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Magdalena Ogórek wyjaśnia, 
jak blisko jej do PiS

dodatek specjalny – masłoń o zniewolonych umysłach



wojciech wybranowski: zerwanie negocjacji 
w sprawie caracali mocno spowolni dostawę 
sprzętu dla wojska, sprzętu, który dziś jest pilnie 
potrzebny? czy też, jak przekonuje mon, była to 
niezbędna decyzja?

gen. dyw. roman polko: Decyzja MON 
o zakończeniu negocjacji z Airbusem 

i odejściu od zakupu caracali była trudna, 
ale słuszna. Ten przetarg od początku 
budził kontrowersje z uwagi na sposób 
skonstruowania warunków przetargu, 
brak uwzględnienia różnorodnych po-
trzeb w zakresie wykorzystania śmi-
głowców. Zakup jednego typu śmigłowca, 

który miał spełniać wszystkie wymaga-
nia i potrzeby polskiej armii, a tak prze-
konywał nas poprzedni rząd, to mrzonka. 
Jeżeli coś ma służyć do wszystkiego, to 
tak naprawdę nie nadaje się do niczego.

Oczywiście w tej sprawie dało się 
słyszeć już bardzo wiele głosów bronią-

rosja może 
uderzyć  
w ciągu kilku 
miesięcy

z gen. dyw. romanem polko,  
byłym dowódcą jednostki specjalnej grom
rozmawia Wojciech Wybranowski
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cych interesów francuskiego producenta, 
które de facto pokazują siłę oddziaływa-
nia różnych grup lobbingowych działają-
cych w Polsce, również w obszarze armii. 
A oceniając sprawę rezygnacji z caracali, 
warto wziąć pod uwagę dwie sprawy. Po 
pierwsze, aspekt techniczny. Z tego punk-

tu widzenia caracale to konstrukcja na 
dzisiejsze czasy przestarzała, pochodzą-
ca z drugiej połowy lat 60., ustępująca 
radzieckiemu Mi-8 czy Mi-17. Przewaga 
caracali sprowadza się jedynie do tego, 
że w tę przestarzałą konstrukcję trans-
portową wtłoczono nowoczesną tech-

nologię. Sęk w tym, że również i ona jest 
daleka od doskonałości. Po drugie, wciąż 
jest wiele wątpliwości dotyczących spo-
sobu przeprowadzenia przetargu, w wy-
niku którego zdecydowano się na wybór 
takiego wielozadaniowego powietrznego 
„autobusu” na potrzeby armii, za cenę 
wręcz astronomiczną, przekraczającą 
realną wartość zamówionego sprzętu. 
Mam wrażenie, że mieliśmy zapłacić nie 
za rzeczywiście potrzebne wyposażenie, 
lecz za złote klamki.

ogłoszenie kolejnego przetargu, uruchomienie 
procedur i negocjacje spowodują, że dostawy 
śmigłowców się opóźnią, a wojsko ich pilnie 
potrzebuje.

To prawda, armia potrzebuje śmi-
głowców praktycznie na wczoraj. Jednak 
wieloletnie zapóźnienia w tym i nie tylko 
tym zakresie są wynikiem długotrwałe-
go braku konkretnych decyzji ministra 
Siemoniaka oraz ministra Klicha. Co 
zrobił minister Siemoniak jako szef MON 
w pierwszych dniach urzędowania? 
Rozwiązał 36. Specjalny Pułk Lotnictwa 
Transportowego, co bynajmniej nie 
zmniejszyło problemów transporto-
wych czy to VIP-ów, czy samego wojska, 
a wręcz przeciwnie, pogłębiło zapaść. 
Brak realnych działań w poprzednich la-
tach w modernizacji sprzętu wojskowego 
dziś odbija się bardzo boleśnie. Dlatego 
będę bronił decyzji ministra Macierewi-
cza, który w takiej sytuacji zdecydował 
się na pilny zakup dwóch śmigłowców 
Black Hawk dla wojsk specjalnych. 
Oczywiście to kropla w morzu potrzeb, 
a uruchomienie i realizacja procedur 
przetargowych na kolejne wymaga cza-
su. Jednak lepiej poczekać, niż pchać się 
w sytuację, z której byłoby nam trudno 
się wycofać, w której wojsko dostałoby 
niewyczerpujący potrzeb sprzęt, rdze-
wiejący w hangarach, bo jego zastosowa-
nie byłoby bardzo ograniczone. W tych 
obszarach, gdzie można z zakupem 
sprzętu poczekać kilka miesięcy, trzeba 
wdrożyć procedury antykorupcyjne, 
przeprowadzić transparentne przetargi. 
W bardzo pilnych, naglących przypad-
kach należy przeprowadzić działania 
doraźne, tak jak bez przetargu kupowa-
no niezbędny sprzęt przed wysłaniem 
naszych żołnierzy na misje na Bliskim 
Wschodzie.

niedawno powiedział pan, że całkowicie zanie-
dbano bezpieczeństwo państwa. korweta „gawron” 
nie pływa, moździerz „rak” nie strzela…
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To wynika z prymatu woli politycznej 
nad zdrowym rozsądkiem i słuchaniem 
głosu ekspertów. Kończyłem wyższy 
kurs zarządzania zasobami obronnymi 
w Monterey. Pierwsza zasada, którą tam 
wbijano do głowy, brzmiała: miej zdolność 
wycofania się z działań przynoszących 
straty. Niesławna wielozadaniowa korweta 
„Gawron”, która byłaby pływającą tarczą 
strzelniczą, przerobiona później na okręt 
patrolowy „Ślązak”, pokazuje, że polityczni 
decydenci w poprzednich latach nie byli 
w stanie wycofać się z wymagających 
wysokich nakładów projektów, nieprzyno-
szących wojsku żadnych korzyści. Łado-
wano więc pieniądze w niefunkcjonujące 
pomysły, a zabrakło ich na realną moder-
nizację Wojska Polskiego. Nawiążę jeszcze 
raz do caracali – lepiej wycofać się z tego 
projektu teraz, gdy budzi wątpliwości, 
niż utopić potężne pieniądze i żałować za 
parę lat, że nie ma ich na sprzęt naprawdę 
wojsku potrzebny.

Pamięta pan sprawę korwet ORP 
„Kościuszko” i ORP „Pułaski”, które otrzy-
maliśmy w „darze” od Amerykanów po 
wejściu Polski do NATO? Nasi sojusznicy 
śmieją się z nas do dziś z tego powodu, bo 
popełniliśmy błąd, przyjmując ten, jak się 
okazało, pływający złom. Szybko wydało 
się, że aby go utrzymać, trzeba inwestować 
ogromne środki, a same korwety mają 
niewielką użyteczność. Ktoś nie pomyślał, 
potrzebą polityczną było ogłosić, że mamy 
korwety, a konsekwencje finansowe takiej 
gry okazały się katastrofalne.

z czego – pana zdaniem – wynikają takie 
opóźnienia w modernizacji polskiej armii?

Przede wszystkim z braku profesjo-
nalnego zdefiniowania, jaka ta armia ma 
być i do czego służyć. Skoro dziś strategia 
zakłada, że wojsko ma służyć do obrony 
własnego terytorium, trzeba określić, jaka 
ma być jego liczebność, jakie kompo-
nenty i rodzaje sił zbrojnych – w jakich 
proporcjach i z jakim wyposażeniem 
mają wchodzić w jego skład. Jeżeli ktoś 
działa na zasadzie „jakoś to będzie”, to 
wówczas z tabel należności wykreśla 
te elementy, które sprawiają, że armia 
będzie nowoczesna, sprawna i wpisuje 
różnego rodzaju buble, byle tylko kwota 
się zgadzała. A to negatywnie wpływa na 
poziom obronności. Jest jeszcze druga 
zasadnicza kwestia. Poprzedni rząd 
działał bardzo propagandowo. Jeżeli oka-
zywało się, że polskiemu wojsku czegoś 
brakuje, to ogłaszano wieloletnie plany 
strategiczne i mydlono oczy wielkimi 

rzędami cyfr z wieloma zerami, mówiąc, 
jakie to cuda będziemy posiadali. A z góry 
wiadomo było, że są to plany nierealne. 
Zamiast mrzonek potrzebne są realistycz-
ne kalkulacje – nie przygotowywane na 
użytek propagandowy, lecz uwzględnia-
jące rzeczywiste potrzeby i możliwości. 
Jeżeli buduje się profesjonalną strategię 
rozwoju armii, to określa się konkretne 
priorytety: jaka ta armia ma być za pięć, 
10 i 25 lat, i na tej bazie przygotowuje się 
kolejne projekty, tak by była możliwość 
ich budżetowania przy uwzględnieniu, że 
armia nie może również utracić możliwo-
ści skutecznego reagowania na wypadek 
niespodziewanego konfliktu zbrojnego. 
Tego niestety nie robiono. Dominował 
prymat polityki nad myśleniem o bezpie-
czeństwie państwa, a fachowcom, eksper-
tom związanym z wojskiem zamykano 
usta, zamiast tego słuchając lobbystów 
firm produkujących sprzęt wojskowy.

nadal nie mamy skutecznej obrony cyberprze-
strzeni, nie ruszyła też praktycznie niezbędna 
w naszej sytuacji budowa obrony powietrznej.

Tak. I to jest poważny problem. 
Docierają do nas informacje, że Rosja 
rozmieszcza iskandery, przemieszcza jed-
nostki, sprawdza gotowość swojej obrony 
cywilnej na wypadek ataku nuklearnego. 
To wszystko w praktyce musi niepokoić, 
bo rzeczywiście obrony powietrznej nie 
mamy. Oczywiście jej budowa wymaga 
pewnych procedur, ale same procedury, 
jakkolwiek istotne, nie mogą blokować 
zakupu sprzętu niezbędnego dzisiaj dla 
naszego bezpieczeństwa. Tymczasem na 
razie jesteśmy bezbronni.

obawiam się, że znów w wykonaniu mini-
sterstwa obrony narodowej mamy do czynienia 
bardziej z propagandą niż realnymi działaniami. 
dopiero we wrześniu, po prawie roku od zmiany 
władzy, minister antoni macierewicz podpisał de-
cyzję dotyczącą wystosowania wniosku o zakup 
w stanach zjednoczonych ośmiu baterii rakiet 
patriot. do 2019 r. do polski mają dotrzeć tylko 
dwie baterie z zestawami pomostowymi.

To jest ten sam problem, który 
dotyczy wszystkich opcji politycznych, 
czyli myślenia kategoriami wyłącznie „tu 
i teraz”, a nie dalekosiężnego spojrzenia 
na armię. Amerykański Air Force One 
jeszcze lata, a Amerykanie już rozpisali 
przetarg na nowy samolot. U nas nie ma 
ani samolotu, ani przetargu.

my będziemy ogłaszać przetargi, debatować 
nad tym, czy caracale, czy blackhawki, kałasz-
nikowy, czy beryle, tymczasem rosja będzie się 
wzmacniać i coraz bardziej zagrażać bezpieczeń-
stwu polski.

Bardzo poważnie trzeba brać to pod 
uwagę. Na dniach ukaże się w Polsce 
książka gen. sir Richarda Shirreffa, 
byłego zastępcy naczelnego dowód-
cy sił NATO w Europie zatytułowana 
„2017. Wojna z Rosją”, w której ten 
doświadczony wojskowy ostrzega, że 
konflikt z Rosją to nie jest perspektywa 
kilku lat, ale kwestia miesięcy. Generał 
Shirreff wskazuje, że do rosyjskiego 
uderzenia na jedno z państw bałtyckich 
może dojść nawet w przyszłym roku. 
Co więcej, pisze, że Putin używając 
groźby wojny nuklearnej, powstrzyma 
państwa NATO od interwencji. Co należy 
zrobić? Trzeba podjąć działania, przede 
wszystkim działania w ramach sojuszu 
północnoatlantyckiego, by przeciwsta-
wić się eskalacji agresywnych działań 
Putina. Bądźmy poważni – nawet gdyby-
śmy w ciągu kilku miesięcy otrzymali te 
wszystkie caracale, które Polska miała 
kupić, łącznie z rakietami Patriot, to 
przy takiej przewadze militarnej, jaką 
dysponuje Rosja, sami nie jesteśmy 
w stanie się obronić.

nie bardzo widzę francuskich żołnierzy de-
santujących się z caracali, by bronić białegostoku, 
lublina…

Jednak wojska NATO zaczną w jakimś 
stopniu zabezpieczać wschodnią flankę. 
A dla nas przy tym wszystkim prioryte-
tem powinno być wzmocnienie naszej 
współpracy z NATO, przekonywanie 
do większego zaangażowania wojsk 
sojuszu w obronę naszego terytorium 
i naszych wschodnich partnerów. Nie 
dysponujemy bronią atomową i tej 
potędze Rosji możemy przeciwsta-
wić się wyłącznie w ramach sojuszu, 
a z tego, co wiem, są czynione starania, 
by Polska dołączyła do nuklearnego 
programu NATO. Jeżeli Putin będzie 
eskalował napięcie, to zapewne uda się 
przełamać blokadę wstrzymującą nasz 

poprzedni rząd działał 
propagandowo. ogłaszano 
wieloletnie plany i mydlono 
oczy rzędami cyfr. a z góry 
wiadomo było, że są nierealne
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udział w projekcie dzielenia się bronią 
jądrową.

Jednocześnie bardzo pilne jest odbu-
dowanie możliwości własnej obrony. Od-
chodzi na szczęście do lamusa całkowicie 
nieudany projekt ministra Siemoniaka, 
czyli Narodowe Siły Rezerwowe. Dzisiaj 
obronność naszego państwa możemy 
budować wyłącznie – po pierwsze, w ra-
mach struktur NATO, po drugie, w ra-
mach uruchomienia zdolności obronnych 
całego społeczeństwa, czyli zbudowania 
ok. 150-tysięcznej armii z silną obro-
ną terytorialną. Wykorzystamy w ten 
sposób potencjał, jaki tkwi w ludziach, 
którzy nie będąc zawodowymi żołnierza-
mi, jednocześnie chętnie się przeszkolą, 
oddając armii swoje umiejętności, które 
będą zagospodarowane w bardzo istot-
nych dla armii przestrzeniach.

amator skoków spadochronowych zostanie wy-
korzystany przez armię jako komandos? bądźmy 
poważni…

A kto powiedział, że on ma być 
komandosem? Mamy całkiem liczne 
i bardzo dobre etatowe wojska specjalne. 
Gorzej z innymi obszarami. Mówię np. 
o wojnie w cyberprzestrzeni. Rosja jako 
tzw. armię trolli wykorzystuje cywilnych 
hakerów. Polska też ma takie możliwości. 
Ja nie widzę lepszych fachowców niż 
cywilnych informatyków współpracują-
cych ze strukturami sił zbrojnych. Mamy 
wiele dobrych firm informatycznych, 
wielu światowej klasy informatyków, 
którzy mogliby ten nowy rodzaj wojsk 
w armii utworzyć i przy tym wcale nie 
być zawodowymi żołnierzami. Oczywi-
ście pojawiają się głosy, np. gen. Kozieja, 
że „musi mieć kategorię A i robić 50 
podciągnięć”. Bzdura. Nie zapominajmy, 
że żyjemy w czasach, gdy potencjalny 
konflikt zbrojny nie odbędzie się tylko 
poprzez starcie kinetyczne i siłę ognia, 
lecz także w wielu innych obszarach.

generał schireff pisze o ataku rosji na 
jeden z krajów bałtyckich. a pan uważa, że konflikt 
z rosją jest realny ?

Kiedy śp. prezydent Lech Kaczyński 
zwoływał prezydentów w Gruzji i na placu 
w Tbilisi mówił, że najpierw Ukraina, póź-
niej Polska, niektórzy pukali się w czoło. 
Teraz już wiemy, że prezydent Kaczyński 
błędu nie popełnił, popełnili go ci dowódcy 
NATO, którzy schowali pod dywan raport 
wskazujący, że po agresji na Gruzję realne 
są zajęcie Krymu i działania Rosji na Ukra-
inie. Dzisiaj mamy Donbas, gdzie Rosjanie 

robią, co chcą. Mamy Syrię, gdzie Rosjanie 
stwarzają pola potencjalnego konfliktu, 
ale mamy też notoryczne naruszanie 
przestrzeni powietrznej państw bałtyc-
kich przez rosyjskie lotnictwo. Prowokacji 
jest sporo, dlatego wcale nie wykluczam, 
że w perspektywie kilku miesięcy Rosja 
uderzy pod sztucznie wygenerowanym 
pretekstem. Czego należy się obawiać? 
Na przykład wejścia rosyjskich wojsk pod 
pozorem ochrony interesów rosyjskiej 
mniejszości na teren Litwy czy Estonii.

a zagrożenie dla polski?
Jeżeli Rosja uderzy na terytorium  

Estonii, Łotwy czy Litwy, jak sugeruje  
gen. Shirreff, i nie spotka się to ze zdecy-
dowaną reakcją NATO, to za chwilę może 
nastąpić eskalacja i w takim przypadku ab-
solutnie nie można wykluczyć, że kolejnym 
celem rosyjskiego ataku, w nieco dalszej 
przyszłości, stanie się Polska. Najprościej 
mówiąc, realny może się stać scenariusz, 
zgodnie z którym pewien czas po ataku na 
któreś z państw bałtyckich, ośmielone ma-
razmem NATO rosyjskie wojska wkroczą 
pod wydumanym pretekstem, np. ochrony 
miejsc rosyjskiej pamięci narodowej na 
obszar części naszych wschodnich woje-
wództw. Takich scenariuszy oczywiście 
można budować dużo. Jednak bardziej 
niż rosyjskiej próby okupacji terytorium 
Polski spodziewałbym się działań dywer-
syjnych podważających wiarygodność 
naszego kraju na arenie międzynarodowej, 
poprzez oskarżanie nas o jakąś przemoc 
wobec mniejszości, terroryzm. Dlatego 
zasadne byłoby już rozpoczęcie ćwiczeń 
wojskowych, również odstraszających na 
ścianie wschodniej, ulokowanie tam może 
batalionu wojska...

co w tej sytuacji jest najpilniejsze?
Naprawa systemu dowodzenia. Za-

miast uproszczenia systemu dowodzenia 
odpowiadającego standardom NATO 
wprowadzono w poprzednich latach 
dualizm decyzyjny w siłach zbrojnych, 
stworzono potężne struktury dowódcze: 
Sztab Generalny, Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwo 
Operacyjne, z nakładającymi się kom-
petencjami. W istocie sparaliżowało to 
dowodzenie siłami zbrojnymi, a znalezie-
nie odpowiedzialnego za błędne decyzje 
w tym systemie będzie niemożliwe.

nowy szef mon mógł to naprawić w kilka tygo-
dni. wymagało to zmian na papierze i wprowadze-
nia ich w życie. nie zrobił tego…

Też nie rozumiem, dlaczego tego 
dotąd nie zrobiono. Z tego, co wiem, ma 
to jednak zostać zrealizowane. Rzeczywi-
ście w tym obszarze powinniśmy działać 
zdecydowanie sprawniej. System do-
wodzenia został zepsuty ustawą i nową 
ustawą można to naprawić. 

wciąż mamy zapowiedzi. tak jak z obietnicami 
zakupu sprzętu dla wojsk desantowych, okrętów 
wojennych, budowy obrony terytorialnej z bry-
gadami rozlokowanymi jeszcze w tym roku – na 
wschodzie. efektów brak.

Koncepcja obrony terytorialnej jest 
doskonała. Dopiero niedawno zo-
stał wyznaczony dowódca wojsk OT 
płk Wiesław Kukuła. Mam nadzieję, że 
11 listopada zostanie generałem. To 
były dowódca jednostki komandosów, 
doświadczony żołnierz z otwartą głową, 
autorytet intelektualny w środowisku 
wojskowym. Teraz trzeba stworzyć mu 
warunki do działania. A z tego, co wiem, 
bo rozmawiałem z płk. Kukułą, powstają-
ca obrona terytorialna będzie opierać się 
również na ludziach – żołnierzach, któ-
rzy walczyli w jednostkach specjalnych 
w Iraku czy Afganistanie, rezerwistach, 
którzy pozostają dziś poza wojskiem. 
Chociaż rzeczywiście też mam odczucie, 
że budowa OT postępuje zbyt wolno. 
Jeśli wyznaczamy dowódcę tego rodzaju 
sił zbrojnych, to warto mu zarazem dać 
pełne prerogatywy do działania, pełen 
zestaw narzędzi prawnych.

a co z pieniędzmi na wojsko? wydatki na 
modernizację armii rzędu ok. 3 proc. pkb to wy-
starczająca kwota? może należałoby ją zwiększyć?

Potencjał obronny państwa to nie 
tylko armia, to również potencjał 
gospodarczy. Nie powinniśmy powyżej 
3 proc. wychodzić, natomiast dobrze by 
było, żeby te środki finansowe, któ-
re już są, zagospodarować lepiej, nie 
przepłacając tak, jak mieliśmy prze-
płacić za caracale. Dla Polski te 3 proc. 
PKB to optymalny pułap pozwalający 
na zbudowanie 150-tysięcznej armii 
i odpowiednie jej doposażenie.

i taka armia nam wystarczy? według niemiec-
kiej prasy dwa lata temu putin miał szydzić, że 
rosjanie w dwa dni dotrą do warszawy.

Dotrzeć mogą, w 1920 r. Też dotarli. 
Tylko zapomnieli o liniach zaopatrzenia, 
a przede wszystkim zapomnieli, że Polacy 
są bitnym, dumnym narodem i potrafią 
walczyć. Długo na terytorium Polski by nie 
wytrwali. © ℗  wszelkie prawa zastrzeżone 21
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