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Barwy i symbole

Genealogia Żandarmerii

Doroczne Święto Żandarmerii
Wojskowej zostało ustanowione
przez Ministra Obrony Narodowej decyzją nr 36/MON z dnia
26 kwietnia 1994 roku.

Korzenie żandarmerii i jej najchlubniejszych
tradycji sięgają głęboko w przeszłość.
Pierwsza polska jednostka Żandarmerii
została utworzona w 1812 roku na Litwie,
a następnie zgodnie z obowiązującym
wówczas prawem utworzono korpusy
Żandarmerii działające w strukturach
wojskowych Księstwa Warszawskiego.
Żołnierze formacji udowadniali wiele razy swoją odwagę, męstwo i poświęcenie. Najbardziej znanym tego przykładem jest bitwa pod Dębem
Wielkim w okresie powstania listopadowego. W sierpniu 1918 roku na rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego utworzone zostały jednostki Żandarmerii Polowej, których zadaniem było wspieranie dowódców w utrzymaniu
bezpieczeństwa i porządku w rejonie działań wojskowych. W sierpniu 1919
roku formacja została podporządkowana Ministrowi Spraw Wojskowych.
Wówczas też określono zakres jej zadań, do których należało m.in. wykonywanie obowiązków policji sądowej, zadania policyjne oraz ochrona
i służba asystencyjna.
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Po przewrocie majowym w 1926 roku i objęciu przez Józefa Piłsudskiego
stanowiska Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i Ministra Spraw Wojskowych zmiany w organizacji sił zbrojnych dotknęły także Żandarmerię.
Zwiększył się jej stan ilościowy i zaczął wzrastać prestiż. Pierwszym aktem
ustawodawczym nadającym formacji rangę instytucji publiczno-prawnej
i jednocześnie kończącym procesy reorganizacyjne był dekret Prezydenta
Rzeczypospolitej z 12 grudnia 1930 roku o Żandarmerii (Dz. U. RP 1932,
nr 2, poz. 6) i rozporządzenie wykonawcze do dekretu (Dz. U. RP 1931, nr
86, poz. 677).

skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gdzie walczyli u boku aliantów zgodnie
z tradycją zapisaną na sztandarach polskich żołnierzy: „O Wolność Waszą i Naszą”. Wielu żandarmów, w tym kadra przedwojennego Centrum
Wyszkolenia Żandarmerii z w Grudziądzu, zginęło z rąk Sowietów, m.in.
w Katyniu. W marcu 1949 roku, wraz z rozwiązaniem w Anglii Polskiego
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, Żandarmeria przestała istnieć.

W czasie II wojny światowej Żandarmeria wykonywała większość zadań
czasu pokoju. Jej formacje organizowano wszędzie tam, gdzie polscy żołnierze toczyli walki z hitlerowskim najeźdźcą. Podczas powstania warszawskiego Żandarmeria ochraniała kwatery dowództw, walczyła z przestępstwami kryminalnymi, zabezpieczała włazy kanalizacyjne oraz pomagała
cywilom w gaszeniu pożarów i ewakuacji ze zniszczonych części miasta.
Żołnierze formacji działali również poza granicami kraju w strukturach Pol-

Współcześni żołnierze Żandarmerii Wojskowej z dumą kultywują swoje
tradycje. Wyrazem pamięci dla bohaterskich czynów swoich poprzedników, którzy ginęli i byli mordowani w obronie wolności, niepodległości
i demokracji, jest pomnik „W hołdzie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej”.
Odsłonięty 28 maja 2013 roku monolit poświęcony żołnierzom formacji
znajduje się przed kompleksem Żandarmerii Wojskowej przy ulicy Ostroroga 35 w Warszawie. Na pomniku znajdują się napisy: „W hołdzie żołnie-
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Data święta – 13 czerwca – nawiązuje do chlubnych tradycji z czasów
powstania listopadowego i powołania 13 czerwca 1831 roku przez gen.
Tomasza Łubieńskiego Straży Polowej, która w armii Królestwa Polskiego
wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa.
Barwy i symbole współczesnej Żandarmerii Wojskowej nawiązują
do tradycji Żandarmerii okresu międzywojennego i pierwszych formacji o charakterze żandarmerii powołanych na ziemiach polskich
już w czasach napoleońskich i Królestwa Polskiego.
Charakterystyczny dla formacji jest kolor szkarłatny – podobnie jak wypustki na kołnierzach kurtek przedwojennych żandarmów. W 1990 roku
Żandarmeria Wojskowa jako pierwsza formacja otrzymała rogatywki. Miały one szkarłatne otoki nawiązujące do tradycji niepodległościowych II RP.
W symbolice często występuje element w postaci hełmu wspartego na pękających granatach, który nawiązuje do kształtu kasku kirasersjerskiego
będącego nakryciem głowy żandarmów Królestwa Polskiego.
15 października 1997 roku została wprowadzona Odznaka Pamiątkowa
Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Odznaki Pamiątkowe Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i jednostek organizacyjnych ŻW.
W 2001 roku został wprowadzony znak Żandarmerii Wojskowej. Znakiem ŻW są nałożone na siebie białe litery „Ż” i „W” otoczone wieńcem
laurowym – również barwy białej. Litery ŻW oznaczają nazwę formacji –
Żandarmeria Wojskowa. Całość została wpisana w szkarłatne koło. Kropka
nad literą „z” ma kształt czary znicza z płomieniem, którego szczytowa
część znacznie wystaje poza górną krawędź koła. Znak Żandarmerii Wojskowej przedstawiony jest w barwach
ŻW – szkarłatnej i żółtej.
W 2010 roku została wprowadzona Odznaka Honorowa Żandarmerii
Wojskowej. Odznaka może być nadana za szczególne osiągnięcia podczas
pełnienia służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej po upływie co
najmniej sześciu lat pełnienia służby
wojskowej.
2 lipca 2010
roku
została
wprowadzona
Flaga Komendanta Głównego Żandarmerii
Wojskowej
W 2011 roku
została wprowadzona
odznaka honorowa „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej” jest honorowym wyróżnieniem Żandarmerii Wojskowej dla
osób szczególnie zasłużonych, instytucji, jednostek wojskowych oraz
w wyjątkowych sytuacjach żołnierzy i pracowników wojska. Medal
jest nadawany za szczególne osiągnięcia w działalności promującej
oraz pomnażającej dorobek i chlubne tradycje Żandarmerii Wojskowej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służbie wojskowej oraz działalności szkoleniowo-wychowawczej
i społecznej.
magazyn ludzi akcji
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Osobisty ochroniarz
Józefa Piłsudskiego
Chorąży Walenty Wójcik urodził się 4 lutego
1893 roku w Trzebcach, w gminie i paraﬁi
Wielgomłyny w powiecie radomszczańskim
w województwie łódzkim, w wielodzietnej
rodzinie. Jego rodzice mieli jedenaścioro
dzieci, z czego wieku dojrzałego dożyło
pięcioro spośród nich. Była to biedna
rodzina chłopska, skutkiem czego odebrał
on jedynie elementarne wykształcenie
charakterystyczne dla tamtych czasów.
Od młodzieńczych lat pozostawał w opozycji do zaborcy. Utożsamiał się z chłopskim ruchem Zaraniarzy, który poza szerzeniem
wśród chłopów patriotyzmu i podnoszeniem kwestii niepodległości,
zajmował się także krzewieniem oświaty oraz haseł postępu społecznego i gospodarczego. Nic bliższego jednak na temat aktywności
Walentego Wójcika wśród Zaraniarzy nie wiadomo. Więcej natomiast
wiadomo na temat jego działalności w Związku Strzeleckim w Szwajcarii. Była to paramilitarna organizacja ucząca zasad wojskowych
i obchodzenia się z bronią na wypadek wybuchu światowej wojny,
w której upatrywano szansy na odzyskanie przez Polskę niepodległości.
8
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Do Szwajcarii Walentego ściągnął w 1910 roku jego starszy brat
Jan Wójcik. Dla obu była to w założeniu typowa emigracja zarobkowa. Pracowali razem w fabryce cygar w Bernie. Walenty Wójcik
zaangażował się w działalność niepodległościową, czego wyrazem
było zapisanie się do Polskiej Partii Socjalistycznej i do oddziału
Związku Strzeleckiego w Zurychu. Na początku 1914 roku oddziały
w Szwajcarii wizytował ich komendant, czyli Józef Piłsudski. Wójcik
miał okazję wówczas go poznać, a nawet odbyć rozmowę. Choć była
to po prostu ogólna rozmowa, jaką Piłsudski przeprowadził z każdym
innym Strzelcem.
Z momentem wybuchu I wojny światowej w 1914 roku nastąpiła
mobilizacja, więc Walenty Wójcik wraz z pozostałymi Strzelcami ze
swojego oddziału wyruszył w ojczyste strony, nielegalnie przekraczając przy tym granicę szwajcarsko-austriacką. W Krakowie był 16
sierpnia tego samego roku i wtedy też wstąpił do Legionów Polskich. Znalazł się w szeregach 2 Pułku Piechoty. Podkreślić należy,
że był jednym z pierwszych legionistów ze swoich stron. Rzecz o tyle
istotna, że dla niego droga do Krakowa była dłuższa niż dla innych
legionistów z jego rodzinnych Wielgomłyn i okolic. Wiodła wszak ze
Szwajcarii.   Ze swoim legionowym oddziałem przeszedł cały szlak
bojowy aż do walk na Wołyniu w 1915 roku. W tym czasie był awansowany i odznaczany za swoje czyny podczas działań wojennych.
Pierwszy awans, ze stopnia starszego żołnierza do stopnia kaprala, miał miejsce jeszcze w grudniu 1914 roku. Następnie w połowie
1915 roku awansowano go do stopnia plutonowego, co było wyrazem
uznania za zdobycie placówek z rąk żołnierzy rosyjskich w dniu 29

marca tego samego roku. Został wówczas także za to odznaczony austrowęgierskim srebrnym medalem za waleczność.  
We wniosku z 1927 roku o odznaczenie go orderem Virtuti Militari zapisano, że złożone w tym czasie dowody niezwykłej odwagi i spokoju w niejednokrotnie bardzo trudnych warunkach
wysunęły go wkrótce na stanowisko podoﬁcera, jednając mu
bezwzględne zaufanie przełożonych.
Jesienią 1915 roku front na pewien czas zastygł, więc legioniści zajęli się budową okopów. Podczas tych prac Wójcik
złamał rękę, skutkiem czego został wycofany z frontu. Po rekonwalescencji nie wrócił już na front. Został przeniesiony do
Radomska, zwanego jeszcze wówczas Noworadomskiem, gdzie
pracował w Biurze Werbunkowym Legionów Polskich. W Radomsku poznał swoją żonę – Stanisławę Cyranowską, córkę miejscowego stolarza. Młodzi pobrali się 3 listopada 1918 roku w tamtejszym kościele pw. św. Lamberta. Małżonkowie mieli dwoje
dzieci, które przyszły na świat już w Warszawie.
Zbigniew Wójcik, co warto podkreślić, był wybitnym historykiem,
autorem wielu artykułów i książek, przede wszystkim dotyczących
okresu XVI i XVII wieku. W 1922 roku odbył czteromiesięczny kurs
dla żandarmów, zakończony wynikiem dobrym, który na tle innych
był wynikiem stosunkowo wysokim. Zadecydowało to prawdopodobnie o przeniesieniu go z Warszawy do podwarszawskiego posterunku,
który miał za zadanie ochraniać m.in. Sulejówek, gdzie wycofujący
się z życia publicznego Marszałek Józef Piłsudski miał swój prywatny
dom „Milusin”. Niewątpliwie takie zwiększenie ochrony osoby Marszałka spowodowane było zamordowaniem w dniu 16 grudnia 1922
roku pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza.
Wójcik pod koniec 1922 roku został przydzielony do Józefa Piłsudskiego jako jego osobisty ochroniarz. Z tej funkcji wynikały jego podstawowe obowiązki, jakimi było chronienie Marszałka, tak na terenie
„Milusina”, jak i podczas jego podróży po Polsce. Z czasem dzięki
swojej wzorowej służbie został dowódcą posterunku w Sulejówku.
W 1926 roku doszło do przewrotu majowego Marszałka Piłsudskiego. W tych dniach towarzyszył mu Wójcik. Poszedł za nim, jak
sam powiedział: „tam dokąd będzie trzeba, bez względu na to, co
się stanie”. I tak 12 maja, gdy Marszałek jechał na słynne spotkanie
na moście Poniatowskiego z Prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, Wójcik siedział w jego aucie, a gdy Marszałek wraz ze swym
sztabem podążał już mostem, Wójcik także był obok. Dzięki temu, że
towarzyszył Piłsudskiemu aż do ostatnich dni przewrotu, został we
wspomnieniach jednego z jego uczestników określony nawet mianem
nieodstępnego Wójcika. Po przewrocie majowym Marszałek Józef Piłsudski powrócił do władzy i do Warszawy, gdzie ponownie zamieszkał
w Belwederze. Wraz z nim przeniosła się tam ochrona z Wójcikiem na
czele, który w 1929 roku awansował z tytularnego starszego wachmistrza do stopnia starszego wachmistrza.
Walenty Wójcik stworzył i opiekował się Muzeum Marszałkowskim,
czyli pokojami w Belwederze, w których wyeksponowano różne pamiątki związane z osobą Józefa Piłsudskiego. Muzeum było zwiedzane przez gości, którzy odwiedzali Piłsudskiego, w tym przez polskich
czołowych polityków, wojskowych czy zagranicznych dyplomatów.
Dzięki swojej służbie przy najważniejszej osobie w ówczesnej Polsce
Walenty Wójcik był rozpoznawalny nie tylko w Warszawie, ale i niemal
w całym kraju. Wydarzenia z 12 maja 1935 roku zmieniły wszystko.
Przede wszystkim w życiu Polski, ale także i poszczególnych Polaków.
Zmarł wówczas Marszałek Piłsudski. Dla Wójcika oznaczało to swoiste

trzęsienie ziemi, wszak zmarła nie tylko bliska mu po tylu
latach osoba, po której szczerze płakał i po śmierci której chciał podobno
w akcie pierwszej rozpaczy zastrzelić się, ale również człowiek, którego miał ochraniać, człowiek, wokół którego toczyło się całe jego życie
w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W tym historycznym momencie przy
umierającym Marszałku pośród rodziny, współpracowników i ludzi z najbliższego otoczenia był i Wójcik. Był także przy Piłsudskim i w dniach
następnych, podczas uroczystości pogrzebowych, w których przypadło
mu zaszczytne miejsce. Bowiem w kondukcie pogrzebowym, tak na ulicach Warszawy, jak i Krakowa, był członkiem szpaleru honorowego żołnierzy, którzy szli na całej trasie przy samej lawecie wiozącej trumnę
z ciałem Józefa Piłsudskiego.   Niedługo po śmierci Marszałka Walenty
Wójcik został awansowany do stopnia chorążego. W następnych miesiącach opiekował się opustoszałym Belwederem i pełnił rolę nieoﬁcjalnego
sekretarza wdowy – Aleksandry Piłsudskiej. Jego obowiązkiem było segregowanie korespondencji napływającej do niej z całej Polski.
Kolejnym trzęsieniem ziemi, które przewracało życie do góry nogami, była dla niego II wojna światowa. W jej pierwszych dniach wyjechał z Warszawy w ślad za najcenniejszymi przedmiotami wywiezionymi z Muzeum Belwederskiego, zabierając ze sobą dodatkowe pamiątki,
w tym prawdopodobnie marszałkowski mundur z odznaczeniami. Ewakuował je przez Rumunię i Bułgarię do Francji, gdzie uratowane przedmioty złożył na ręce Prezydenta Polski Władysława Raczkiewicza. Tam
został przydzielony do ochrony głowy państwa, stając się członkiem
Gabinetu Prezydenta RP. Gdy Francja upadała pod niemieckim najazdem Walenty Wójcik wraz z innymi osobami z jego otoczenia dostał
się do Londynu, gdzie zamieszkał w wynajętej dla Prezydenta willi
i kontynuował przy nim swą dotychczasową służbę.
14 października 1940 roku miało miejsce bardzo intensywne bombardowanie. Gdy na chwilę ustało Walenty Wójcik wyszedł na zewnątrz, aby zorientować się w zniszczeniach. Wtedy spadły kolejne
bomby, z których odłamki ciężko go raniły. Hospitalizacja nie powiodła się i Walenty Wójcik zmarł 17 października 1940 roku. Jego ciało
złożono na londyńskim St. Mary’s Roman Catholic Cemetery.
Podczas swojego stosunkowo krótkiego życia Walenty Wójcik był
wielokrotnie odznaczany. Do najważniejszych odznaczeń należy order Polonia Restituta, czyli Krzyż Odrodzenia Polski, którym Wójcik
został udekorowany w 1929 roku jako pierwszy w historii podoﬁcer.
Natomiast najwyższym spośród jego licznych odznaczeń był Krzyż
Niepodległości II klasy na trzy możliwe przyznany mu w 1931 roku.
Jednocześnie było to drugie w kolejności międzywojennych odznaczeń. Ważniejszy byłby już tylko order Virtuti Militari.
magazyn ludzi akcji
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Pułkownik
Władysław
Wierzbicki

Pułkownik Władysław Wierzbicki
– wychowanek Centrum Wyszkolenia
Żandarmerii w Grudziądzu, żandarm II RP.
Urodził się 28 marca 1909 roku w Buczaczu
na południowych Kresach Rzeczypospolitej
(wówczas w zaborze rosyjskim).
W 1927 roku zdał maturę, po której
zdecydował się na studia medyczne. Jednak
po trzecim roku nauki na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, ze względu na pogarszającą się
sytuację materialną, musiał przerwać
edukację. Zdobycie samodzielności w życiu
i odciążenie rodziny gwarantowała w tym
czasie kariera w Wojsku Polskim, dlatego
podjął starania o przyjęcie do Szkoły
Podchorążych Piechoty
w Ostrowi-Komorowie. Po pomyślnym
zdaniu egzaminu został przyjęty do SPP.
Jego nominację na najniższy stopień oﬁcerski podpisali prezydent Mościcki i Józef Piłsudski. Pierwszy służbowy przydział otrzymał do 85 Pułku Strzelców Wileńskich w Nowej Wilejce. Na Wileńszczyźnie zapomniał,
że zgłosił się również do Żandarmerii.   W rok po promocji w Komorowie
meldował się u ppłk. Stanisława Sitka – komendanta Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Szkoła była wówczas kuźnią żandarmskich
kadr i jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na mapie ówczesnej
wojskowości. Po ukończeniu kursu dla młodych oﬁcerów otrzymał w Centrum stanowisko instruktora – wykładowcy kryminalistyki, służby śledczej
i medycyny sądowej. Z początkiem roku 1936 otrzymał awans na porucznika. W następnym roku został przeniesiony do Warszawy. Objął stanowisko
10
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dowódcy plutonu Żandarmerii Warszawa-Śródmieście w 1
Dywizjonie. Nie był z tego zadowolony, bo to właśnie służba
w Grudziądzu była pasją jego życia.
Po latach wciąż będzie wracać pamięcią do czasów pobytu w Centrum. A jednak to właśnie tamta decyzja przełożonych sprawi, że cudem uniknie Katynia. Cała bowiem kadra
CWŻ wraz z komendantem Sitkiem w wyniku działań wojennych znalazła
się na terenach zajętych po 17 września przez Armię Czerwoną.
Służba w Warszawie umożliwiła Wierzbickiemu kontynuowanie przerwanych we Lwowie studiów. Łączył doświadczenie żandarma ze zdobywaniem
wiedzy lekarskiej na specjalizacji z medycyny sądowej.
W kampanii wrześniowej Wierzbicki brał udział w bitwie nad Bzurą
(zwaną też bitwą pod Kutnem). Następnie zgłosił się ochotniczo na dowódcę placówki oﬁcerskiej w rejonie Anina. Dowodzonym przez niego
żołnierzom udało się wziąć do niewoli dowódcę szpicy na motocyklu
z przyczepką wyposażoną w stację radiową nadawczo-odbiorczą i rkm.
Po kapitulacji Warszawy złożył na ręce gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza przysięgę konspiracyjną, przyjmując pseudonim „Wujko”. Zdążył jeszcze wykonać ostatnie rozkazy: zorganizować ochronę likwidacji
sztabu i zniszczyć samochody zaparkowane na dziedzińcu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. 1 października 1939 roku został wzięty do niewoli
niemieckiej.
Po latach dowie się, że w ten sposób traﬁł na czołówki gazet. Zrobione podczas tego incydentu przez Niemców zdjęcie, zaraz potem ukazało się w szwajcarskiej prasie. Na fotograﬁi widać, jak polski oﬁcer
staje w obronie polskiego żołnierza, który zgodnie z obowiązującymi
przepisami miał prawo do posiadania broni bocznej. Niemiecka żandarmeria przyznaje Wierzbickiemu rację. Ostatecznie żołnierz zostaje
puszczony wolno, jego obrońca zaś wraz z wielu innymi polskimi żandarmami traﬁł do obozu Brauschweig (Brunszwik).  W czerwcu 1940
roku traﬁł do oﬂagu w Woldenbergu. Pełnił żandarmską służbę w Tajnej Organizacji Wojskowej (późniejszy ZWZ i AK). Do bezpośrednich
obowiązków Wierzbickiego należało utrzymywanie łączności z organami bezpieczeństwa władz Polski Podziemnej, zapewnienie ochrony zebrań, odpraw i tajnych wykładów, przechowywanie map, dokumentów
i pieniędzy TOW oraz pomoc w rozszyfrowywaniu wtyczek Abwehry.
Ponadto brał udział w tajnym nauczaniu. Prowadził wykłady dla szeregowców i podoﬁcerów z historii, geograﬁi i języka niemieckiego. Sam
zaś w roku 1944 ukończył kurs dentystyczny zorganizowany potajemnie przez Koło Lekarzy Polskich w obozie.
Podczas ewakuacji obozu udzielał pomocy lekarskiej potrzebującym. 25
marca, po wyczerpującym, dwumiesięcznym marszu, dotarł do Murnau.

Tam, przyjmując pseudonim „Marian Heleński”, na polecenie konspiracyjnego szefa Żandarmerii zorganizował oﬁcerski pluton Żandarmerii. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów, 28 kwietnia pluton wchodził w skład
Polskiego Ośrodka Wojskowego „Murnau”.   9 lipca por. Wierzbicki został
powołany do Żandarmerii II Korpusu Armii Andersa we Włoszech i wyznaczony na stanowisko wykładowcy kryminalistyki, służby śledczej i medycyny sądowej na kursach oﬁcerskich dla chorążych i podoﬁcerów w Centralnej
Szkole Żandarmerii w Urbino.
W działalność polonijną zaangażował się dużo wcześniej. Już w marcu
1947 roku we włoskim Forli wstąpił do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Był członkiem, a następnie prezesem Związku Byłych Jeńców Wojennych w Niewoli Niemieckiej, współzałożycielem Koła Szkoły Podchorążych
Piechoty, członkiem Związku Oﬁcerów Służby Stałej II Rzeczypospolitej.
Działał w Kole Lwowian i Kapitule Orderu Odrodzenia Polski przy Rządzie
Polskim na Uchodźstwie. Przez wiele lat był ponadto redaktorem „Rzeczypospolitej Podchorążackiej” – biuletynu wydawanego przez grono absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie.
Najwięcej zaangażowania przejawiał dla prac w Kole nr 106 „Żandarm”,
do którego należeli też weterani ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W Kole
pielęgnowano tradycje przedwojennej Żandarmerii. Co roku 13 czerwca
żandarmi z całej Wielkiej Brytanii zjeżdżali się, aby uczcić święto formacji.
Na to wydarzenie – także towarzyskie – zjeżdżały się wybitne osobistości
życia emigracyjnego.
Po 1990 roku odrodzona w wolnej Polsce Żandarmeria Wojskowa nawiązała kontakt osobisty z płk. Wierzbickim. Kilkakrotnie odwiedził żandarmów
w Polsce, był wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami formacji. 13 czerwca 1993 roku, podczas święta formacji, Wierzbicki wraz z delegacją londyń-

skiego Koła przekazał sztandar Żandarmerii II Rzeczypospolitej ówczesnemu komendantowi głównemu płk. Alfonsowi Kupisowi. W ten symboliczny
sposób Żandarmeria Wojskowa III Rzeczypospolitej zawiązała ciągłość historyczną ze swoją dumną poprzedniczką sprzed wojny.
W 1997 roku przywrócono Wierzbickiemu polskie obywatelstwo. Choroba żony (Maria Wierzbicka, z którą połączył go emigrancki los, była
czeskiej narodowości), a następnie paraliż części ciała, jakiego doznał po
wylewie krwi do mózgu sam pułkownik, sprawiły, że małżeństwo Wierzbickich w 2001 roku zamieszkało w Polsce.  Do końca swoich dni czuł
się przede wszystkim żandarmem. Wszystkim żołnierzom współczesnej
Żandarmerii Wojskowej w służbie czynnej przekazywał najwspanialszą,
choć prostą lekcję: żandarmem jest się sercem, a zasady rządzące honorem oﬁcerskim nie przestają obowiązywać nigdy. Uczył szacunku do
drugiego człowieka, przekonywał, że żołnierska odwaga i męstwo są do
pogodzenia ze społeczną wrażliwością. Imponował skromnością i pokorą.
Był niekwestionowanym autorytetem dla najmłodszych pokoleń żandarmów. Otrzymał za swoją działalność wiele medali i odznaczeń – zarówno
tych polskich, jak i brytyjskich. Wśród nich znajdują się: Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Złoty Medal Wojska Polskiego, Order Polski Odrodzonej III, IV i V klasy, Złoty Krzyż Zasługi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej (za tajne nauczanie), Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Kampanii Wrześniowej,
Krzyż Armii Krajowej, Krzyż PSZ na Zachodzie, Medal za Warszawę,
Kombatancki Krzyż Zasługi, brytyjska Gwiazda za Wojnę, Gwiazda Italii,
The War Medal, The Defence Medal, Krzyż Niepodległości i wiele innych
odznaczeń i odznak pamiątkowych. 18 sierpnia 2008 roku, trzy lata po
śmierci żony, zakończył swój 99-letni żywot.
REKLAMA
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Ostatni żołnierz
Niepodległej Polski
Józef Franczak, ps. „Lalek”, „Laluś”, „Laleczka”,
„Guściowa”, używał też nazwiska Józef
Babiński. Urodził się 17 marca 1918 roku
w Kozicach Górnych. Był sierżantem Wojska
Polskiego, uczestnikiem wojny obronnej Polski
1939, żołnierzem ZWZ-AK, ostatnim żołnierzem
polskiego podziemia antykomunistycznego
i niepodległościowego.
Po ukończeniu Szkoły Podoﬁcerskiej w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu przydzielony został do Plutonu Żandarmerii w Równem.
Tam zastała go wojna. Po 17 września 1939 roku został aresztowany przez
Sowietów. Zdołał uciec z niewoli. W 1940 roku wstąpił do ZWZ, a następ-

nie do AK. Działał w podziemiu do 1944 roku. W 1944 jako oﬁcer został
przymusowo wcielony do 2 Armii Wojska Polskiego. W styczniu 1945 roku,
będąc świadkiem wydawania i wykonywania wyroków śmierci na AK-owcach
(m.in.: Uroczysko Baran koło Międzyrzeca Podlaskiego), zdecydował się na
dezercję. Wkrótce NKWD zaczęło go szukać i rozpoczął się osiemnastoletni
okres ukrywania się przed władzą.
„Lalek” brał udział w wielu zamachach na tzw. utrwalaczy władzy ludowej
– milicjantów i żołnierzy formacji bezpieczeństwa. Kilka razy był ranny, a raz
aresztowany. W czerwcu 1946 roku Urząd Bezpieczeństwa zrobił w okolicy,
w której ukrywał się Franczak, wielką obławę. Po zatrzymaniu kilku osób,
w tym „Lalka”, który miał jednak dokumenty na inne nazwisko, ubecy pojechali do wsi Chmiel na wesele. Kiedy po zabawie ciężarówka z aresztowanymi jechała do Lublina, partyzanci rzucili się na będących pod wypływem
alkoholu ubeków, obezwładnili ich i zabili pięciu z nich.
W 1947 roku Franczak dołączył do oddziału żołnierzy podziemia niepodległościowego dowodzonego przez kpt. Zdzisława Brońskiego Uskoka. Ukrywał się. Nie ujawnił się w czasie amnestii w kwietniu 1956 roku. Aż do 21
października 1963 roku był jedną z najbardziej poszukiwanych w osób kraju.
W jego rozpracowanie UB zaangażowało ok. 100 ludzi. Franczak został zadenuncjowany przez Stanisława Mazura, krewnego swojej żony, który był
tajnym współpracownikiem SB ps. „Michał”.
Żołnierz Niezłomny został zamordowany przez UB i ZOMO 21 października 1963 roku w Majdanie Kozic Górnych podczas obławy. Rodzinie oddano
zwłoki pozbawione głowy. Józef Franczak ps. „Lalek” był ostatnim poległym
w boju partyzantem podziemia poakowskiego na terenie Polski.
17 marca 2008 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał pośmiertnie Józefowi Franczakowi ps. „Lalek” Krzyż Komandorski
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

Leonard Szczęsny Zub-Zdanowicz
ps. „Ząb”, „Dor”, „Szprung”
(ur. 6 listopada 1912 w Popowcach,
zm. 12 sierpnia 1982 w Waterbury)
– żandarm II RP, cichociemny, żołnierz Armii
Krajowej, podpułkownik Brygady
Świętokrzyskiej NSZ, Żołnierz Wyklęty.
15 września 1938 roku, Leonard Szczęsny Zub-Zdanowicz, jako oﬁcer
rezerwy powołany został na IX Kurs Aplikacyjny dla Oﬁcerów Młodszych
w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Kurs ukończył 30 stycznia 1939 roku i skierowany został na praktykę do plutonu Żandarmerii Białystok. Po zakończeniu praktyki i złożeniu egzaminu powołany został do czynnej służby wojskowej w korpusie oﬁcerów Żandarmerii. Otrzymał przydział
do 3 Dywizjonu Żandarmerii w Grodnie.
W połowie grudnia 1939 roku ppor. Zub-Zdanowicz opuścił Polskę i dotarł
do Francji, gdzie przyłączył się do odradzającej się Armii Polskiej. W lutym
1940 roku wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, wiosną 1940 roku walczył w Norwegii pod Narvikiem. Pod koniec czerwca 1940
roku przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie stacjonował w różnych jed12
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Cichociemny

JIM LR – system wielofunkcyjnej lornetki termowizyjnej.
MOSKITO TI – STERNA – trafne decyzje dzięki precyzji.
Jeszcze więcej możliwości.

CY

nostkach. W kwietniu 1941 roku został awansowany do stopnia porucznika. Na początku
lata 1941 roku ppor. Zub-Zdanowicz wszedł
w skład 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, w lipcu tego roku zgłosił się na skok do
Polski i rozpoczął trening „cichociemnego”. Pod
koniec lata 1942 roku zrzucony na tereny okupowane, został ranny i przez dwa tygodnie przebywał w kryjówce partyzantów z Narodowych Sił
Zbrojnych.
Od października 1942 roku działał w konspiracji w ramach organizacji
dywersyjno-sabotażowej AK „Wachlarz”. Po jej rozbiciu przez gestapo na
początku 1943 roku, pod koniec maja tego roku formalnie przyłączył się
do NSZ na Lubelszczyźnie. Walczył z radziecką i polską partyzantką komunistyczną oraz prowadził akcje przeciwko grupom rabunkowym nękającym
miejscową ludność.
W czerwcu 1944 roku mjr Zub-Zdanowicz przeszedł wraz z oddziałem
na Kielecczyznę, gdzie wziął udział w tworzeniu legendarnej Brygady Świętokrzyskiej. W sierpniu tego roku został szefem jej sztabu. Dowodził osobiście wieloma akcjami zbrojnymi zarówno przeciwko Niemcom, jak też
partyzantce komunistycznej.
W grudniu 1944 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych, a z początkiem 1945 roku awansował na stopień podpułkownika NSZ.  W marcu
1945 roku wraz z przemieszczającym się na zachód oddziałem przedarł
się na teren Czech, gdzie brał udział w wyzwalaniu niemieckiego obozu
koncentracyjnego dla kobiet w Holisovie.

CMY

K

Proponujemy rozwiązania
WYŁĄCZNIE PEWNE I SPRAWDZONE
Proponujemy rozwiązania
NOWOCZESNE WYŁĄCZNIE
teraz i w przyszłości
PEWNE I SPRAWDZONE

NOWOCZESNE teraz i w przyszłości

JIM LR do dzienno-nocnej obserwacji i rozpoznania.
STERNA do precyzyjnego określania parametrów celu.
DHY308 do laserowego podświetlania celów dla amunicji kierowanej. STERNA do precyzyjnego określania parametrów celu.
Modułowy, przenośny i lekki - niezawodny w każdych warunkach.
Modułowy, przenośny i lekki – niezawodny w każdych warunkach.
Teraz jako zintegrowany system dla Artylerii, JTAC i Wojsk Specjalnych. Teraz jako zintegrowany system dla Sił Zbrojnych RP.

Dowiedz się więcej: www.griffin-defence.pl
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www.incolt.pl

KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON
PO UKOŃCZONYCH KURSACH W FIRMIE INCOLT DOKUMENTY WYDAJĄ ORGANIZACJE WYMIENIONE
W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE
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rowent yl ac

WA W KRAJU
ja STRZELNICY
am
TRENINGI STRZELECKIE REALIZUJEMY NA NAJWIĘKSZEJ
M ik
TE
rn CYWILNEJ

po
zapewnia to ogromne możliwości i niespotykane warunki w zakresie prowadzenia
strzelań bojowych,
dynamcznych, sportowch i długodystansowych na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m.
Wały boczne wysokości ok 3.5 m. Możliwość strzelania w 3 kierunkach.
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Żandarmeria Wojskowa
jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną
służbą wchodzącą w skład
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W Siłach Zbrojnych RP i wobec żołnierzy
realizuje zadania przewidziane
dla Policji. Działa na podstawie
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych, która
określa zakres działania i organizację
oraz uprawnienia i obowiązki
żołnierzy ŻW.
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W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM DBAMY
O BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT KURSANTÓW
TECHNOLOGIE:
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INCOLT webinar
Posiadamy na swoim serwerze INCOLT firmowy
webinar. Możliwe szkolenie on line w formie
n y za m ek Y K
acj żywo.
z amortyzna
telekonferencji
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z
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WYKŁADY
Aula konferencyjna (200 m2) wyposażona
w środki odkażające, każdorazowo ozonowana
i odkażana przed szkoleniem.

Po

tu

KURS INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
z rozszerzeniem o KURS INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
Termin: od 26.09.2020 r. do 29.11.2020 r.
WAŻNE:

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT UZYSKASZ OFICJALNY TYTUŁ
POTWIERDZONY LEGITYMACJĄ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDANĄ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE LOK (KIEROWNIK STRZELANIA)
Termin: 26-27.09.2020 r. oraz 4.10.2020 r.
WAŻNE: W INCOLT KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE TRWA 3 DNI
treningi na strzelnicy - profesjonalne szkolenie strzeleckie
pierwsza pomoc przedmedyczna (rany postrzałowe)
Do najważniejszych zadań Żandarmerii Wojskowej należy zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach
publicznych, a także życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed
zamachami naruszającymi te dobra. Ponadto odpowiada za zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom patologicznym w Siłach Zbrojnych. Określone w ustawie zadania obejmują
wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych
przez osoby, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie
dowodów. W imieniu Ministra Obrony Narodowej Żandarmeria Wojsko-

wa gromadzi i analizuje oświadczenia o stanie majątkowym żołnierzy
zawodowych oraz przedstawia wnioski w tym względzie.
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą zwalczać klęski żywiołowe, nadzwyczajne zagrożenia środowiska i likwidować ich skutki
oraz czynnie uczestniczyć w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia
oraz mienia, a ponadto wykonywać inne zadania określone w odrębnych przepisach.
Dowódcą Żandarmerii Wojskowej i przełożonym wszystkich służących
w niej żołnierzy jest Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, który
podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. 

SZKOLENIE Z ZAKRESU STRZELECTWA BOJOWEGO
DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU TECHNIKI I TAKTYKI
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Termin i opis szkolenia: warto zobaczyć na INCOLT.PL
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Jednostki Żandarmerii Wojskowej
Żandarmeria Wojskowa została
sformowana 1 września 1990 roku
na podstawie rozkazu Nr Pf-42/Org.
Ministra Obrony Narodowej z dnia
18 kwietnia 1990 roku i zarządzenia
Nr 062/Org. Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego z dnia
15 czerwca 1990 roku.

Żandarmeria Wojskowa jest integralną częścią Sił Zbrojnych RP.
Formacja nie tylko stoi na straży przestrzegania dyscypliny wojskowej i zapobiega popełnianiu przestępstw i wykroczeń na terenach jednostek wojskowych, ale jest również wsparciem dla Sił Zbrojnych RP,
a zwłaszcza dla dowódców. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej „podążają” za wojskiem – zabezpieczają ćwiczenia, kontrolują ruch drogowy,
realizują zadania ochronne, zwalczają patologie w wojsku polskim. Właściwą realizację zadań ustawowych umożliwia między innymi optymalna lokalizacja jednostek terenowych formacji – oddziałów, wydziałów
i placówek.

Tekst: ŻW
Zdjęcia: arch. ŻW

pieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego państwa. Żołnierze
formacji uczestniczą w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz awarii technicznych. Dbają także o bezpieczeństwo podczas masowych zgromadzeń.
Wykonując ustawowe zadania, Żandarmeria Wojskowa współdziała ze
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz dowódcami jednostek wojskowych
i dowódcami (komendantami) garnizonów. W sprawach bezpieczeństwa
i porządku publicznego Żandarmeria Wojskowa współdziała z polskimi i zagranicznymi organami i służbami właściwymi w tym zakresie,
w tym m.in. z Policją, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Ochrony Państwa
i SKW, SWW, CBA.

Dowódcą formacji jest Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.
Aktualnie żandarmerię tworzą: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej i 10 jednostek ŻW – 6 oddziałów terenowych, 2 oddziały specjalne,
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.
Większość zadań ustawowych realizuje 6 oddziałów: Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, Oddział Żandarmerii
Wojskowej w Elblągu, Oddział Żandarmerii

Współczesna
Żandarmeria Wojskowa
24 sierpnia 2001 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Ustawa, która
weszła w życie 1 stycznia 2002 roku, szczegółowo określa między
innymi właściwość, zadania oraz obowiązki i uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w Siłach Zbrojnych RP.
Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy Żandarmeria Wojskowa
jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą o charakterze policyjnym, podlegającą bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.
Podstawowe zadania formacji są realizowane przez piony prewencji
i dochodzeniowo-śledczy.
Żandarmeria Wojskowa jest ważnym elementem systemu bez16
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Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej
gen. bryg. Tomasz Połuch
Gen. bryg. Tomasz Połuch urodził się 29 lutego 1972 roku w Ostródzie. W 1996 roku ukończył Wydział Wojsk Zmechanizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu na kierunku dowodzenie wojskami.
W 2004 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień magistra
zarządzania i dowodzenia, a w 2007 roku ukończył podyplomowe studia
z zakresu przywództwa i negocjacji.
Pierwsze stanowisko służbowe objął w 14. Brygadzie Zmechanizowanej. Od 2001 roku służył w 16. Brygadzie Zmechanizowanej, a następnie
w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Po ukończeniu kursu dla absolwentów
AON, 30 czerwca 2004 roku, rozpoczął służbę w Żandarmerii Wojskowej,
gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe, jako specjalista w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, szef wydziału
dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku
Mazowieckim, szef sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu,
starszy specjalista w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
zastępca komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
w Warszawie, a następnie komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Od 2014 roku dowodził Oddziałem
Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Wojskowej w Krakowie, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie
i Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu. Wymienione oddziały wykonują zadania żandarmskie sensu stricte, jednak każdy z nich, w zależności od ilości, rodzaju i przeznaczenia jednostek wojskowych znajdujących się na terenie odpowiedzialności, ma swoją specyfikę.
Warto podkreślić, że żołnierze ŻW służący w jednostkach terenowych to wysokiej klasy profesjonaliści, zarówno w dziedzinie prewencji, jak i kryminalistyki. Ich umiejętności wykorzystywane są
również poza granicami kraju. Jednostki terenowe ŻW wydzielają
do polskich kontyngentów wojskowych żołnierzy, którzy realizują
zadania określone przez ustawodawcę, wykonują czynności mentorskie i szkoleniowe oraz służą w pododdziałach manewrowych.
Codzienna służba żołnierzy oddziałów ŻW wykracza poza ustawowe zadania formacji. Żandarmeria, która jest ważnym i cenionym
partnerem dla służb mundurowych, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo, jest nieustannie
zapraszana do udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych,
ogólnokrajowych i lokalnych.
Oddziały Żandarmerii Wojskowej kultywują również swoje tradycje oraz utrzymują kontakt z byłymi żołnierzami formacji. Spotkania pokoleń możliwe są dzięki istnieniu kół regionalnych Stowarzyszenia ŻW „Żandarm”.
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej dysponują coraz lepszym i bardziej zaawansowanym sprzętem specjalistycznym, jednak by wzorowo realizować zadania ustawowe i być gotowym do walki z nowymi zagrożeniami, muszą nieustannie podnosić swoje umiejętności.
W celu wyszkolenia wysokiej klasy profesjonalistów w zakresie pracy prewencyjnej i kryminalnej, gotowych do realizacji zadań na terenie kraju, jak również poza jego granicami w 2007 roku w Mińsku
Mazowieckim utworzono Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Placówka edukacyjna nawiązuje do tradycji elitarnego Centrum
Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu, które w okresie międzywojennym zajmowało się kształceniem żandarmskich kadr. Od 2019
roku działalność w ramach CSŻW rozpoczęła Szkoła Podoficerska
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

24 grudnia 2015 roku Minister Obrony Narodowej powierzył mu
pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 1 marca 2016 roku objął stanowisko Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej.
29 listopada 2016 roku został awansowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.
Komendanci Główni Żandarmerii Wojskowej:
• gen. bryg. Jerzy Jarosz (1 IX 1990 – 20 II 1992)
• płk dypl. Henryk Piątkowski (11 III 1992 – 1 IV 1993)
• gen. bryg. Alfons Kupis (1 IV 1993 – 24 VII 2000)
• gen. bryg./gen. dyw. Jerzy Słowiński (1 VIII 2000 – 30 VII 2003)
• płk/gen. bryg./gen. dyw. Bogusław Pacek (31 VII 2003 – 3 X 2006)
• gen. bryg./gen. dyw. Jan Żukowski (3 X 2006 – 1 I 2008)
• gen. bryg. Marek Witczak (2 I 2008 – 17 XII 2010)
• gen. bryg./gen. dyw. dr Mirosław Rozmus (17 XII 2010 – 11 VI 2015)
• gen. bryg. Piotr Nidecki (12 VI 2015 – 24 XII 2015)
• gen. bryg. Tomasz Połuch od 24 XII 2015
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Zadania Żandarmerii Wojskowej

Transformacja Sił Zbrojnych RP, zagrożenie międzynarodowym terroryzmem i przestępczością zorganizowaną oraz wzrastające zaangażowanie
Wojska Polskiego w operacje pokojowe i stabilizacyjne nie pozostały bez
wpływu na strukturę Żandarmerii Wojskowej. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, sformowano elitarne jednostki do działań specjalnych.
Ich zaletą jest profesjonalna kadra wyposażona w sprzęt najnowszej generacji, hybrydowy – policyjno-wojskowy charakter, modułowa struktura
organizacyjna, duża mobilność oraz zdolność do natychmiastowego przerzutu i użycia w rejonie operacji, w środowisku wysokiego ryzyka.
W 2004 roku powstał Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej
w Warszawie, którego domeną są działania antyterrorystyczne
i ochrona specjalna (wojskowy odpowiednik SOP), a w 2005 roku
kolejne dwa oddziały specjalne – w Mińsku Mazowieckim (wyspecjalizowany w działaniach manewrowych) i Gliwicach (na bazie OSŻW
w Gliwicach 1 lipca 2011 roku sformowano jednostkę Wojsk Specjalnych „AGAT”).
1 września 2010 roku został sformowany Oddział Zabezpieczenia
Żandarmerii Wojskowej, który realizuje usługi finansowo-gospodarcze dla wszystkich jednostek formacji.

Zgodnie z artykułem 3
ustawy Żandarmeria Wojskowa jest uprawniona do wykonywania zadań należących do jej zakresu działania w stosunku do:
1. żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową;
2. żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej w czasie
noszenia przez nich mundurów oraz odznak i oznak wojskowych;
3. pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych:
– w związku z ich zachowaniem się podczas pracy w tych jednostkach,
– w związku z popełnieniem przez nich czynu zabronionego przez
ustawę pod groźbą kary, wiążącego się z tym zatrudnieniem;
4. osób przebywających na terenach lub w obiektach wojskowych;
5. innych osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych;
6. o sób nie będących żołnierzami, jeżeli współdziałają z osobami
wyżej wymienionymi w popełnieniu czynu zabronionego przez
ustawę pod groźbą kary albo tez jeżeli dokonują czynów zagrażających dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko zdrowiu lub
życiu żołnierza albo mieniu wojskowemu;
7. żołnierzy sił zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium RP oraz członków
ich personelu cywilnego, jeżeli pozostają
w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
Zadania Żandarmerii Wojskowej precyzuje artykuł 4 ustawy:
– z apewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej;
– o chranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych
oraz w miejscach publicznych;
– o chranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra;

– w ykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym
skarbowych, popełnionych przez osoby, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa jest
właściwa, ujawnianie i ściganie ich sprawców
oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych
przestępstw i wykroczeń;
– d okonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków
w tym względzie;
– z apobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby w stosunku do których
jest właściwa Żandarmeria Wojskowa oraz
innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach
Zbrojnych;
– współdziałanie z polskimi i zagranicznymi
organami i służbami właściwymi w sprawach
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
policjami wojskowymi;
– z walczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie
w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia;
– w ykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
Powyższe zadania Żandarmeria Wojskowa wykonuje poprzez:
– kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego;
– interweniowanie w przypadkach naruszania dyscypliny wojskowej
lub porządku publicznego;
– o pracowywanie dla właściwych organów informacji o stanie dyscypliny wojskowej i przestępczości w Siłach Zbroj-
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Zegarki taktyczne
Wytrzymałość
MIL-STD-810

nych, a także występowanie do tych organów z wnioskami mającymi na celu zapobieżenie popełnianiu przestępstw, wykroczeń
i przewinień dyscyplinarnych;
– w ykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych;
– w ykonywanie czynności procesowych w zakresie i na zasadach
przewidzianych w przepisach o postępowaniu karnym i skarbowym;
– p oszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych żołnierzy, a także poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe: broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innego
mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje
niejawne;
– z abezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstw i wykroczeń oraz sporządzanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych;
– w ykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowanie kolumn wojskowych oraz kierowanie ruchem drogowym, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym i o drogach publicznych;
– kontrolowanie uprawnień żołnierzy do noszenia munduru oraz
odznak i oznak wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwipunku
wojskowego oraz przebywania
poza terenami i obiektami jednostek wojskowych;
– kontrolowanie posiadania uprawnień do użycia munduru oraz
odznak i oznak wojskowych,
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o odznakach i mundurach;
– konwojowanie osób, dokumentów
i mienia wojskowego;
– a systowanie przy czynnościach
egzekucyjnych, w zakresie i na
zasadach przewidzianych w prze-
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pisach o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
– p rzymusowe doprowadzanie osób, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu
karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym
i cywilnym;
– współuczestniczenie w zapewnieniu prawa i porządku podczas
trwania imprez masowych przeprowadzanych na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz z udziałem wojska;
– w ykonywanie zadań policji sądowej w sądach wojskowych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w których
utworzono komórki organizacyjne do spraw wojskowych;
– p rzyjmowanie i zwalnianie z izby zatrzymań osób, o których mowa
w art. 26a, oraz prowadzenie ich ewidencji, przechowywanie dokumentów dotyczących pobytu tych osób w izbach zatrzymań
oraz ich rzeczy osobistych, złożonych do depozytu, a także nadzorowanie osób przebywających w izbach zatrzymań;
– kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, a w szczególności
przechowywania uzbrojenia i środków bojowych.

Tryb ukrycia

Garmin Tactix
Delta
dostępny również w wersji Solar
z kalkulatorem balistycznym

Azymut - Dystrybutor Garmin Polska
ul. Corazziego 4 lok. 9
00-087 Warszawa
Telefon 22 827-00-05

Współpraca
z noktowizją

Spadochronowy
tryb jumpmaster

Wersje z zasilaniem
Długi czas
energią słoneczną działania baterii

Garmin Instinct
Tactical
już od

1 469,00 zł
Kliknij i zobacz:
http://www.eazymut.pl
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Żandarmeria Wojskowa
kiedyś

Zawody inspektorów ruchu drogowego, Warszawa, 2001 r.
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dziś

Atak na osobę ochranianą, Warszawa, 2019 r.

Zawody inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii
Wojskowej, Warszawa, 2002 r.

Szkolenie inspektorów ruchu drogowego na torze
na autodromie, 2019 r.

Zawody inspektorów ruchu drogowego, Lublin, 2019 r.

Uroczysty apel z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej,
Warszawa, 2001 r.

Uroczysty apel z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej,
Warszawa, 2017 r.

Inspektor ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej,
Warszawa, 2001 r.

Inspektor ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej,
Lublin, 2019 r.

Zajęcia taktyczno-specjalne Oddziału Specjalnego
Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Wędrzyn, 2011 r.

Szkolenie specjalistyczne Oddziału Specjalnego ŻW
w Warszawie z udziałem francuskiej jednostki kontrterrorystycznej
RAID, Warszawa, 2017 r.

SPECIAL OPS

Atak na osobę ochranianą, Wędrzyn, 2006 r.

magazyn ludzi akcji

23

ŻANDARMERIA WOJSKOWA

Ż W K I E DY Ś I D Z I Ś

SPECIAL OPS

Żołnierze Wydziału Działań Specjalnych OSŻW
w Warszawie, 2011 r.

Operator Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
w Warszawie, Warszawa, 2010 r.

Żołnierze Wydziału Działań Specjalnych OSŻW
w Warszawie, 2019 r.

Szkolenie poligonowe Oddziału Specjalnego Żandarmerii
Wojskowej w Warszawie, Wędrzyn, 2009 r.

Szkolenie specjalistyczne Oddziału Specjalnego Żandarmerii
Wojskowej w Warszawie, Mińsk Mazowiecki, 2018 r.

Uroczysty apel z okazji Święta Żandarmerii
Wojskowej, Warszawa, 2000 r.

Uroczysty apel z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej,
Warszawa, 2008 r.

Operator Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
w Warszawie, Warszawa, 2017 r.
REKLAMA
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PKW Irak, 2003 r.

PKW Afganistan, 2018 r.

Odprawa żandarmów pionu prewencji przed
patrolami z Policją, Warszawa, 2006 r.

Odprawa inspektorów RD zabezpieczających
Szczyt NATO, Warszawa, 2016 r.

SPECIAL OPS

magazyn ludzi akcji
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Tekst: ŻW
Zdjęcia: arch. ŻW

Od czasu sformowania współczesnej Żandarmerii
Wojskowej żołnierze w szkarłatnych beretach
nieprzerwanie pełnią służbę w misjach
i operacjach poza granicami państwa – początkowo
pod auspicjami Organizacji Narodów
Zjednoczonych, później NATO i Unii Europejskiej.
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W dotychczasowej historii przedstawiciele ŻW pełnili służbę w strukturach narodowych, jako obserwatorzy, elementy wydzielane do wielonarodowych pododdziałów policji wojskowej, elementy szkoleniowe
i doradcze oraz tworząc samodzielne kontyngenty w ramach operacji
wielonarodowych.
Udział żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w misjach i operacjach
poza granicami państwa w latach 1990–2001 wynosił niespełna 50
żołnierzy. Do 2005 roku liczba żandarmów zaangażowanych w misje i operacje poza granicami państwa wynosiła od około 30 do
ponad 50 żołnierzy przebywających jednocześnie poza granicami
państwa.

Okresem przełomowym w kontekście zaangażowania ŻW poza granicami państwa był rok 2006 i to nie tylko ze względu na liczbę pododdziałów wykonujących zadania, ale sposób ich użycia oraz czas od
podjęcia decyzji do osiągnięcia zdolności operacyjnej w rejonie misji.
W 2006 roku ŻW rozpoczęła realizację zadań w operacji Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny w składzie PKW EUFOR. Oprócz
zwartego pododdziału, ŻW skierowała jednocześnie w rejon misji oficera na stanowisko zastępcy dowódcy PKW oraz żołnierzy do składu
narodowych elementów MP w strukturze kontyngentu jak i międzynarodowych w dowództwie misji.
magazyn ludzi akcji
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gnął PKW w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice
Konga, która była przykładem samodzielnego działania pododdziałów ŻW. W styczniu 2007 roku zakończyła się misja PKW Kongo,
natomiast Żandarmeria Wojskowa otrzymała zadanie wydzielenia
kompanii manewrowej do składu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice
Libanu. W kwietniu 2007 roku 134 żandarmów wyleciało do Libanu.

W lipcu 2006 roku, niespełna cztery miesiące po podjęciu decyzji
przez Ministra Obrony Narodowej, pełną gotowość operacyjną osią-
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Najliczniejsze zaangażowanie w ramach PKW ŻW osiągnęła w roku
2008, kierując łącznie w rejon misji ponad 740 żołnierzy w składzie:
PKW UNIFIL w Libanie, PKW UNDOF w Syrii, PKW ISAF w Afganistanie, PKW KFOR w Kosowie, PKW EUFOR w Bośni i Hercegowinie, PKW
w Iraku, PKW w Czadzie, PKW ORLIK oraz Grupy Obserwatorów (GO)
w Gruzji.
W kolejnych latach zaangażowanie ŻW w ramach PKW obniżyło się
z uwagi na zakończenie PKW UNDOF w Syrii oraz PKW w Czadzie, natomiast
sukcesywnie wzrastało zaangażowanie ŻW w składzie PKW w Afganistanie, w związku z wydzielaniem przez ŻW, oprócz Wydziału ŻW, dodatkowo kolejnych elementów o charakterze szkoleniowo-doradczym takich

jak: Police
Operational Mentor and Liason Teams (POMLTs), Police Advisory Teams (PATs) oraz Zespoły Specjalistów do Centrów/Ośrodków Szkolenia. Najwyższe zaangażowanie w ramach PKW ISAF w Afganistanie ŻW
osiągnęła w roku 2011, kierując jednorazowo w rejon misji PKW ISAF
w Afganistanie ponad 240 żołnierzy.
W ramach zaangażowania w EUROGENDFOR (Europejskie Siły Żandarmerii) Żandarmeria Wojskowa w 2014 roku samodzielnie sformowała oraz skierowała w rejon misji Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA). Główny filar kontyngentu tworzył
pluton manewrowy wystawiony przez Oddział Specjalny Żandarmerii
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Wchodził on w skład Wielonarodowej Kompanii Policji (IPU) będącej częścią kontyngentu Europejskich
REKLAMA

magazyn ludzi akcji
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Sił Żandarmerii.
Podczas ośmiomiesięcznej służby w stolicy RŚA Bangui (dwie zmiany, każda po 50 żołnierzy) polscy żandarmi, współpracując z francuską żandarmerią i hiszpańską Guardia Civil, przeprowadzili ponad 200
patroli, organizowali punkty kontrolne, pełnili dyżury w ramach Sił
Szybkiego Reagowania, ochraniali zagrożone przez rebeliantów obozy
uchodźców oraz szkolili miejscowych policjantów.
Ponadto Żandarmeria Wojskowa, na podstawie porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Zagranicznych podpisanego
18 stycznia 2019 roku, realizuje ochronę fizyczną placówek zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i personelu dyplomatyczno-konsularnego
znajdujących się w miejscach stacjonowania Polskich Kontyngentów
Wojskowych.
Do połowy 2020 roku ŻW wydzielała elementy do składu niżej wymienionych PKW:
- PKW RSM Afganistan,
- PKW KFOR w Kosowie,
- PKW EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie,
- PKW Łotwa,
- PKW Rumunia,
- PKW IRINI we Włoszech,
- PKW Irak,
- PKW w Republice Libańskiej
- PKW Orlik.

Żandarmi polegli na misjach
Kapral Grzegorz Bukowski
Żołnierz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Zginął 15 czerwca 2010 roku raniony
odłamkami wybuchającego pocisku rakietowego podczas ostrzału bazy Warrior przez talibskich rebeliantów. Miał 29 lat.
Służbę wojskową rozpoczął w 2001 roku jako elew Szkoły Młodszych Specjalistów Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu.
Od 2005 roku był żołnierzem zawodowym w Oddziale Specjalnym ŻW w Mińsku Mazowieckim. W 2007 roku brał udział
w misji w Bośni i Hercegowinie. W składzie VII zmiany PKW Afganistan był kierowcą Operacyjnego Zespołu Doradczo-Szkoleniowego ds. Policji. Żandarm został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego
i awansowany na stopień kaprala.

Sierżant Marcin Pastusiak
Żołnierz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Zginął 22 stycznia 2011 roku podczas
patrolu w prowincji Ghazni, gdy pod transporterem opancerzonym Rosomak, którym kierował, wybuchła mina-pułapka.
Miał 26 lat. Służbę wojskową rozpoczął w 2006 roku w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej Od 2008 roku jego
macierzystą jednostką był Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, gdzie służył na stanowisku
patrolowy – celowniczy. W 2008 roku służył w PKW UNIFIL w Libanie. W Afganistanie był młodszym operatorem w Operacyjnym Zespole Doradczo-Łącznikowym ds. Policji. Żandarm został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Krzyża Wojskowego i awansowany na stopień sierżanta.

Starszy chorąży Wiesław Caban
żołnierz Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego. Zginął 10 marca 1992 roku w UNDOF Syria. Miał 33 lata.
W roku 1980 został powołany do zasadniczej służby wojskowej. Służbę zawodową rozpoczął w 1982 roku.
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MOSKITO TI
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Materiał promocyjny

Szwajcarska precyzja
znowu w natarciu

Tekst: Radosław Tyślewicz
Zdjęcia: Safran Vectronix AG

Francuski koncern zbrojeniowy Safran
Defense po premierze swojego urządzenia
na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r.
oraz w Polsce podczas
VII Międzynarodowych Targów Techniki
i Wyposażenia Służb Policyjnych
oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa
Europoltech 2015, wprowadził je
w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych
armii świata. MOSKITO TI to produkt
szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG
– producenta specjalistycznego sprzętu
optoelektronicznego – między innymi
dalmierzy Vector (IV, 21, 23, Nite),
modułowych systemów do precyzyjnego
określenia parametrów celu STERNA,
GONIOLIGHT oraz podręcznych,
kieszonkowych dalmierzy PLRF 10, 25.
Aktualnie z urządzeń tych korzystają
armie: Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii,
Norwegii i Polski
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MOSKITO TI łączy w sobie możliwości obserwacji, wykrycia, rozpoznania
i identyfikacji celu w trudnych warunkach atmosferycznych i skrajnie niesprzyjających warunkach widoczności zarówno w dzień jak i w nocy. Wyposażony jest w trzy kanały obserwacji: dzienny, optyczny z sześciokrotnym
powiększeniem, cyfrowy - poprzez kamerę cyfrową z systemem LLC MOS
(Low Light) oraz kanał termiczny TI o rozdzielczości VGA 640x480 pikseli
z zastosowaniem niechłodzonego przetwornika obrazu.
Niewątpliwym atutem tego nowoczesnego urządzenia, nawiązującym do
jego nazwy, jest niewielka masa własna ok. 1,3 kg oraz zwarta budowa
(wymiary: 184x198x96 mm). Korpus Moskito TI wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze piaskowym lub brązowym
i spełnia wymagania normy MIL-STD-810, a więc lokalizator zachowuje wodoodporność na głębokości 1 metra przez 30 min, może pracować w zakresie temperatur od –35 do 55 stopni Celsjusza oraz wytrzymać wibracje
o natężeniu od 20 do 2000 Hz w czasie 60 minut.
Pomimo wspomnianych niewielkich parametrów własnych w MOSKITO
TI udało się „pomieścić” aż siedem funkcji, które umożliwiają posługującemu się nim żołnierzowi obserwację, rozpoznanie,
identyfikację oraz wskazanie celu:

2. Możliwość nagrywania, edytowania oraz natychmiastowego przekazu
obrazu oraz innych danym metrycznych, standardowy interfejs RS-232/
USB2.0 OTG/Ethernet oraz bezprzewodowy Bluetooth 4.0, dzięki którym
można je wpinać w systemy wyższego szczebla, jak również nagrywać
i transmitować obraz niemalże „na żywo” (oprogramowanie lokalizatora celu
umożliwia również edycję zapisywanych obrazów).
3. Moduł GPS z możliwością integracji z pokładowymi odbiornikami GPS,
odbiornik systemu nawigacji satelitarnej: NAVSTAR GPS, Galileo, GLONASS,
militarny GPS (możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. Rockwell Collins PLGR+98/PLGRII/DAGR);
4. Cyfrowy kompas magnetyczny (Digital-Magnetic Compass);
5. Dalmierz laserowy, pomiar odległości – dalmierz laserowy 1550 nm (klasa
1 wg IEC 60825-1 Ed 2.0 (2007-03)), zasięg pomiaru od 30 do 10 000 m dla
standardowego celu NATO, dokładność 1σ ± 2 m, możliwość jednoczesnego
pomiaru odległości do 3 celów oraz wskaźnik laserowy 840 m (opcjonalnie);
6. Wielofunkcyjność podłączeń i interfejsów (USB/Ethernet/Bluetooth/RS232) z innymi urządzeniami.
7. Niskie zużycie baterii poprzez zastosowanie programu zarządzania energią, oraz bezpieczny dla oczu (klasa 1 wg IEC 60825-1 Ed 2.0 (2007-03))
wyświetlacz SVGA OLED o rozdzielczości 800x600 pikseli. Moskito TI zasilane jest 4 bateriami CR123A (3 V) i może pracować powyżej 4 godzin (praca
ciągła) przy temp. 20°C. Istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania (prąd stały o napięciu 10–36 V).

1. Trzy tryby obserwacji:
• Obserwacja dzienna (bez zużywania energii), obserwacja w trybie
dziennym, powiększenie 6x, kąt wiUrządzenie to, jest niezawodnym i bardzo użytecznym „przyjacielem”
dzenia 6,25°, średnica obiektywu: 25
operatora w trakcie realizowanego zadania bojowego w terenie o każdej pomm;
rze dnia i nocy. 
• Obserwacja dzienno-nocna za po
mocą szerokokątnej kamery termicznej, kamera termowizyjna
TI (Thermal Imager) do
Obserwacja dzienna
detekcji, rozdzielczość VGA
· powiększenie
6x
640x480 pikseli, kąt widzenia
· pole widzenia
6,25°/111mil
12,5° (horyzontalny) oraz 9,5°
Obserwacja TI
· rozdzielczość
VGA, 640x480 pixels
(wertykalny), średnica obiekty· pole widzenia
12°/213 mil
wu: 40 mm;
Obserwacja CMOS
• Obserwacja identyfikacyjna
· rozdzielczość
SXGA
· pole widzenia
6,25°/111mil
przy słabym oświetleniu np. o zmroku lub przy zamgleniu, kamera cyDalmierz
· długość fali
1550 nm
frowa LLCMOS (Low Light Comple· typ lasera
1 klasa IEC 60825-1
mentary Metal Oxide Semiconductor)
· zakres działania
10m – 10.000m
· dokładność
±2m
o rozdzielczości SXGA 1280x1024 pikKompas magnetyczny
seli i kącie widzenia 6,3° (horyzontalny)
· dokładność azymutu (1σ)
±10 mil /±0,6°
oraz 5,5° (wertykalny), obiektyw o śred· z kalibracją PPS na statywie (1σ)
±5 mil /±0,3°
· dokładność nachylenia
±3 mil /±0,2°
nicy 25 mm;

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

Wskaźnik laserowy
· długość fali
· typ lasera

840 nm
1 klasa IEC 60825-1

Odbiornik GPS
· typ/rodzaj

 AVSTAR GPS, Galileo,
N
GLONASS, military GPS

Wyświetlacz
· typ/rodzaj

SVGA 800x600 pixels

Rodzaje interfejsów
· standard
· opcjonalnie
· możliwość podłączenia zewnętrznego GPS

RS-232,USB 2.0 OTG, Ethernet
Bluetooth
Rockwell Colins, PLGR+96/PLGR II/DAGR

Zasilanie

4x bateria CR123A

Wymiary dł/szer/wys

130/170/80 mm

Masa

<1,3 kg

magazyn ludzi akcji
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Żandarmeria Wojskowa prowadzi
ożywioną współpracę międzynarodową.
Priorytetem formacji jest współpraca
z policjami wojskowymi NATO, państw
„Partnerstwa dla Pokoju”
i Unii Europejskiej. Polska
żandarmeria jest wartościowym
i wiarygodnym partnerem dla formacji
policyjno-wojskowych następujących
państw: USA, Wielkiej Brytanii, Albanii,
Armenii, Austrii, Australii, Belgii, Bułgarii,
Chorwacji, Czech, Danii, Estonii,
Francji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii,
Irlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec,
Norwegii, Mołdawii, Portugalii,
Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji,
Ukrainy, Włoch.

Tekst: ŻW
Zdjęcia: arch. ŻW

Współpraca
międzynarodowa
Najważniejszymi przedsięwzięciami międzynarodowymi formacji
są: Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej NATO (NATO MNMPBAT)
i Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy, które są
pionierskimi inicjatywami polskiej Żandarmerii Wojskowej, oraz Europejskie Siły Żandarmerii.

Wielonarodowy Batalion Policji
Wojskowej NATO
Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej NATO został powołany 12 czerwca 2007 roku. Tworzą go komponenty policji wojskowych
Czech, Słowacji, Chorwacji oraz polska Żandarmeria Wojskowa (OSŻW
w Mińsku Mazowieckim oraz OŻW Szczecin), która pełni rolę państwa
34
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ramowego. Wielonarodowa jednostka MP przygotowana jest do funkcjonowania w strukturze dowodzenia NATO i zapewnienia wsparcia policyjnego na szczeblu taktycznym na korzyść jednostek operacyjnych.
W połowie 2007 roku NATO MNMPBAT rozpoczął intensywne szkolenie. Zwieńczeniem czteroletniego szkolenia i zgrywania jednostki
było ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. „BLACK BEAR’11”. We wrześniu 2012 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Wędrzynie odbyło się międzynarodowe ćwiczenie certyfikujące pk.
„SHAPR LYNX’ 12”, które ostatecznie potwierdziło pełną zdolność bojową batalionu.
Od 2012 roku NATO MNMPBAT organizuje coroczne ćwiczenie poligonowe z wojskami pk. „SHARP LYNX”. Kolejne ćwiczenie planowane
jest na wrzesień 2021 roku w Polsce.

W 2020 roku NATO MNMPBAT planuje rozpocząć afiliację treningowo-szkoleniową z Wielonarodowym Korpusem Północno-Wschodnim
w Szczecinie.

Gruzja w Wielonarodowym Batalionie
Policji Wojskowych NATO
Od 2015 roku Polska pełni wiodącą rolę w zakresie reformy gruzińskiej policji wojskowej, realizowanej pod auspicjami tzw. pakietu dla
Gruzji (Substantial NATO-Georgia Package, SNGP), przyjętego podczas
szczytu NATO w Walii w 2014 roku. W tym celu w 2017 roku oddelegowano do Gruzji przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej, a także znacząco zwiększono liczbę dwustronnych przedsięwzięć.

W grudniu 2018 roku wpłynęło oficjalne pismo z Ministerstwa Obrony Gruzji wyrażające wolę przystąpienia Gruzji do Wielonarodowego
Batalionu Policji Wojskowej NATO. Wszyscy członkowie Batalionu (Polska, Czechy, Chorwacja oraz Słowacja) wyrazili zgodę na przystąpienie
Gruzji jako państwa partnera. Oficjalne podpisanie dokumentu akcesyjnego planowane było na koniec kwietnia 2020 roku w Tbilisi, lecz ze
względu na epidemię COVID-19 przedsięwzięcie zostało przełożone na
grudzień 2020 roku.
W zakresie wsparcia szkoleniowego w 2018 roku praktyki dowódcze
w Polsce odbyli dowódcy batalionów MP Gruzji. W następnym roku żołmagazyn ludzi akcji
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nierze z Gruzji brali udział w kursie języka angielskiego oraz kursach
taktyki i technik interwencji oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia
w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (CSŻW). Od tego czasu
CSŻW realizuje cykliczne szkolenia oraz kursy z udziałem Gruzinów.  
We wrześniu 2019 roku odbyło się szkolenie poligonowe ŻW w Ustce
z plutonem gruzińskiej MP. Było to pierwsze wyjazdowe międzynarodowe szkolenie gruzińskiej MP. Ponadto w 2019 roku polscy żandarmi
uczestniczyli w ćwiczeniu pk. „NATO-GEORGIA-19” oraz specjalistycznych kursach wysokogórskich organizowanych przez stronę gruzińską.

mogą funkcjonować zarówno w cywilnym, jak i w wojskowym
łańcuchu dowodzenia.

W czerwcu 2019 roku Żandarmeria Wojskowa zadeklarowała gotowość do przekazania partnerowi gruzińskiemu sprzętu wojskowego
przeznaczonego dla plutonu gruzińskiej Policji Wojskowej wytypowanego do NATO MNMPBAT w ramach projektu Budowy Zdolności Obronnych NATO (NATO Defence Capacity Building). Pod koniec marca 2020
roku Prezes Rady Ministrów wydał zgodę na przedmiotową donację.
Obecnie decyzja MON w sprawie donacji jest procedowana przez Żandarmerię Wojskową. Przerzut sprzętu planowany jest na IV kwartał
2020 roku.
Od początku zaangażowania Żandarmerii Wojskowej w proces
transformacji Departamentu Policji Wojskowej w Gruzji, zaobserwować można znaczne postępy szkoleniowe u partnera gruzińskiego oraz
dużą wolę przystosowania procedur oraz dokumentacji do standardów
obowiązujących w NATO. Wstępna ocena pododdziału gruzińskiego dokonana przez Zespół Oceny w Gruzji w 2019 roku zgodnie z procedurą
CREVAL pokazała profesjonalizm MP Gruzji oraz wykazała elementy,
które muszą być poprawione do czasu oceny w 2021 roku.

Centrum Eksperckie
Policji Wojskowych NATO
Sformowanie w 2012 roku Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO (NATO MP COE) w Bydgoszczy ostatecznie ugruntowało
pozycję polskiej Żandarmerii Wojskowej wśród innych formacji po-

W
styczniu
2020 roku Żandarmeria Wojskowa
wysłała po raz trzeci grupę instruktorów z polskiego wkładu do NATO
MNMPBAT do Gruzji w celu szkolenia
gruzińskiego plutonu MP wydzielonego do NATO MNMPBAT.
We wrześniu 2020 roku planowane
było przeprowadzenie oceny pododdziału gruzińskiego wydzielonego do
NATO MNMPBAT podczas ćwiczenia poligonowego pod kryptonimem
„SHARP LYNX-20”. Z uwagi na epidemię COVID-19 ćwiczenie i ocena plutonu gruzińskiego zostały przełożone
na rok 2021 decyzją Grupy Kontrolno-Koordynującej NATO MNMPBAT.
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licyjno-wojskowych. Centrum jest międzynarodową organizacją wojskową merytorycznie podlegającą Sojuszniczemu Dowództwu Transformacji w Norfolk. Jednostka zajmuje się szkoleniem na szczeblu
strategicznym i operacyjnym, prowadzeniem analiz i upowszechnianiem wniosków, wypracowywaniem koncepcji, jak również przeprowadzaniem eksperymentów, rozwijaniem doktryn oraz interoperacyjności
policji wojskowych i żandarmerii państw NATO. Przygotowuje też policjantów wojskowych i żandarmów do udziału w misjach zagranicznych.

Stałe Dowództwo EUROGENDFOR znajduje się w m. Vicenza we Włoszech. To jednostka, która funkcjonuje w oparciu
o stałą strukturę etatową. W skład wielonarodowego personelu
dowództwa wchodzą żołnierze i funkcjonariusze delegowani ze
wszystkich państw członkowskich. Personel Stałego Dowództwa
oznacza członków sił policyjnych posiadających status wojskowy, przydzielonych przez strony do Stałego Dowództwa, jak
również ograniczoną liczbę personelu cywilnego wyznaczonego
przez strony, stale wspierającego funkcjonowanie Stałego Dowództwa i pełniącego rolę doradczą lub asystującą.
Funkcje kontrolne nad Stałym Dowództwem EUROGENDFOR
sprawuje Komitet Sterujący Wysokiego Szczebla (CIMIN). Jego
członkami są (w zależności od państwa) przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych, wewnętrznych lub obrony. W grudniu 2020 roku Polska obejmuje przewodnictwo w tym komitecie.


Europejskie Siły Żandarmerii
Europejskie Siły Żandarmerii (EUROGENDFOR) są organizacją pozostającą w dyspozycji Unii Europejskiej, która może także działać pod
auspicjami ONZ, OBWE, NATO lub koalicji państw.
Żandarmeria Wojskowa od 2015 roku jest pełnoprawnym członkiem
EUROGENDFOR. Poza polską Żandarmerią Wojskową pełnoprawnymi
członkami EUROGENDFOR, którzy posiadają siły policyjne o statusie
militarnym, jest 6 państw Unii Europejskiej: Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Włochy. Natomiast status partnera posiada Litwa, a status obserwatora – Turcja.
Siły EUROGENDFOR oznaczają
personel sił policyjnych posiadających status wojskowy, wydzielony przez określone strony w celu
realizacji misji lub ćwiczenia, po
przekazaniu dowodzenia oraz ograniczoną liczbę innego personelu
wyznaczonego przez strony i pełniącego rolę doradczą lub wspierającą.
Zgodnie z mandatem każdej
operacji, działając samodzielnie lub
wspólnie w innymi siłami, Europejskie Siły Żandarmerii powinny być
w stanie realizować całe spektrum
misji policyjnych poprzez zastąpienie lub wzmocnienie lokalnych sił
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, podczas
wszystkich faz operacji zarządzania
kryzysowego. Siły EUROGENDFOR
magazyn ludzi akcji
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WORKS 11
Materiał promocyjny

czającą środki bojowe elaborowane mieszaninami termobarycznymi.
Obecnie Works 11 uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych
i pracuje nad nowymi przedsięwzięciami adresowanymi do Polskich
Sił Zbrojnych, zarówno jako wiodący podmiot wykonujący dostawy,
oraz jako podwykonawca innych spółek realizujący działania związane z integracją podsystemów do innych produktów czy świadczący
szkolenia operatorów w zakresie wykorzystania danych rozwiązań
w warunkach taktycznych.

2013 Nadarzyce – Strzelanie testowe M134

Tekst i zdjęcia: Works 11

Pokazy ANTOSa – 2009 r., Nowa Dęba

Pokaz WITU RPG-75 MP – 2019 r., Zielonka
MSPO 2017, Jarosław Mika – generał Wojska Polskiego; Dowódca
Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oglądający moździerz
Antos 60mm Nato

works 11

Od 15 lat z pasją do celu

W tym roku swoje piętnaste urodziny
obchodzi, stworzona z pasją, katowicka
spółka Works 11, jedna z najbardziej
rozpoznawalnych prywatnych firm
zbrojeniowych działająca na terenie RP.
Początki W11 sięgają roku 2005 i likwidacji Zakładów Metalowych
Łucznik S.A., znanych również jako Zakład 11. Z pasji do broni, gdy
fabryka chyliła się ku upadkowi i nic nie wskazywało, że cokolwiek
może ją uratować, mała katowicka firma postanowiła uratować tradycję zapisaną w owalnym numerze 11 - zakupiła środki produkcji, materiały, plany oraz same prawa do wykorzystywania symbolu Zakładu
11. Wyrazem szacunku do znaku i chęcią kontynuowania tradycji radomskiej fabryki były plany wznowienia produkcji w oparciu o pozyskane prawa do pistoletu MAG 95/98. W wyniku prac koncepcyjnych
w roku 2008 zaprezentowano jego zmodyfikowaną wersję (łudząco
podobną do pistoletu PR 15), która miała stanowić kontynuację produkcji. Tym samym jedenastka w owalu przetrwała swoje najbardziej
burzliwe czasy i jako znak handlowy w odświeżonym otoczeniu wkroczyła w kolejne tysiąclecie z nowymi planami rozwojowymi.
Od początku swojej działalności firma Works 11 skupiała grupę
entuzjastów i pasjonatów techniki zbrojeniowej. Wraz z rozwojem,
do kadry Works 11 dołączają kolejny specjaliści – m.in. wywodzący
się z zagranicznych koncernów zbrojeniowych, jednostek specjalnych
wojska i policji i ekspertów z polskiej branży zbrojeniowej, co pomaga w budowaniu profesjonalnej obsługi klienta podpartej znajomością tematyki związanej z szeroko pojętymi służbami mundurowymi.
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Dziś marka spółki jest bardzo rozpoznawalna i widoczna na większości branżowych imprezach targowych.
Works 11 prowadzi szeroką współpracę z wieloma firmami z USA,
Europy oraz Azji, opartą na swoich kompetencjach i znajomości lokalnego rynku. Firma rozwija się również w stronę partnera przemysłowego w różnorodnych projektach, stanowiąc dla dużej grupy firm
międzynarodowych cenne wsparcie eksperckie w zakresie techniki
uzbrojenia stosowanego na pojazdach i śmigłowcach, w tym na Mi-17
czy S70i.
Dzięki specjalistycznej kadrze, firma jest w stanie zaproponować
integrację uzbrojenia, podzespołów oraz szkolenia specjalistyczne
dla użytkowników z dostarczonego sprzętu.
Firma jest zarejestrowanym Brokerem Amerykańskiego Departa-

Szkolenie ogniowe ze śmigłowca - Poligon Bucket USA, 2016 r.

mentu Stanu, aktywnym dostawcą Agencji Wsparcia NATO i prężnie
działa na wielu światowych rynkach. Biorąc pod uwagę skromne początki w dziesięciometrowym biurze, można powiedzieć, że spółka
jest polskim przykładem „amerykańskiego snu”.
Pierwszym znaczącym sukcesem Works 11 była dostawa sprzętu
wojskowego do Republiki Iraku w ramach kontraktu realizowanego
przez ówczesną Grupę Bumar. W kolejnych latach firma przeniosła
swoją uwagę na realizację dostaw do polskich Sił Zbrojnych, promując przy tym najnowszy sprzęt i rozwiązania, ale również pozostawała aktywna w sferze eksportu realizując np. dostawy różnego rodzaju
polskich produktów na użytek wojskowy do Gruzji i innych państw.
Nowymi systemami w polskich Siłach Zbrojnych, które dostarczyła W11 są na przykład karabin napędowy M134 z firmy
Dillon Aero czy ultra lekki moździerz ANTOS w kalibrze
NATO 60,7mm. Oba produkty okazały
się doskonałymi rozwiązaniami i spotkały się z pozytywnym odbiorem ze
strony operatorów. Works 11
jest również pierwszą
i jedyną firmą dostar-

Firma wraz z rozwojem i zwiększaniem swojej kadry zmieniała
biura, dostosowując je do aktualnych potrzeb. Obecnie Works 11
zatrudnia ponad 50 pracowników, a jej siedziba w Katowicach robi
wrażenie nawet na osobach goszczących w podobnych instytucjach
za granicą. Z pozoru niewyróżniający się budynek przy ulicy Porcelanowej poza „podręcznym” magazynem uzbrojenia zawierającym
sprzęt wykorzystywany do pokazów i szkoleń specjalistycznych,
mieści pomieszczenia do wytwarzania uzbrojenia, biuro projektowe
oraz pełnowymiarową krytą przyzakładową strzelnicę, która niebawem zostanie certyfikowana jako laboratorium badawcze. Za dowód
wspomnianej pasji do broni, sprzętu wojskowego i wszystkiego, co
z tym związane posłużyć może „sala pamięci” w firmie, będąca prawdopodobnie największą kolekcją sprzętu wojskowego na terenie naszego kraju, nienależącą do instytucji publicznych. Znajdziemy tu
unikatowe egzemplarze broni, w tym prototypy z okresu 1949-2000
uratowane z dawnego zakładu jedenastego, które udało się zachować dzięki odkupieniu ich od syndyka,
a także kolekcjonerskie okazy kultowych
karabinów czy pistoletów.
Według pracowników źródłem sukcesu firmy jest jej podejście do klienta i polityka, która tworzona była od samego
jej początku. W11 stara się wychodzić poza szablon zwykłego
dostawcy zajmującego się wyłącznie sprzedażą sprzętu o przeznaczeniu wojskowym czy policyjnym.
Jak mówi jej personel, najważniejszym
elementem decydującym o sukcesie

Pokaz Nexter Systems P20 – 2017 r., Nowa Dęba
magazyn ludzi akcji
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spodziewane formy. Przykładem jest zakup w 2019 r. Zakładu Produkcji Specjalnej w Niewiadowie, który zdecydowanie powiększył
spektrum możliwości Spółki o całą sferę produkcji specjalnej.
W najbliższym czasie w Niewiadowie rozpoczną się prace nad uruchomieniem nowej produkcji amunicji i uzbrojenia, która do tej pory
nie jest produkowana w kraju.

Cena specjalna
dla prenumeratorów:
Cena regularna:

20 zł
39,99 zł

Aktualności o produktach i działalności firmy WORKS 11
znajdziesz na naszym profilu Facebook.

Izba pamięci W11 Katowice

w biznesie zbrojeniowym jest wszystko poza wspomnianą dostawą
zakontraktowanego sprzętu. Ze względu na swoje doświadczenie
personel spółki świadczy usługi związane ze szkoleniem zarówno
z zakresu obsługi i optymalnego wykorzystania sprzętu w warunkach taktycznych, po szczegółowe kursy techniczne z zakresu proponowanych rozwiązań. Równie istotne jest wsparcie posprzedażowe
oraz ewentualna wymiana i naprawa towarów uszkodzonych podczas
eksploatacji. Rozległe zaplecze warsztatowe oraz odpowiednio wyszkolona kadra sprawdzają się również w tej sytuacji.   Reakcja na
zgłoszenia „klientów” jest często ważniejsza niż dostawy nowego
sprzętu i – zdaniem personelu spółki – to właśnie dzięki dobremu
wsparciu posprzedażowemu klienci chętnie wracają do Works 11 po
nowe towary i są otwarci na proponowane rozwiązania.
Co roku firma organizuje też liczne dynamiczne pokazy sprzętu
dedykowanego dla jej obecnych i potencjalnych przyszłych klientów.
Takie spotkania na poligonie są często doskonałą okazją do nauczenia się lub przypomnienia sobie zasad działania i obsługi poszczególnych elementów oferty produktowej firmy, jak również zapoznania
się z nowinkami technicznymi i tendencjami na rynkach światowych.
Zakres działań Works 11 stale się zwiększa i przybiera nowe i nie-

Przygotowanie broni do strzelań ze śmigłowca - Łódź 2013

KOMPENDIUM SPECIAL OPS 2021 to estetyczny planer w formacie
zeszytowym o przejrzystym rozkładzie dni i czytelnych stronach.
Podstawową funkcję organizacyjną wzmacnia wartość merytoryczna, wpisy poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko
rozumianym pojęciem sił i operacji specjalnych: historie operacji
specjalnych oraz życiorysy biorących w nich udział ludzi, którzy
zapisali w się w dziejach ludzkości swoimi niezwykłymi dokonaniami; informacje sprzętowe, skupiające się na środkach transportu
(pojazdach wojsk specjalnych, łodziach hybrydowych), czy innych
rozwiązaniach niezbędnych na współczesnym polu walki, jak roboty
pirotechniczne czy narzędzia radiografii cyfrowej. Coś dla siebie
znajdą także miłośnicy kina. W KOMPENDIUM SPECIAL OPS 2021,
odwołując się do kilkunastu operacji, opisano ilustrujące je filmy,
które powstały na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci. Znalazły
się też objaśnienia terminów związanych z medycyną pola walki,
udzielaniem pierwszej pomocy, atakami terrorystycznymi, czy działaniami w terenie (meteorologia, zachowanie w przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych itp.).

Szkolenie dla użytkownika końcowego Antos 2011 r.
– Poligon Bzenec, Czechy
40

SPECIAL OPS

Zamówienia
w przedsprzedaży

Zamawiając na asergel@medium.media.pl
nie ponosisz kosztów wysyłki
magazyn ludzi akcji
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Szkolenie Młodszych Specjalistów, Warszawa, 2006 r.
Tekst: ŻW
Zdjęcia: arch. ŻW
Szkolenie antyterrorystyczne Oddziału Specjalnego
Żandarmerii Wojskowej w Warszawie z udziałem
przedstawicieli Policji, SG i SOP, Warszawa, 15 lutego 2018 roku

Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego w CSŻW
w Mińsku Mazowieckim, 4 października 2019 roku

W ramach systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierze
Żandarmerii Wojskowej kierowani są na kursy i szkolenia do CSŻW, które szkoli specjalistów w pionach funkcjonalnych: prewencji, dochodzeniowo-śledczym i kryminalnym. W pozostałych specjalnościach (logistycznej,
medycznej, łączności, inżyniersko-saperskiej, medycznej itp.) żołnierze ŻW
kierowani są do wojskowych akademii i ośrodków szkolenia innych rodzajów
sił zbrojnych.

Szkolenie

Szkolenie dla techników kryminalistyki
w CSŻW w Mińsku Mazowieckim,
23 października 2012 roku

W dwudziestoleciu międzywojennym kształceniem żandarmskich kadr zajmowało się
Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Szkoła uznawana była powszechnie
za niezwykle elitarną. Jej główną częścią składową był batalion szkolny, który przeprowadzał
dziewięciomiesięczne kursy.
Grudziądzkie Centrum szkoliło także na tzw. kursach aplikacyjnych kadrę oficerską i podoficerską żandarmerii. Zajmowało się również szkoleniem
żołnierzy rezerwy oraz policjantów. Poza kształceniem kadra CWŻ wykonywała ekspertyzy laboratoryjne z zakresu kryminalistyki dla całego Wojska
Polskiego. Przy Centrum utworzono dział wydawniczy, który opracowywał
podręczniki i skrypty, a nawet kodeksy karne. Po 17 września niemal cała
kadra CWŻ wraz z jego komendantem ppłk. Stanisławem Sitkiem dostała
się do niewoli radzieckiej. Większość zginęła w Katyniu i Miednoje.
Po blisko półwiecznej nieobecności w 1990 roku sformowano współczesną Żandarmerię Wojskową. Do roku 1994 dominująca część jej działalności edukacyjnej odbywała się w Ośrodku Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Mazowieckim. W wyniku restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego
ośrodek ten został rozformowany. Jego zadania przejęło Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych i Logistyki w Poznaniu.
Od 2004 roku zadanie szkolenia adeptów żandarmskiego rzemiosła zostało powierzone Mazowieckiemu Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej. Stołeczna jednostka ŻW przeprowadziła pierwszy w historii formacji Kurs Młodszych
Specjalistów ŻW i zakończony złożeniem pierwszej żandarmskiej przysięgi.
Po latach historia zatoczyła koło – żandarmska edukacja wróciła do Mińska Mazowieckiego, gdzie w 2007 roku utworzono Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. W ten sposób formacja nawiązała do swoich chlubnych
tradycji. Od 2018 roku w ramach Centrum działalność edukacyjną prowadzi
Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej.
Szkolenie w Żandarmerii Wojskowej realizowane jest zgodnie z ,,Doktryną szkolenia Sił Zbrojnych RP”, obejmuje ono doskonalenie zawodowe,
szkolenie programowe oraz uzupełniające.
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Promocja na pierwszy stopień podoficerski absolwentów Szkoły
Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej, Mińsk Mazowiecki,
28 lutego 2020 roku

W celu pozyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji zadań żołnierze ŻW
uczestniczą w kursach i szkoleniach w centrach, szkołach wyższych
i ośrodkach szkolenia Policji i Straży Granicznej.
Szkoła Młodszych Specjalistów ŻW, Poznań, 1999 rok

Przysięga młodych żandarmów, Warszawa, 13 czerwca 2004 r.

W ramach systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żandarmi uczestniczą również w kursach i szkoleniach poza granicami kraju
(głównie w ramach przygotowania do służby w strukturach NATO i do
służby w ramach misji poza granicami kraju). Żołnierze ŻW są również
częstymi kursantami w ośrodkach szkolenia policji wojskowych państw,
z którymi formacja na co dzień współpracuje. Są to między innymi Czechy, Słowacja, Francja, Chorwacja, Niemcy, Stany Zjednoczone.
Ważnym elementem szkolenia jest współzawodnictwo, dlatego do
kalendarza stałych przedsięwzięć na stałe weszły zawody sportowe.
Najlepsi sportowcy reprezentują Żandarmerię Wojskową na mistrzostwach Wojska Polskiego. Żandarmi mogą również potwierdzać swoje
umiejętności specjalistyczne podczas zawodów inspektorów ruchu drogowego czy przewodników psów służbowych. W żandarmskich zawodach uczestniczą również przedstawiciele służb i instytucji, z którymi
formacja współpracuje. 

Międzynarodowe ćwiczenie formacji policyjnych
Unii Europejskiej – EUPST, Francja, 17–18 czerwca 2013 roku

Zawody przewodników psów służbowych Żandarmerii Wojskowej,
Ogonki, 26-28 września 2016 roku
magazyn ludzi akcji
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SPECIAL OPS
Żandarmeria Wojskowa jest formacją
posiadającą ustawowe uprawnienia
w zakresie poprawy bezpieczeństwa
i umacniania dyscypliny w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednym z głównych zadań stawianych
Żandarmerii Wojskowej jest prowadzenie
działalności profilaktycznej polegającej
na zapobieganiu zjawiskom
patologicznym w środowisku
wojskowym.

Tekst: ŻW
Zdjęcia: arch. ŻW

Działalność profilaktyczna jest koordynowana i nadzorowana przez
Oddział Profilaktyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz realizowana w jednostkach i instytucjach wojskowych na terenie całego
kraju, znajdujących się na terenie odpowiedzialności terytorialnej Sekcji Profilaktyki oddziałów Żandarmerii Wojskowej. Zasadniczymi czynnościami realizowanymi przez Oddział Profilaktyki jest podjęcie takich
działań, które pozwolą na skuteczne zapobieganie patologiom, biorąc
przy tym pod uwagę fakt, że pojęcie patologii jest pojęciem obszernym
i zmiennym w czasie. Rzemiosło profilaktyków wymaga więc systematycznej obserwacji obecnego stanu dyscypliny wojskowej, poprzez śledzenie statystyk popełnianych przestępstw lub też prowadzenie badań
ankietowych wśród żołnierzy Sił Zbrojnych RP, a następnie dopasowanie toku postępowania do bieżących potrzeb. Żandarmeria Wojskowa
prowadzi działalność profilaktyczną we wszystkich obszarach życia społecznego, które mogą mieć negatywny wpływ na dyscyplinę wojskową
w Siłach Zbrojnych RP.

Realizowane programy profilaktyczne:
– Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania korupcji w resorcie obrony narodowej na lata 2016–2019 przedłużony za zgodą Ministra Obrony Narodowej do 2020 r.;
– Program działań profilaktycznych ŻW w zakresie korzystania z sieci
Internet przez żołnierzy i pracowników RON na lata 2019–2020;
- Program działań profilaktycznych w zakresie ograniczania ryzykownych zachowań w SZ RP na lata 2017–2020 (nowy program);
– Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych;
– Program profilaktyczny Żandarmerii Wojskowej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2017–2020 (nowy program).


Obszary prowadzenia działalności profilaktycznej przez Żandarmerię Wojskową:
– przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych,
– profilaktyka zachowań związanych z przemocą emocjonalną w miejscu pracy,
– bezpieczeństwo użytkowników sieci Internet,
– przeciwdziałanie korupcji,
– bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
– kontrola sposobu zabezpieczenia i ochrony obiektów wojskowych,
w tym mienia wojskowego.

Działalność profilaktyczna
nych RP w zakresie realizowanej współpracy pomiędzy instytucjami
działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku wojskowym. Profilaktyka to głównie działania informacyjno-edukacyjne, tj. prowadzenie w środowisku wojskowym szkoleń, spotkań środowiskowych i pogadanek poświęconych zagrożeniom zjawisk
patologicznych i popularyzujących dyscyplinę wojskową oraz właściwe
stosunki międzyludzkie.

Profilaktyka prowadzona przez Żandarmerię
Wojskową to planowanie, koordynowanie i organizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przestępczości i ograniczanie występowania niepożądanych zjawisk w dyscyplinie Sił Zbrojnych RP. Praca
profilaktyczna jest integralną częścią funkcjonowania Żandarmerii
Wojskowej i jest stale dostosowywana do bieżących potrzeb i przewidywanych zagrożeń. Żandarmeria jest liderem w organizacji czynności
profilaktycznych oraz ma największe doświadczenie w Siłach Zbroj44
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Tekst: ŻW
Zdjęcia: arch. ŻW

Nabór żołnierzy i pracowników
do Żandarmerii Wojskowej

zania we wniosku wydziału ŻW lub placówki ŻW, wniosek należy wysłać do
właściwego oddziału ŻW.
Adresy korespondencyjne na które można wysyłać wnioski i ankiety:
– Komenda Główna ŻW,
ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, tel. 261 857 230
– Mazowiecki Oddział ŻW w Warszawie,
ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, tel. 261 853 067
– Oddział ŻW w Elblągu,
ul. Królewiecka 130, 82-304 Elbląg, tel. 261 312 728
– Oddział ŻW w Bydgoszczy,
ul. Zygmunta Augusta 20a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 261 415 069
– Oddział ŻW w Szczecinie,
ul. Piotra Skargi 34, 70-904 Szczecin, tel. 261 455 631
– Oddział ŻW w Żaganiu,
ul. Żarska 17, 68-100 Żagań, tel. 261 689 566
– Oddział ŻW w Krakowie,
ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków, tel. 261 134 975
– Oddział Specjalny ŻW w Warszawie,
ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, tel. 261 857 118
– Oddział Specjalny ŻW w Mińsku Mazowieckim,
ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 261 353 375
Zakończenie procesu kwalifikacyjnego nie jest równoznaczne z decyzją
o przyjęciu do Żandarmerii Wojskowej.

Nabór pracowników
Do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej mogą być powołani (wyznaczeni) niżej wymienieni kandydaci:
– żołnierze zawodowi pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,
– żołnierze rezerwy posiadający przeszkolenie wojskowe (np. w ramach
służby przygotowawczej lub przeszkolenia kadr rezerwy),
– osoby posiadające stopień innych służb mundurowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada
predyspozycje do pracy w Żandarmerii Wojskowej oraz czy spełnia warunki
do służby w Żandarmerii Wojskowej określone w rozporządzeniu Ministra
Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej.
Powyższe postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje m.in.:
– przeprowadzenie badania psychologicznego,
– sprawdzian sprawności fizycznej,
– sprawdzenie w rejestrach państwowych,
– rozmowę kwalifikacyjną,
– przeprowadzenie badania psychofizjologicznego (w zależności od potrzeb),
– wywiad środowiskowy w miejscu pracy/zameldowania/zamieszkania.
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie Decyzji Nr 65/
MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. i rozpoczyna się po
złożeniu przez kandydata:
– wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby
lub pracy w Żandarmerii Wojskowej, którego wzór określa załącznik
Nr 1 do decyzji,
– ankiety kwalifikacyjnej, której wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji.
Ponadto kandydaci do zawodowej służby wojskowej w ŻW, w stosunku
46
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do których proces kwalifikacyjny zostanie zakończony z wynikiem pozytywnym, muszą uzyskać orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o zdolności do
zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej (na komisję kieruje
dowódca jednostki lub w przypadku żołnierzy rezerwy i funkcjonariuszy właściwy Wojskowy Komendant Uzupełnień).

Dla żołnierzy rezerwy lub funkcjonariuszy
Po zakończonych kwalifikacjach i znalezieniu odpowiedniego stanowiska
dla kandydata oraz po otrzymaniu zgody Dyrektora Departamentu Kadr
MON, wydawane jest zaświadczenie o możliwości powołania do zawodowej
służby wojskowej. Po wydaniu zaświadczenia następuje proces powołania
do zawodowej służby wojskowej (na wniosek kandydata - poprzez Wojskową
Komendę Uzupełnień właściwą ze względu na miejsce zameldowania) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

Nabór pracowników do Żandarmerii Wojskowej odbywa się
w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie Decyzji Nr
65/MON ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów
do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON nr
4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej Decyzją Nr 91/
MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r.
Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat
posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do pracy w Żandarmerii Wojskowej. Na stanowiska przewidziane dla pracowników
wojska, przyjmowane są osoby posiadające kwalifikacje i doświad-

czenie niezbędne na proponowanym stanowisku, wybierane spośród
absolwentów szkół wyższych i średnich. Wyjątkiem jest stanowisko
specjalisty psychologa, na które mogą być przyjmowani absolwenci
studiów II stopnia psychologii lub resocjalizacji.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich kandydatów do
pracy i jest organizowane i prowadzone: w stosunku do wszystkich
osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Głównej
Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii
Wojskowej w Warszawie - przez Komendanta Głównego Żandarmerii
Wojskowej; w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do pracy w pozostałych jednostkach Żandarmerii Wojskowej - przez
komendanta właściwego oddziału/oddziału specjalnego Żandarmerii
Wojskowej.
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez
kandydata wniosku o przyjęcie do pracy w Żandarmerii Wojskowej
do właściwego organu prowadzącego postępowanie, tj. właściwego
komendanta, oraz wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej.
Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane
drogą pocztową. Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane!
Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają
w sposób następujący: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
w celu ustalenia motywacji kandydata do pracy w Żandarmerii Wojskowej, sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach
powszechnie niedostępnych, przeprowadzenie wywiadu o kandydacie
w miejscu zamieszkania i pracy. W ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą być przeprowadzone testy psychologiczne.

Jak złożyć wniosek i ankietę?
Ankietę przesyła się drogą pocztową lub dostarcza osobiście poprzez kancelarię/biuro przepustek do właściwej instytucji prowadzącej kwalifikacje:
– do Komendanta Głównego ŻW, w przypadku kandydatów na stanowiska
przeznaczone dla oficerów we wszystkich jednostkach organizacyjnych
ŻW, jak również w przypadku kandydatów na stanowiska podoficerskie
i szeregowych w Centrum Szkolenia i Oddziale Zabezpieczenia ŻW.
– do właściwego komendanta oddziału ŻW, w przypadku kandydatów na
stanowiska podoficerskie i szeregowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych ŻW. W tym przypadku wnioski należy kierować do komendanta oddziału, w którym kandydat chce służyć.
Wydziały ŻW/placówki ŻW są jednostkami/komórkami podległymi pod
poszczególne oddziały Żandarmerii Wojskowej, a zatem w przypadku wskamagazyn ludzi akcji
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ZIELONA DROGA
1990–2020
30 LAT DOŚWIADCZEŃ BYŁEGO OPERATORA JW GROM

„Pomysł napisania niniejszej książki zrodził się z chęci przekazania swojego życiowego doświadczenia,
zdobytego podczas służby w jednostce specjalnej oraz pracy na Stadionie Narodowym w Warszawie.
„Zielona droga” to połączenie niesamowitych doświadczeń z JW GROM, jak również nabytych podczas
przygotowań oraz samego turnieju Euro 2012.
Służąc w JW 2305, miałem okazję spotkać wielu wspaniałych pasjonatów, którzy w 100% poświęcali się
treningowi, a w późniejszej fazie zadaniom bojowym. Po kilkunastu latach w GROM-ie, odchodząc na
emeryturę, nie spodziewałem się, że również w cywilu spotkam ludzi ogromnie zaangażowanych w to, co
robią. Przykładem tego był zespół nadzorujący budowę Stadionu Narodowego, przygotowujący Euro 2012
oraz zabezpieczający ten turniej. Lata spędzone podczas wspólnej służby i pracy zaowocowały wieloma
przyjaźniami, które trwają do dziś. Tak jak z koleżankami i kolegami z jednostki spotykamy się kilka razy
w roku przy okazji różnych wydarzeń, tak samo staramy się podtrzymać tradycję spotkań z zespołem
Narodowego Centrum Sportu”.
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