Wiktora Thommée, zakończyła się 29 września ka-
pitulacją. Z tych walk pozostała na cmentarzu kwatera obroń-
ców polskich, licząca 119 mogił, w większości bezimiennych. 
wieńczy ją pomnik – biały krzyż i sześć wojskowych orłów  
z napisem: „Żołnierzom polskim 1920 i 1939 tutaj poległym 
i zmarłym”. Na cmentarzu znajdziemy też kamień upamięt-
niający piętnastu nieznanych polskich obrońców twierdzy  
z 1939 roku.

w latach okupacji Modlin znajdował się w granicach rze-
szy i Niemcy grzebali swych zmarłych na tutejszym cmenta-
rzu. Najwięcej osób pochowano w trakcie walk nad Narwią  

GROBY OFIaR wOJNY 
POLSKO-BOLSZEwICKIEJ 
zwieńCzono Betonowymi 
krzyżami z wyrytymi 
na niCh imionami 
i nazwiskami
poChowanyCh 
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w latach 1944–1945, kiedy front zbliżał się do przedpola 
twierdzy. ogółem w oddzielnej kwaterze spoczywa 2581 żoł-
nierzy niemieckich. 

Po wojnie w twierdzy miała swoją siedzibę między innymi 
oficerska szkoła Broni Pancernej, a młodzi piloci doskonalili 
swoje umiejętności na tutejszym lotnisku. Cmentarz, w więk-
szości zniszczony w 1945 roku, jeszcze przez jakiś czas pełnił 
swoją funkcję. Z tego okresu pochodzą groby 21-letniego po-
rucznika broni pancernej Aleksandra Artyszuka, który zginął 
śmiercią tragiczną w marcu 1946 roku, oraz podporucznika pi-
lota Franciszka Lejczaka z 1 Eskadry Myśliwskiej, poległe-
go śmiercią lotnika 11 września 1946 roku.

Nekropolię zamknięto w 1962 roku i przez kolejne lata 
niszczała. Dopiero ponad trzydzieści lat później została upo-
rządkowana i częściowo odbudowana – zrekonstruowano 
niektóre kwatery i groby. Z inicjatywy polsko-niemieckiej 
fundacji Pamięć postawiono pomnik poświęcony żołnierzom 
niemieckim poległym w czasie ii wojny. tworzy go betono-
wy krzyż otoczony dziewięcioma tablicami z nazwiskami 
żołnierzy wyrytymi w porządku alfabetycznym. Listę otwie-
ra Aabakken Björn, poległy 23 listopada 1944 roku, a za-
myka zwicker Fred Wensel, który zginął miesiąc wcze-
śniej. Jednocześnie w miejscu, gdzie dawniej były niemiec-
kie groby, utworzono symboliczne pole z ustawionymi na 
nim krzyżami.

Dziś większa część cmentarza jest zadbana; starannie wy-
koszono trawę, oczyszczono groby. Niestety w niektórych 
miejscach mogiły ciągle są pokryte gęstymi zaroślami. Poza 
tym napisy na betonowych krzyżach i nagrobkach stały się 
częściowo nieczytelne i wymagają restauracji.

w 2011 roku proboszcz twierdzy Modlin i jej mieszkańcy 
wystąpili z inicjatywą wznowienia pochówków na cmentarzu. 
Ponieważ nekropolia wpisana jest do rejestru zabytków, zwró-
cili się w tej sprawie do Barbary jezierskiej, ówczesnego 
mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ar-
gumentowali, że cmentarz zawsze był miejscem pochówków 
załogi twierdzy i jej rodzin, a także pracowników, i postulo-
wali przekazanie go pod zarząd i opiekę parafii. „Pragniemy, 
aby naszemu cmentarzowi przywrócić dawną rolę”, napisali. 
Na razie sprawa nie została rozstrzygnięta.

BeziMienny oBRońCA
wiosną 2006 roku w czasie prowadzonych na terenie parku 

Militarnego twierdzy Modlin prac remontowych i usuwania 
zawaliska w korytarzu wiodącym do działobitni Dehna robot-
nicy znaleźli szczątki obrońcy twierdzy z 1939 roku. Poległy 
miał 20–30 lat i był wyekwipowany jak żołnierz polskiej ar-
mii, ale nie miał przy sobie nieśmiertelnika. Zginął od wybu-
chu niemieckiej bomby, zasypany podziemnym korytarzem, 
który się zawalił.

Bezimienny obrońca po 67 latach od śmierci spoczął na 
cmentarzu modlińskim. wojsko pożegnało go mszą polową  
w asyście kompanii honorowej wystawionej przez 2 Mazo-
wiecką Brygadę saperów z kazunia, salwą honorową i ape-
lem poległych. Flaga, która przykrywała trumnę, trafiła do 
Muzeum kampanii wrześniowej i twierdzy Modlin w Dzia-
łobitni Dehna. trumnę złożono w kwaterze żołnierzy wrze-
śnia 1939 roku. Grób oznaczono prostym drewnianym krzy-
żem i tabliczką z napisem „Żołnierz Nieznany, zmarł we 
wrześniu 1939 roku”.       n

horyzonty spOKóJ NieśMieRTeLNiKiA| |

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego Przyjaciela, doskonałego żołnierza 

i wyjątkowego człowieka

mł. chor. roberta Ciszewskiego
łącząc się w bólu i smutku po tej ogromnej stracie, 

składamy 

Żonie i rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia.

Przyjaciele i koledzy z 11 kompanii kadetów  
szkoły Chorążych wojsk Lądowych w Poznaniu

Dziekanowi oficerów wojsk Lądowych

Pułkownikowi Czesławowi wieliczce
składamy

wyrazy najgłębszego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

Matki
łączymy się w bólu w obliczu tej bolesnej straty.

Dowódca, żołnierze i pracownicy  
Dowództwa wojsk Lądowych

Panu kpr. tomaszowi Dejnek
Jego małżonce sylwii oraz Bliskim

wyrazy żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 

Batalionu reprezentacyjnego wP.

Bogusławowi Politowskiemu 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

siostry 
składają koleżanki i koledzy  

z wojskowego instytutu wydawniczego.

Żonie i Dzieciom oraz Bliskim
tragicznie zmarłego

gen. bryg. w st. spocz.  
sławomira Petelickiego

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
składają tomasz siemoniak,  

minister obrony narodowej, i kierownictwo resortu oN.
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kpt. Zbigniewowi Gawrysiowi
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 

1 warszawskiej Brygady Pancernej.

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 

kpt. Marcinowi Majkowskiemu 
z powodu śmierci 

teścia
składają szef, kadra i pracownicy wojska  

Gdyńskiego oddziału Zabezpieczenia Marynarki wojennej.

wojskowemu komendantowi uzupełnień w toruniu 

ppłk. Mirosławowi Lisowi 
z powodu śmierci 

Matki 
wyrazy współczucia 

składają szef, kadra i pracownicy wojska  
wojewódzkiego sztabu wojskowego w Bydgoszczy.

wojskowemu komendantowi uzupełnień w toruniu

Panu ppłk. Mirosławowi Lisowi
i Jego najbliższej rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają kadra i pracownicy  

wojskowej komendy uzupełnień w toruniu.

Panu wojciechowi sikorze 
wieloletniemu pracownikowi Centralnej Biblioteki 

wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
wyrazy współczucia w związku ze śmiercią 

taty 
składają dyrekcja i pracownicy Centralnej Biblioteki 

wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Panu płk. dr. Bogusławowi Musiałowi
oraz 

Jego rodzinie i Najbliższym
w trudnych chwilach słowa wsparcia

i wyrazy głębokiego współczucia,
a także szczere kondolencje

z powodu śmierci

Mamy
składają żołnierze i pracownicy wojska  

15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

Panu płk. dr. Bogusławowi Musiałowi
dowódcy 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego

z powodu śmierci

Matki
składają dowództwo, kadra i pracownicy wojska  

2 Dywizjonu Przeciwlotniczego w Elblągu.

Pogrążonym w żałobie i smutku 

Żonie i Dzieciom 
zmarłego 

ppłk. w st. spocz. romana Marchwickiego
wieloletniego pracownika  

instytutu technicznego wojsk Lotniczych
serdeczne wyrazy współczucia

składają dyrektor i pracownicy instytutu technicznego 
wojsk Lotniczych.

Panu płk. Arturowi Benedykciukowi
szefowi oddziału kancelarii Jawnych Departamentu 

ochrony informacji Niejawnych
wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

taty 
składają dyrektor, żołnierze i pracownicy  

Departamentu ochrony informacji Niejawnych MoN.

w trudnych chwilach po stracie

Mamy
wyrazy najgłębszego żalu i szczerego współczucia

Panu Pułkownikowi Czesławowi wieliczce
dziekanowi korpusu oficerów 
Zawodowych wojsk Lądowych

oraz 

Jego rodzinie
składa konwent Dziekanów korpusu oficerów 

Zawodowych.
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Panu Pułkownikowi dr. hab. inż.  
Markowi wrzoskowi

prodziekanowi wydziału Zarządzania i Dowodzenia
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Matki
składają dziekan, kadra, pracownicy i studenci wydziału 

Akademii obrony Narodowej.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 24 czerwca 
2012 roku, w wieku 38 lat zmarł nasz kolega, członek 

stowarzyszenia rannych i Poszkodowanych  
w Misjach poza Granicami kraju 

robert Ciszewski.
wyrazy głębokiego współczucia

Żonie oraz rodzinie Zmarłego 
składa zarząd stowarzyszenia rannych  

i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami kraju.

,,Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógł być z nami”

Pani Małgorzacie Ciszewskiej
i Jej rodzinie

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
mł. chor. rez. roberta Ciszewskiego
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 

wielonarodowej Brygady (część polska) w Lublinie.

Panu mł. chor. rez. Markowi wronce
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Żony
składają komendant, kadra i pracownicy Centrum 
wsparcia teleinformatycznego sił Powietrznych.

Pani Annie kobalczyk 
oraz Jej Najbliższym 

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

ojca 
składają kadra i pracownicy wojskowej komendy 

uzupełnień w łodzi.

Panu ppłk. wiesławowi kozioł 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

ojca 
składają koleżanki i koledzy z oddziału wojsk Lądowych 

Zarządu organizacji i uzupełnień – P1  
sztabu Generalnego wP.

Panu ppłk. wiesławowi kozioł 
wyrazy szczerego współczucia w trudnych chwilach 

po śmierci 

ojca 
składają kierownictwo, kadra i pracownicy wojska 

Zarządu organizacji i uzupełnień – P1  
sztabu Generalnego wP.

Panu płk. pil. wiesławowi Franczakowi
oraz Jego rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

teściowej
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 

1 Brygady Lotnictwa wojsk Lądowych.

rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

mjr. rez. krzysztofa witka
składają komenda, kadra i pracownicy wojska 

35 wojskowego oddziału Gospodarczego w krakowie.

Panu ppłk. rez. stanisławowi Gardiasowi 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

teścia 
składają komenda, kadra i pracownicy wojska 

35 wojskowego oddziału Gospodarczego w krakowie.

PoŻEGNaNIa| |
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Panu ppłk. Pawłowi Piecykowi  
wyrazy współczucia i szczere kondolencje 

z powodu śmierci 

ojca 
składają kadra oraz pracownicy wojska  

Dowództwa operacyjnego sił Zbrojnych.

łącząc się w żalu i smutku 

z rodziną i Bliskimi
ppłk. tomasza Ciszki

wojskowego komendanta uzupełnień we włocławku,
przekazujemy wyrazy współczucia i otuchy w tych 

trudnych chwilach.
Żegnamy człowieka, którego życzliwość  

oraz oddanie służbie dla ojczyzny pozostaną  
na zawsze w naszej pamięci.

Pogrążeni w smutku szef wojewódzkiego sztabu 
wojskowego w Bydgoszczy płk dypl. Jan rynkiewicz, 

kadra zawodowa i pracownicy wojska

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
bo mimo wszystko – pozostaje się

w czyjejś pamięci i w czyimś czekaniu”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o tragicznej śmierci

komendanta wojskowej komendy uzupełnień 
we włocławku

ppłk. mgr. inż. tomasza Ciszki.
wyrazy głębokiego współczucia 

Żonie, Córce i rodzinie
składają dowództwo, żołnierze i pracownicy 2 Pułku 

inżynieryjnego w inowrocławiu.

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci naszego komendanta

ppłk. tomasza Ciszki.
szczere i głębokie wyrazy współczucia  

w tych ciężkich chwilach

Żonie, Córce oraz całej rodzinie
składają kadra i pracownicy wojskowej komendy 

uzupełnień we włocławku.

Panu Pułkownikowi  
Zbigniewowi Przybyszowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają kadra i pracownicy wojska ZPL-P4.

Pani katarzynie Ciszce 
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

Męża 
składają komendant, kadra i pracownicy wojska 

26 wojskowego oddziału Gospodarczego Zegrze.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o tragicznej śmierci  

wojskowego komendanta uzupełnień we włocławku

Pana ppłk. mgr. inż. tomasza Ciszki.
Żonie i Córce

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia  
w tych trudnych chwilach

składają dowódca, kadra i pracownicy wojska
3 włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego 

w Chełmnie imienia generała karola sierakowskiego.

Panu płk. rez. Andrzejowi 
Poniedzielskiemu 

wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci 

Mamy
składają szef i współpracownicy z Pionu ochrony 
informacji Niejawnych Dowództwa operacyjnego 

sił Zbrojnych.

PoŻEGNaNIa| |

Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci

mł. chor. rez. roberta Ciszewskiego,
weterana poszkodowanego w iX zmianie Pkw 

w republice iraku,
odznaczonego za zasługi i bohaterstwo przez  
Prezydenta rP wojskowym krzyżem Zasługi 

z Mieczami.
Nie możemy wprost uwierzyć,  
że nie ma Go już wśród nas.

Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, 
którzy Go znali.

rodzinie i Najbliższym 
składamy wyrazy głębokiego żalu  

i szczerego współczucia.
towarzysze broni z 3 kompanii Piechoty  

zgrupowania bojowego LiNX
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Mozaika ułożona z 33 tysięcy ka-
myków przedstawia powiększone 

do 60 metrów kwadratowych zdjęcie nie-
znanej warszawianki, zrobione w trakcie 
powstania warszawskiego. kobieta 
prawdopodobnie zginęła w walkach. Po-
mysłodawcą i autorem pomnika, na któ-
rym widnieje napis „tu spoczywa nie-
znana mieszkanka warszawy” jest  
Michał zadara, który wraz z zespołem 
ułożył mozaikę na terenie Muzeum Po-
wstania warszawskiego. Docelowo por-
tret z kamieni znajdzie się w parku przy 
moście Poniatowskiego. Pomnik ma 
upamiętnić cywilów zabitych w czasie  
ii wojny światowej oraz cywilne ofiary 
powstania warszawskiego.  A

w X rajdzie rowerowym „w jeden 
dzień dookoła tatr” zwyciężył 

pułkownik Szymon Koziatek. Znako-
mity kolarz, na co dzień oficer Dowódz-
twa operacyjnego, przed kilku laty de-
biutował na długich dystansach właśnie 
w tej w imprezie. w tym roku potrakto-
wał ją jako próbę przed zmierzeniem się 
z najdłuższym w Polsce dystansem, raj-
dem ze Świnoujścia do ustrzyk Górnych 
(1008 kilometrów).

tatrzańska impreza, organizowana 
przez rodzinę Sadłoniów – major  
narcyz Sadłoń jest lekarzem wojsko-

wego instytutu Medycznego – wiedzie 
jedną z najtrudniejszych i najpiękniej-
szych tras: z kościeliska przez Zakopa-
ne, następnie przez słowacką tatrzańską 
łomnicę, star – smokowiec, Liptowski 
Mikulasz, orawicę i suchą Horę do pol-
skiego Chochołowa, a stamtąd do ko-
ścielska. w sumie nieco ponad dwieście 
kilometrów kręcenia, z sumą przewyż-
szeń około 1,8 tysiąca metrów. w impre-
zie startują zarówno amatorzy ścigania, 
jak i spora grupa miłośników rowerów, 
dla których objechanie tatr w jeden 
dzień jest wielkim wyczynem. B E r

Dzięki współpracy z Ministerstwem 
kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz hojności Romana Kruszewskiego, 
współwłaściciela wydawnictwa wiedza 
i Praktyka, kupiono i sprowadzono do 
Polski z antykwariatu w Bredzie dubel-
tówkę Colette á Varsovie. strzelba od-
przodowa została wykonana około 1840 

roku w sławnej Fabryce Broni braci Col-
lette’ów w warszawie. sygnowana jest 
na szynie celowniczej inkrustowaną zło-
tem inskrypcją „Colette á Varsovie”.  
w broni zastosowano nowatorski wów-
czas wynalazek niemieckiego rusznika-
rza Mikołaja Dreysego – zapłon iglico-
wy. A t u

Portal amerykańskiej stacji CNN 
uruchomił serwis poświęcony żoł-

nierzom, którzy zginęli na misjach. 
umieszczono w nim między innymi 
sylwetki 22 polskich żołnierzy pole-
głych w iraku i 36 Polaków, którzy zgi-
nęli w Afganistanie. 

Na stronie znajdziemy ich imiona 
i nazwiska, zdjęcia, a także opis, w ja-
kich okolicznościach polegli. Dodatko-
wo na mapie pokazano miejsce, w któ-
rym zginął żołnierz, oraz kraj i miejsco-
wość, z jakiej pochodził. A D

Fenomenami tatrzańskiej wyrypy są rodzinny 
klimat oraz wspieranie zawodników na trasie.

Dookoła tatr

Z kamyków przyniesionych 
przez warszawiaków powstaje 
portret nieznanej mieszkanki 

stolicy, cywilnej ofiary 
powstania warszawskiego.

kamienny 
portret

strony pamięci

Muzeum wojska Polskiego w warszawie może 
pochwalić się unikatowym okazem broni.

Nowatorska dubeltówka
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Nasza grupa odtwarza 14 Pułk Piechoty 
ochotniczej z Luizjany, walczący 
w czasie wojny secesyjnej po stronie 

skonfederowanych stanów Ameryki. Dlaczego 
właśnie ten? Jednostkę zorganizował nasz ro-
dak – Kacper Tochaman. w jej skład wchodziło 
najwięcej Polaków spośród wszystkich oddziałów 
walczących po stronie Południa. Pułk został po-
wołany 16 czerwca 1861 roku, a rozwiązany 
9 kwietnia 1865 roku. walczył w wielu bitwach, 
między innymi pod Gettysburgiem. Przygotowu-
jąc swoje mundury i wyposażenie, wzory czerpie-
my ze zdjęć z epoki oraz opieramy się na orygi-
nalnych egzemplarzach przechowywanych 
w amerykańskich muzeach.

konfederaci nosili mundury w różnych odcie-
niach szarości. Zdarzało się też, że miały kolor ma-
sła orzechowego. kurtki, które mamy na sobie, to 
wzory richmond Depot ii i richmond Depot iii. 
szyto je z sukna wełnianego, które zapewniało żoł-
nierzowi komfort. ubiór ten jest przewiewny latem, 
a jednocześnie dobrze zatrzymuje ciepło w czasie 
zimy. kurtki zapinane są na mosiężne guziki z in-
skrypcją „i” – od słowa infantry, czyli piechota.

Braki w zaopatrzeniu całej armii konfederacji 
spowodowały, że na froncie pojawiały się najróż-
niejsze konfiguracje ubiorów cywilnych i wojsko-
wych. Dlatego jeden z nas ma na zdjęciu zwykłe 
brązowe spodnie z epoki, a drugi – szare artyleryj-
skie z czerwonymi lampasami (mimo że rekonstru-
uje on piechura). Południe często nie było w stanie 
zapewnić swoim ludziom nawet jednolitych nakryć 
głowy. wbrew temu, co można zobaczyć na obra-
zach, szare kepi konfederackie pojawiało się dosyć 
rzadko. większość ludzi nosiła meloniki, cylindry 
i zwyczajne kapelusze. 

każdy żołnierz powinien mieć pas z mosiężną 
klamrą z oznaczeniem „Cs” (Confederate states 
– stany skonfederowane) lub godłem stanu, z któ-
rego pochodził. Dlatego na naszych klamrach wid-
nieje pelikan karmiący swoje młode – godło Luizja-
ny. Na pasie głównym nosiło się kapiszonownik, 
czyli zasobnik na kapiszony, służące do zapalania 
prochu w trakcie oddawania strzału. ładunki nosiło 
się w ładownicy przewieszonej na pasie przez lewe 
ramię. Do tego pasa przytwierdzona była blacha 
piersiowa, na której również pojawiało się godło 
stanu oraz motto stanowe: „union, Justice and Con-
fidence” (jedność, sprawiedliwość, pewność). 

każdy żołnierz miał manierkę i chlebak. ten 
drugi pokazany na zdjęciu jest zrobiony z podgu-
mowanej bawełny. Z takiego samego materiału wy-
konano plecak, do którego przytroczono koc. Eg-
zemplarze widoczne na fotografiach można okre-
ślić jako nietypowe albo zdobyte na nieprzyjacielu. 
używanie wyposażenia zdobycznego nie było jed-
nak w armii konfederackiej rzadkością. 

Żołnierze nosili na nogach tak zwane brogany, 
które podkuwano gwoździami, aby nie ścierały się 
przy długich przemarszach.

Najczęściej spotykanym karabinem w wyposa-
żeniu armii Południa był gwintowany brytyjski ka-
piszonowy Enfield 1853. w czasie wojny obie stro-
ny sprowadziły z Anglii około 900 tysięcy sztuk 
tego typu broni. karabin o długości około 140 cen-
tymetrów ważył 4,5 kilograma. ładowany był po-
ciskami systemu typu Minnie kalibru 0,58 cala. 
Dodatkową bronią był zakładany na lufę karabinu 
bagnet tulejowy. Nosiło się go w skórzanej po-
chwie przy pasie.

konfederaci
Armia Północnej wirginii nie była ani bogata, 

ani dobrze wyposażona. umundurowanie i uzbrojenie 
jej oddziały miały zatem bardzo zróżnicowane.

M A t E u s Z  D E t y N i E C k i

w następnym numerze: sierżant marines  
walczący w wojnie wietnamskiej

k o l e k C j a – 6 5| |
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nazwa: PIEChOTa KONFEdERaCJI 
PułKu Z LuIZJaNY
datowanie: 1861–1865
Grupa: 14 pułk pieChoty 
oChotniCzej z luizjany
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Zwykły kapelusz okazał się 
praktyczniejszym nakryciem 
głowy dla żołnierza niż 
wojskowe kepi.

żołnierz powinien 
mieć pas z klamrą, 
na której widoczne 
są litery „CS” lub 
godło stanu.

Brogany były podkuwane 
gwoździami.

Karabin kapiszonowy 
Enfield 1853: długi 
na około 140 
centymetrów i ważący 
4,5 kilograma
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warownia za haracz
Chociaż zachowała się tylko połowa 

dawnego zamku, nadal sprawia 
imponujące wrażenie.

Pierwsza wzmianka o grodzie 
kasztelańskim w otmuchowie 
pojawiła się w 1155 roku w bul-

li papieża hadriana. w połowie Xiii 
wieku na jego miejscu biskupi wro-
cławscy wznieśli drewniano-murowa-
ną warownię. w trakcie sporu między 
księciem śląskim henrykiem iV 
Probusem a biskupem Tomaszem ii 
w 1285 roku zamek został zajęty 
i zniszczony przez wojska książęce. 
odbudowano go dziesięć lat później 
po powrocie otmuchowa pod władzę 
kościoła. 

warownię wzniesiono na wzgórzu na 
lewym brzegu Nysy kłodzkiej. Pier-
wotnie składała się ze skrzydła miesz-
kalnego oraz czworobocznej wieży. Ca-
łość otaczały mur obwodowy i fosa. 
Pod koniec XiV stulecia zamek rozbu-
dowano, wzmocniono i rozszerzono 
mury obwodowe, którymi otoczono 
także miasto. Powstało dzięki temu po-
tężne założenie obronne.

Przydało się ono, kiedy warownię, 
w której mieścił się skarbiec biskupów, 
zaatakowali husyci. w trakcie pierwsze-
go najazdu w 1428 roku zdobyli miasto, 

z a m k i

horyzonty pO słuŻbie| |

ale zamek się obronił. Dwa lata później 
znów był oblegany. Husyci odeszliby 
spod jego murów pokonani, gdyby nie 
zarządca Mikołaj von Alzenau, który 
poddał warownię za pieniądze. Zdrajca 
został zresztą wkrótce pojmany i straco-
ny. Husyci okupowali otmuchów przez 
kilka lat i dopiero w roku 1435 wykupił 
zamek z ich rąk biskup Konrad. Nie 
miał jednak szczęścia i kilka lat potem 
jego siedziba znów została zajęta. Bi-
skup kolejny raz musiał zapłacić ha-
racz, aby ją odzyskać.

warownię pod koniec XV wieku roz-
budował jan iV Roth. Powstał wtedy 
zewnętrzny obwód murów, a wjazd 
wzmocniono szyją bramną z dwoma 
wieżami. Powiększono też skrzydło 
mieszkalne, łącząc je z północną wieżą. 
sto lat później biskup Andrzej jerin 
przebudował zamek w renesansową re-
zydencję. wzniesiono dwa nowe skrzy-
dła – zachodnie i południowe, które za-
mknęły wewnętrzny dziedziniec 
otoczony arkadowymi krużgankami. 
Budowlę przystosowano do używania 

n

F e s t y n

Preselekcja na farmie

Droga do wojsk specjalnych pro-
wadzi przez selekcję. wyczerpu-

jący i wszechstronny sprawdzian, któ-
rego kwintesencją jest kilkudobowy 
marsz przez najdziksze rejony gór, bez 

Nie jest to gra dla twardzieli,  
lecz profesjonalne, metodyczne przygotowanie 
do selekcji do jednostek wojsk specjalnych.

względu na pogodę, stanowi wyzwa-
nie nawet dla najlepiej przygotowa-
nych kandydatów na operatorów. wie-
lu z nich odpada. Jedni źle oceniają 
swoje siły, inni popełniają błędy, które 

łatwo można wyeliminować poprzez 
odpowiednie przygotowanie. taką 
okazję stwarza preselekcja, szkolenie 
przygotowawcze obejmujące wszystkie 
elementy sprawdzianu, a prowadzone 
przez instruktorów, którzy najpierw 
sami przeszli zwycięsko sprawdziany 
selekcyjne do jednostek GroM i For-
moza, a następnie, już jako operatorzy 
tych formacji, uczestniczyli w ich or-
ganizowaniu.

Bazą prowadzonej w dniach 12–16 
września preselekcji będzie Pasterka, 
położona u podnóża Gór stołowych. 

więcej na temat: www.naszafarma.
org, biuro@naszafarma.org
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otmuchów leży 13 kilometrów od nysy 

i 40 kilometrów od kłodzka. z obu miej-

scowości dojedziemy tutaj pociągiem i auto-

busem. przystanek pks jest blisko zamku, 

ze stacji trzeba iść około 20 minut. samo-

chód najlepiej zostawić na parkingu w mie-

ście, chyba że jest się gościem hotelowym.

na zamku warto zobaczyć obie cele oraz sa-

lę rycerską z kominkiem. zasady zwiedzania 

warowni zmieniają się, dlatego przed przy-

jazdem lepiej zadzwonić pod numer: +4877 

431 51 48. dostępne są otoczenie zamku, 

dziedziniec i park. zanocować można w go-

ścińcu na zamku (pokój dwuosobowy kosz-

tuje 150 złotych), w kilku otmuchowskich 

ośrodkach wypoczynkowych lub na campin-

gu pttk.

Vademecum

broni palnej – utworzono strzelnice, 
a zewnętrzne fortyfikacje wzmocniono 
bastejami.

Mimo tych umocnień w czasie wojny 
trzydziestoletniej wojska szwedzkie za-
jęły otmuchów. Zamek odbudowano, 
a na przełomie XVii i XViii wieku bi-
skup Franz Ludwig zu neuburg zmie-
nił jego wystrój na barokowy. u stóp 
wzgórza wzniósł też barokowy pałac, 
zwany zamkiem dolnym. Niedługo po-
tem powstała na dziedzińcu zewnętrzna 
klatka schodowa z niskimi, szerokimi 
schodami, zwanymi końskimi. służyła 

ona biskupowi Filipowi von Sinzen-
dorfowi, który z powodu choroby był 
noszony w lektyce.

kolejne zniszczenia spotkały warow-
nię w czasie wojen śląskich. w 1741 
roku zbombardowała ją artyleria pruska 
i od tej pory zamek pełnił jedynie funk-
cję administracyjną. Po sekularyzacji 
dóbr kościelnych w 1810 roku otmu-
chów przejęli władcy pruscy, którzy da-
rowali go ministrowi Wilhelmowi von 
humboldtowi. Nowy właściciel naka-
zał rozebrać zrujnowane południowe 
i zachodnie skrzydła, a materiał z nich 
przeznaczył na renowację najlepiej za-
chowanego skrzydła północnego. 
w 1929 roku prawnuk von humboldta, 
Bernard von humboldt-Dachroedoen, 
odsprzedał warownię gminie otmu-
chów. Zaadaptowano wtedy cały obiekt 
na hotel i tę funkcję pełni do dziś.

Z dawnego zamkowego założenia za-
chowały się najstarsze, północne skrzy-
dło oraz średniowieczna wieża z za-
okrąglonymi narożami. Można w niej 
obejrzeć dwie cele: zapadnią oraz gło-
dową. w pierwszej znajdowała się ru-
choma podłoga, a 20 metrów poniżej 
były zaostrzone żerdzie, na które upa-
dał skazaniec. w drugiej na ścianach 
pozostały znaki wydłubane przez więź-
niów. Za kominkiem w sali rycerskiej 
umieszczono natomiast tajną wnękę 
umożliwiającą podsłuchiwanie toczą-
cych się w pomieszczeniu rozmów. 
Z zamku zachowały się też kamienna 
brama wjazdowa, fragmenty murów 
i fosa, końskie schody oraz zadaszona 
studnia na dziedzińcu. n

horyzonty

A N N A  D ą B r o w s k A

n

F e s t y n

odwiedziny u sąsiadów
odwiedzających czekają też wystawa za-
bytkowego i nowoczesnego sprzętu woj-
skowego, ekspozycje w Muzeum woj-
skowym králíky i obiekcie k-s 14  
„u cielny”, prezentacje formacji wojsko-
wych i grup rekonstrukcyjnych z okresu 
ii wojny światowej, a także pokazy 
współczesnej armii czeskiej. szczegóły 
na temat widowiska odbywającego się 
19–21 sierpnia znajdziemy pod adre-
sem: www.akcecihelna.com. A D

o mobilizacji powszechnej w Cze-
chosłowacji we wrześniu 1938 ro-

ku przypomina widowisko historyczne 
Cihelna 2012. 

impreza rozpocznie się historyczną 
paradą wojskową w mieście králíky. Na 

 p A T R O N A T  P o L s k a  z B r o j N a



numer 5 | sierpień 2012 | polska zBrojna132

n

F e s t y n

kawaleryjska 
szarża

Jak co roku w pierwszą niedzielę 
września na polach pod krojantami 

przypominany jest jeden z najbardziej 
znanych epizodów września 1939 roku. 

widowisko organizowane jest na pa-
miątkę szarży z 1 września 1939 roku 
18 Pułku ułanów Pomorskich na zmo-
toryzowane oddziały wehrmahtu. tak-
że w tym roku 2 września zobaczymy 
inscenizację szarży w wykonaniu 
współczesnych kawalerzystów, którą 
poprzedzą uroczystości związane 
z upamiętnieniem walk, a zakończy fe-
styn kawaleryjski. A D

horyzonty pO słuŻbie| |

Amerykańscy żołnierze są 
otwarci na media. Polski dzien-
nikarz Piotr Langenfeld po-

stanowił to wykorzystać i za radą kole-
gi z us Army poprosił o przydział do 
którejś z jednostek w Afganistanie. 
Dwukrotnie jako korespondent wojen-
ny spotkał się w 2009 roku z żołnierza-
mi z 10 Dywizji Górskiej i 25 Dywizji 
Piechoty w prowincjach Chost i Logar. 
Efektem pobytu w tym kraju jest książ-
ka „Afganistan. Dotknąłem wojny”. 
Autor twierdzi, że nie opowiada ona 
o niczym ważnym czy spektakular-
nym: „Nie ma tu wielkich bitew, krwa-
wych szturmów i zatykania sztanda-
rów”. Czyta się ją jednak jednym 
tchem. Jest to opowieść o codzienności 
żołnierzy na misji i trudnych relacjach 
z Afgańczykami, czyli sprawach, 
o których rzadko mówi się w mediach. 
Langenfeld rzeczywiście, tak jak za-
powiada w tytule, dotknął wojny. Nie 
tylko jeździł z żołnierzami na patrole, 
lecz także był z nimi, gdy zostali 
ostrzelani przez talibów podczas przy-

Byłem pierwszy raz pod ogniem  
i to na niemal otwartej przestrzeni.  

Nie sposób tego opisać.

Dotknąłem wojny

piotr langenfeld, „afganistan. 
dotknąłem wojny”, ender, 2011

A N E t A  w i Ś N i E w s k A

F e s t y n

gotowywania punktu obserwacyjnego 
na nieosłoniętym szczycie góry. „By-
łem pierwszy raz pod ogniem i to na 
niemal otwartej przestrzeni. Nie sposób 
tego opisać. Mieszanina surrealistycz-
nego strachu i złości na siebie, że tu 
przyjechałem, i na tych, którzy zmieni-
li reguły tej «zabawy»”.

książka niestety ma sporo wad, głów-
nie od strony edytorskiej. Została niesta-
rannie zredagowana i nie umieszczono 
w niej spisu treści. Poza tym ze względu 
na bogactwo fotografii, co jest akurat 
plusem książki, wydrukowano ją na kre-
dowym papierze, a to nie jest najlepszy 
pomysł. Lekturę utrudniają też źle roz-
mieszczone marginesy (wewnętrzny jest 
zbyt mały), chociaż strony są ciekawie 
zaprojektowane. Najbardziej jednak iry-
tujące jest potrójne wykorzystanie frag-
mentu tekstu: w głównej części książki, 
jako wstęp oraz tekst na okładce. 

n

n

ułańskie dni

w obchodach zaplanowanych na 
8–9 września 2012 roku weź-

mie udział między innymi szwadron 
kawaleri i  wojska Polskiego. 
w pierwszym dniu pododdziały ka-
waleryjskie przemaszerują ulicami 
warszawy z kompleksu wojskowego 

przy ulicy kozielskiej na plac Piłsud-
skiego, gdzie odbędzie się uroczysty 
capstrzyk. w niedzielę w obiekcie 
przy kozielskiej po polowej mszy 
świętej obejrzymy kawaleryjskie po-
kazy i zawody jeździeckie. współor-
ganizatorami święta są stowarzysze-
nie Pododdziałów reprezentacyjnych 
wojska Polskiego, klub Jeździecki 
Legia kozielska, Federacja kawalerii 
ochotniczej oraz stowarzyszenie 
„szwadron Jazdy rP”. A D

u
s

 
d

o
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F e s t y n

weekend  
w twierdzy

kilkakrotny nieudany szturm od-
działów rosyjskich na przesmyk 

pomiędzy jeziorami Niegocin i kisajno 
w Giżycku pod koniec sierpnia 1914 
roku obejrzymy w trakcie tegorocznego 
święta twierdzy Boyen. organizatorzy 
przygotowali na 18–19 sierpnia także 
inne atrakcje – zwiedzanie twierdzy 
z przewodnikiem i inscenizacje. więcej 
na: www.boyen.gizycko.pl. A D

w 40. rocznicę ukończenia szkoły.  
spotkanie odbędzie się 8–9 września  

2012 roku w wojskowym ośrodku 
wypoczynkowym w ryni koło warszawy.

o G ł o s z e n i e

absolwenci oraz pozostali podchorążowie 
1 Kompanii akademickiej,  

powołanej w 1968 roku  
przy Centrum Szkolenia Służb 

Kwatermistrzowskich w Poznaniu 
i tamtejszej wyższej Szkole Ekonomicznej,

zapraszają na kolejny

zjazd koleżeński

Na tegoroczne spotkanie entuzja-
stów byłego 1 Batalionu szturmo-

wego zaplanowano aż cztery dni. od 23 
do 26 sierpnia 2012 roku na odwiedza-
jących festyn czekają pokazy: wyposa-

żenia grupy specjalnej z Jed-
nostki wojskowej komando-
sów, sztuk walki w wykona-

niu Combat 56 czy od-
bicia jeńca przez 
royal Marines. Poza 

tym będzie można 
zobaczyć dioramy grup 
rekonstrukcyjnych, zawo-
dy wojskowo-obronne 
uczniów klas wojskowych, 
wystawę „Zanim uderzył 
GroM”, kupić pamiątki 

na jarmarku militarnym 
i wziąć udział w konfe-
rencji poświęconej hi-
storii jednostek specjal-
nych. więcej informacji 
na stronie: festynkoman-
dosa2012.pl. A D

Nie można przegapić trzeciego 
Festynu komandosa 

w Dziwnowie.

Być jak  
specjalsi

F e s t y n

n

rocznik 1982–1986

Komitet honorowy i Organizacyjny

e-mail: zmechole86@o2.pl 

tel. +48 71 765 82 30

o G ł o s z e n i e

absolwenci wyższej Szkoły 
Oficerskiej  

wojsk Zmechanizowanych 
we wrocławiu

z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia w 1982 ro-

ku studiów i służby wojskowej zapraszamy 

wszystkich absolwentów na zjazd koleżeński, 

który odbędzie się w murach alma mater 

we wrocławiu 28–30 września 2012 roku.

Po przeczytaniu „Pana ta-
deusza” pozostaje w pa-

mięci obraz wspaniałej fran-
cuskiej armii maszerującej na 
Moskwę; wojska kulturalne-
go, schludnego i niosącego 
nadzieję na lepszą przyszłość. 
Mickiewicz tak zapewne za-
pamiętał wielką Armię  
napoleona. rzeczywistość 
jednak nie była tak świetlana 

jak chcieliby bonapartyści – miłośnicy 
czy wręcz wyznawcy korsykańskiego 
boga wojny. książka brytyjskiego hi-
storyka Digby’ego Smitha „Napoleon 
przeciwko rosji 1812. Druga wojna 
polska” pozwala spojrzeć na wyprawę 
do rosji w zupełnie innym świetle. 
Autor (jak zapewne zresztą większość 
Brytyjczyków) nie ma Napoleona za 
wielkiego wizjonera, lecz raczej za 
niebezpiecznego szaleńca. Smith nie 
dziwi się klęsce półmilionowego wy-
borowego wojska. Przeciwnie, jest 

digby smith, „napoleon przeciwko rosji 1812. 
druga wojna polska”, replika, 2012

M A C i E J  s Z o PA

przekonany, że wyprawa na Moskwę 
od początku była skazana na klęskę. 
obala też wiele mitów. oto na przy-
kład wojsko idące przez księstwo 
warszawskie nie składało się z anio-
łów, a w dodatku było tak źle zaopa-
trzone, że zmuszone było grabić pol-
skie wsie. Do tego ostatniego miało 
zresztą prawo. rozkaz o „pozyskiwa-
niu niezbędnych środków” pochodził 
od samego wodza. Z tezami zawartymi 
w książce można się zgodzić bądź 
nie. Na pewno warto poznać inny 
punkt widzenia niż ten powszech-
nie przyjęty w Polsce, szczególnie 
że całość jest bardzo sprawnie i in-
teresująco napisana. 
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Czy Napoleon od początku  
był skazany na klęskę?

Napoleon 
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horyzonty Z ŻyCiA WOJsKA| |

przez trzy dni muzycy w mundurach koncerto-
wali na międzynarodowym Festiwalu orkiestr 
sił powietrznych. na gali finałowej wystąpiło 
jednocześnie ponad 200 osób. zabrzmiały nie 
tylko wojskowe rytmy, lecz także standardy 
muzyki klasycznej. ponadto po raz pierwszy 
połączone orkiestry na żywo akompaniowały 
pokazowi multimedialnych fontann. B p

najlepsi wojskowi spadochroniarze rywalizowali o mistrzowskie tytuły w otwartych spadochro-

nowych mistrzostwach wojska polskiego oraz regionalnych spadochronowych mistrzostwach 

Cism. pierwsze zawody wygrał starszy szeregowy Bartłomiej wójciak z 6 Brygady powietrznode-

santowej. złoty medal w zawodach Cism zdobył młodszy chorąży Maciej lamentowicz z ośrod-

ka szkolenia wysokościowo-ratowniczego i spadochronowego sił powietrznych w poznaniu, go-

spodarza zawodów. zawodnicy z oswrissp byli najlepsi także w rywalizacji drużynowej, zarów-

no w mistrzostwach wp, jak i zawodach pod patronatem Cism. oddawali skoki z wysokości 

1100 metrów, a oceniana była precyzja lądowania. odpowiednio manewrując spadochronem, 

musieli wylądować w środku pięciometrowej planszy. ideałem było jednak trafienie piętą w cen-

tro, czyli dwucentymetrowy krążek umieszczony w środku czarnego dysku o średnicy 16 centy-

metrów, tak zwanej patelni.  j s

wojsko zagrało

odznaczenia

Piętą
w patelnię

w r o C ł a w

F l o r y d a ,  u s a

k r z e s i n y

podpułkownik Donald Rumney i major Jennifer  
Dehart, służący w koalicyjnym Centrum koordyna-
cyjnym, otrzymali Brązowe medale wojska polskie-
go za zasługi we współdziałaniu jednostek wielona-
rodowych. wręczył je pułkownik andrzej Dylong, 
szef polskiego zespołu łącznikowego.  a d
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dzieci ze szkół podstawowych uczyły się udzielać pierwszej po-

mocy od ratowników z 17 Grupy zabezpieczenia medycznego  

z międzyrzecza. najmłodsi mogli spróbować swoich sił w wyko-

nywaniu czynności ratujących życie. medycy rozdali też dzie-

ciom numery telefonów, pod które należy dzwonić w nagłych 

wypadkach i zademonstrowali, jak rozmawiać z dyspozytorem 

w przypadku konieczności wezwania pomocy. a d 

Dziecięca pomoc
G o r z ó w  w i e l k o p o l s k i

horyzonty

uczniowie klas profilów mundurowych zespołu szkół licealnych i zawodowych imienia unii europejskiej z su-
lęcina oraz zespołu szkół ponadgimnazjalnych z Czerwieńska uczestniczyli w tygodniowym obozie wojsko-
wym w ośrodku szkolenia poligonowego wojsk lądowych. licealiści pod okiem instruktorów z 17 wielkopol-
skiej Brygady zmechanizowanej, szkoły podoficerskiej wojsk lądowych z poznania, policjantów z komendy 
wojewódzkiej z Gorzowa wielkopolskiego oraz strażaków zapoznawali się ze specyfiką poszczególnych zawo-
dów. miłośnicy wojska pokonywali tor przeszkód, uczyli się przemieszczać w terenie zabudowanym i używać 
środków ochrony przed skażeniami. poznawali też zasady pracy z mapą, wykonywania stanowiska ogniowe-
go oraz udzielania pomocy przedmedycznej.  a d

Licealiści na poligonie
w ę d r z y n

dLa MłOdYCh 
MIłOśNIKów 
SłużB 
MuNduROwYCh 
Był to 
niezapomniany 
i pełen wyzwań  
tydzień. 
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Pierwszy pogrzeb miał miejsce w 1989 roku w san Diego, zaraz po tym, jak 
Deyna, mający dwa promile alkoholu we krwi, wpadł dodge’em coltem 
na prawidłowo zaparkowaną ciężarówkę i zmarł w wyniku poważnych obra-
żeń. Po latach była żona piłkarza Mariola postanowiła przewieźć prochy  

Kazimierza do Polski. Gdy norbert Deyna wybrał się na cmentarz El Camino Me-
morial Park, w miejscu grobu ojca zastał świeży dół. Nie miał pojęcia o decyzji matki.

oto ostatni rozdział mocno pokręconej opowieści o wybitnym piłkarzu, kto wie, czy 
nie najlepszym w historii polskiego futbolu. Msza żałobna w warszawie odbyła się 
katedrze Polowej wojska Polskiego, a w pogrzebie uczestniczyła kompania honoro-
wa. Nic dziwnego – Deyna był porucznikiem, a najlepsze chwile w swoim sportowym 
życiu spędził w Legii, która w minionych czasach była klubem wojskowym. wojsko 
stało się dla chłopaka ze stargardu oazą szczęścia. Zapewniło mu możliwość gry 
w piłkę na najwyższym w kraju poziomie. Dało mieszkanie, dobre pieniądze i poczu-
cie bezpieczeństwa. Ciekawe, że Deyna dość długo bronił się przed tym szczęściem. 
Ściślej mówiąc, trzymały go na dystans od wojska kluby, które chciały mieć utalento-
wanego chłopaka dla siebie. w łódzkim klubie sportowym na przykład w trakcie tre-
ningów pod stadionem wystawiano warty, które miały wypatrywać ludzi w mundu-
rach. Legia zagięła jednak na Deynę parol i w końcu piłkarz przeniósł się do warsza-
wy po dobroci, bez udziału żandarmerii i milicji.

Po dwóch latach służby wojskowej, która tak naprawdę polegała na grze w piłkę, po-
jawiło się ryzyko, że warszawski klub straci znakomitego zawodnika, który zgodnie 
z przepisami powinien wrócić do łks. w Legii wpadli więc na szatański pomysł, by 
piłkarzowi przedłużyć służbę o rok, przenosząc go do marynarki. tak oto nowym 
miejscem zakwaterowania Kazimierza Deyny, mianowanego przy okazji na stopień 
bosmanmata, stała się Gdynia. Stefan Szczepłek w książce „Deyna, Legia i tamte cza-
sy” pisze: „Czy trzeba dodawać, że bosmanmat nigdy na oczy nie widział swojej jed-
nostki, nie wiedział, gdzie ona się znajduje, nie przepłynął mili okrętem i nie miał na 
sobie marynarskiego munduru?”.

wojsku Deyna zawdzięcza bardzo dużo, ale z drugiej strony armia złamała życie 
wielkiemu piłkarzowi. Po wielkim sukcesie reprezentacji Polski w mistrzostwach świa-
ta w 1974 roku o Deynę starały się najwspanialsze kluby europejskie. wojsko odrzuca-
ło te wszystkie propozycje. takim potęgom jak real Madryt, Bayern Monachium, inter 
Mediolan i Milan armia mówiła stanowcze nie. By naród nie miał wątpliwości, że pił-
karz akceptuje ten stan rzeczy, w „Żołnierzu wolności” ukazał się wywiad z poruczni-
kiem Deyną. „Moje życiowe losy związałem z ludowym wojskiem Polskim i jemu za-
mierzam dochować wierności”, powiedział piłkarz. „w życiu sportowca są przecież 
sprawy znacznie więcej warte niż dolary”. Powiedział? Stefan Szczepłek już po ukaza-
niu się jego książki o Deynie ustalił, że wspomniany wywiad powstał w Głównym Za-
rządzie Politycznym wP. Na treść rozmowy nie mieli wpływu dziennikarze „Żołnierza 
wolności”, nie miał też wpływu sam Deyna. takie były czasy.

Jakże inaczej potoczyłoby się życie porucznika Kazimierza Deyny, 
gdyby armia zgodziła się na jego transfer do któregoś ze znamienitych 

klubów. Nie trafiłby kilka lat później do ligi angiel-
skiej, do której się za bardzo nie nadawał. Nie mu-
siałby wyjeżdżać do stanów Zjednoczonych, gdzie 
został okradziony przez wspólnika. tej nocy, gdy 
na międzystanowej piętnastce w pobliżu san Die-
go doszło do tragicznego zderzenia, znajdowałby 
się w zupełnie innym miejscu.
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