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Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
Zdjęcia: arch. Krzysztofa Puwalskiego

NICZEGO BYM
NIE ZMIENIŁ
S

PECIAL OPS w rozmowie z Krzysztofem
Puwalskim – byłym operatorem 1PSK oraz
JW GROM, autorem książki „Operator 594” oraz
pomysłodawcą Projektu Operator 2021.

– Miałem szczęście, że na swojej drodze poznawałem

– To prawda, to był bardzo istotny czas dla Wojsk Spe-

Podstawowym Operatorów Zespołów Bojowych,

bardzo wyrazistych, fajnych ludzi, od których mo-

cjalnych. Wspominam lata 90. w 1. Pułku Specjalnym

otworzył się przede mną zupełnie nowy świat. Wte-

głem się wiele nauczyć. Było kilka takich osób, ale nie

Komandosów i później lata od 2000 roku. To jest taka

dy dopiero zobaczyłem, jak doskonale wyszkoleni są

mogę podać nazwisk, bo część z nich służy jeszcze

potężna zmiana, przede wszystkim polegająca na

operatorzy Zespołów Bojowych GROM.

w strukturach Wojsk Specjalnych. Na pewno byli to

tym, że Jednostka Komandosów z Lublińca otworzyła

moi instruktorzy z kursu podstawowego z Jednostki

się na współpracę z jednostkami amerykańskich sił

Jest coś, co wyniosłeś z okresu służby, a co obec-

Wojskowej GROM, byli też żołnierze z mojej sekcji

specjalnych. To był przełom, kiedy mogliśmy poznać

nie w sposób szczególny pomaga Ci w codziennym

bojowej, ale także żołnierze, którymi dowodziłem

inną kulturę organizacyjną, inne sposoby szkolenia,

życiu?

przez wiele lat, czy w Jednostce w Lublińcu, czy póź-

zupełnie inne podejście do pracy. Dostaliśmy od tych

– Oczywiście. Są to cechy, które zostały wydo-

niej w Jednostce Wojskowej GROM. To oni wywarli

jednostek mnóstwo know-how dotyczącego proce-

byte, ale też wyuczone przez lata służby i które

na mnie olbrzymi wpływ, taki, który działał w obie

dur, które zaczęliśmy wdrażać w 1. Pułku Specjal-

w tym czasie się wzmocniły. To konsekwencja

strony. W jednostkach specjalnych i w każdej takiej

nym Komandosów. Kiedy przeszedłem do Jednostki

w działaniu, samodyscyplina, samomotywacja,

strukturze, gdzie jest mocno ugruntowana kultura

Wojskowej GROM w 2005 roku, to GROM w tamtym

determinacja i autentyczność, a także wyraźna

organizacyjna, to ludzie kształtują siebie i otaczają-

czasie już dawno przeszedł te wszystkie zmiany men-

wizja tego, co chcę osiągnąć. W Jednostce Woj-

ce środowisko. Ja miałem wokół siebie wielu takich

talne, a można nawet powiedzieć, że od początku

skowej GROM przez ostatnie pięć lat mojej służby

ludzi, od których bardzo dużo się nauczyłem i dzięki

tworzony był w tych nowoczesnych standardach.

byłem twórcą i pierwszym dowódcą Grupy Prze-

którym jestem tym, kim jestem.

Chłopaki mieli doświadczenia w Iraku, gdzie wykony-

wodników Psów Bojowych K9. To było dla mnie

wali akcje bojowe wspólnie z żołnierzami Navy Seals.

dużym wyzwaniem, tak samo jak dla Jednostki

Tak jak już wspomniałeś na początku, służyłeś

To było olbrzymie doświadczenie. Kiedy przyszedłem

i całych Wojsk Specjalnych. Wówczas w Polsce

zarówno w 1. Pułku Specjalnym Komandosów,

do GROM-u z Lublińca, już byłem doświadczonym

nikt takiego projektu nie prowadził. Na pewno

jak i w Jednostce Wojskowej GROM. Co Twoim

żołnierzem, po misji w Iraku, gdzie byłem dowódcą

cechy, o których wspomniałem, bardzo mi w tym

zdaniem zmieniło się w tym bardzo istotnym dla

grupy bojowej. Gdy po selekcji przekroczyłem bra-

pomogły, ale sam projekt za to wzmocnił we mnie

Wojsk Specjalnych czasie?

mę GROM-u i rozpocząłem moje szkolenie na Kursie

umiejętności menadżerskie, które teraz bardzo mi

W jednostkach specjalnych Wojska Polskiego
spędziłeś blisko 23 lat. Co z tego okresu najbardziej zapamiętałeś?
– Moją służbę w dwóch jednostkach specjalnych,
bo służyłem najpierw w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu, a później w Jednostce Wojskowej GROM, wspominam bardzo dobrze. Pamięć
człowieka przywołuje różne, najbardziej wyraziste
wspomnienia, charakterystyczne, a czasem nawet
dramatyczne. Ja głównie wspominam ludzi i ich pasję do wykonywania swojej roboty. Równie dobrze

6

wspominam szkolenia z różnymi jednostkami specjal-

nych państw NATO. Trzeba pamiętać, że wtedy Pol-

gnaliśmy poległych w akcjach bojowych żołnierzy. Te

nymi, szczególnie te na początku lat 90., kiedy Woj-

ska jeszcze nie była członkiem Sojuszu. To utkwiło mi

wszystkie chwile – zarówno te piękne, jak i te smutne

ska Specjalne przechodziły potężną transformację.

bardzo w pamięci i było to chyba jednym z głównych

zostały mi w pamięci i myślę, że będę pamiętał o nich

Szkoliliśmy się wówczas m.in. z brytyjskim SAS czy

moich motywatorów do tego, aby przejść do Jed-

do końca życia.

Zielonymi Beretami. To były szkolenia, które zrobiły

nostki Wojskowej GROM i żeby dalej rozwijać się

na mnie olbrzymie wrażenie. Zobaczyłem zupełnie

właśnie w tej jednostce. Pamiętam też misje i akcje

Wspomniałeś o ludziach, którzy pozostali w Two-

inną kulturę organizacyjną, całkowicie inny sprzęt,

bojowe, w których brałem udział, podczas których ra-

jej pamięci. Czy jest ktoś, kto wywarł na Ciebie

którym posługiwali się żołnierze jednostek specjal-

towaliśmy życie zakładników, oraz sytuacje, kiedy że-

szczególny wpływ?
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się przydają w prowadzeniu mojej firmy szkolenio-

obecnie wziąć udział w Selekcji do Wojsk Spe-

podczas których można nauczyć się podstawowych

działaniem, wyjściem ze strefy komfortu i to bardzo

wo-doradczej SOF Project, którą stworzyłem po

cjalnych?

umiejętności przydatnych podczas selekcji, takich jak

mocnym, ale moim zdaniem warto to zrobić. Taka

odejściu ze służby.

– Dzisiaj kandydaci do jednostek specjalnych mają

czytanie mapy, praca na busoli oraz nawigacja w te-

filozofia przekłada się też na nasze życie. Warto

dużo łatwiej niż wtedy, kiedy my braliśmy udział

renie zarówno w dzień, jak i w nocy. Kandydaci mogą

mieć marzenia i walczyć o ich spełnienie. Jakbym

Jak wspominasz swoją Selekcję do JW GROM?

w selekcji. Są obecnie tzw. preselekcje, organizo-

się dowiedzieć, jaki sprzęt ze sobą zabrać, na co war-

miał jeszcze raz powtórzyć swoje życie, to uważam,

Co mógłbyś podpowiedzieć tym, którzy chcą

wane przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych,

to zwrócić uwagę. My mieliśmy dużo trudniej, bo do-

że poszedłbym dokładnie taką samą drogą. Nic bym

stęp do informacji był szczątkowy. Ale chociaż przy-

nie zmienił.

gotowanie fizyczne oraz sprzętowe do selekcji jest
bardzo ważne, to nic nie zastąpi psychiki oraz wrodzo-

W ubiegłym roku ukazała się Twoja książka „Ope-

nych cech osobowości, które są pożądane u kandy-

rator 594”. Jesteś już kolejnym byłym operatorem

data na operatora w wojskach specjalnych. Historia

GROM-u, który po skończeniu służby wydaje swo-

pokazuje, że selekcję można przejść w trampkach

je wspomnienia. Co Cię motywowało do napisa-

z supermarketu, ale również nie ukończyć jej w dosko-

nia tej książki?

nałym sprzęcie wartym kilkanaście tysięcy złotych.

– Głównym celem napisania książki było zainspiro-

Po trzecim, czwartym dniu o wszystkim decyduje

wanie ludzi, którzy nie są zdecydowani, co chcą robić

już tylko głowa, a nogi tylko za nią podążają. W tym

w życiu. Chciałem im pokazać, jak ważna w życiu

zakresie nic się nie zmieniło. Selekcja to jest potężny

człowieka jest pasja. Opisałem w książce siebie, swo-

wysiłek i fizyczny, i intelektualny, bo kiedy idzie się

ich kolegów i przyjaciół, z którymi pracowałem przez

samemu i nikt ci nie mówi, jaką drogę masz wybrać,

te dwadzieścia kilka lat. Chciałem moim czytelnikom

Muszę przyznać, że „Operator 594” był dla mnie

Ostatni realizowany przez Ciebie pomysł nosi na-

kiedy zmieniają się warunki, to zmienia się twoja wy-

pokazać na swoim przykładzie, że dzięki wyraźnym

interesującą i wciągającą lekturą. Czy pracujesz

zwę „Projekt Operator 2021”. Co to za wydarzenie

trzymałość psychofizyczna i z czasem zmienia się też

celom, ciężkiej pracy i determinacji można osiągać

nad jakąś kolejną książką, czy to był jednorazowy

i czym się różni od podobnych inicjatyw?

twoje nastawienie. To jest taka walka z samym sobą.

i spełniać marzenia. Książka jest bogata w opisy prze-

projekt?

– „Projekt Operator 2021” powstał w odpowie-

Najważniejsze jest nastawienie na zwycięstwo, wia-

biegu selekcji, trudnych i wyczerpujących szkoleń, ale

– Trudne pytanie. Jeżeli powiem, że TAK i to przy-

dzi na potrzebę ludzi, którzy przeczytali książkę

ra w to, że to właśnie ty masz przejść tę selekcję. Tak

są w niej też i zabawne historie. Zahaczam też o misje

toczycie, to będzie już zapowiedź, ale jeżeli po-

„Operator 594”. Czytelnicy pisali do mnie, że

trzeba to sobie zaprogramować w głowie. Większość

i akcje bojowe zarówno realizowane podczas służby

wiem że NIE, to skłamię. Mam w głowie kolejną

bardzo wciągnęły ich moje opowieści i chcieli-

ludzi, którzy z sukcesem kończą selekcję, pod koniec

w Jednostce w Lublińcu, jak i później w Jednostce

książkę i po skończeniu obecnego projektu nad

by poczuć chociaż przez chwilę, jak to jest być

ma kontuzje, poważne otarcia stóp i jest skrajnie od-

Wojskowej GROM. Myślę, że jest to pozycja obowiąz-

którym pracuję, przystępuję do pisania. Może uda

w roli Operatora. Postanowiłem ze swoim ze-

wodnionych, wyziębionych i wyczerpanych, ale i tak

kowa dla pasjonatów tematyki sił specjalnych.

się ją wydać w przyszłym roku.

społem SOF Project stworzyć wydarzenie, któ-

dzięki mocnej psychice ją przechodzą. Dlaczego? Bo

REKLAMA

po prostu chcą. Tak właśnie było ze mną.
Warto tak się poświęcić, żeby dostać się do
Wojsk Specjalnych?
– Żeby osiągnąć w życiu coś ważnego dla siebie,
ale też spełniać swoje marzenia, trzeba wyjść
z tzw. strefy komfortu. Selekcja jest właśnie takim
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ry da uczestnikom przedsmak szkolenia, jakie

oraz umiejętności planowania strategicznego.

chcą przekonać się, czy to będzie dla nich odpowied-

przechodzą żołnierze w siłach specjalnych. To

Uczestnicy mogą poznać samych siebie w sytu-

nia droga.

rodzaj kursu, który składa się z pięciu zupełnie

acjach dużego napięcia emocjonalnego i pracy

różnych epizodów wzorowanych na etapach,

w limitach czasowych oraz podczas podejmo-

które sam przechodziłem podczas kursu podsta-

wania bardzo trudnych decyzji. Myślę, że takie

wowego w Jednostce Wojskowej GROM. Tajem-

Czy są plany, by przekształcić „Projekt Operator

Czy poza „Projektem Operator 2021” oraz plana-

wałem m.in. z firmą CI Games przy projekcie „Sniper

2021” w jakieś cykliczne i bardziej masowe wy-

mi napisania nowej książki, masz jeszcze jakieś

Contracts 1, 2. Jest to moim zdaniem najlepsza gra

W kwietniu odbył się pierwszy etap. Czy możesz

darzenie?

kolejne pomysły, którymi zaskoczysz nas w tym

o snajperach. Z firmą Varsav Games Studios pracuję

w kilku zdaniach opowiedzieć, co spotkało w tym

– Obecny rok jest bardzo ciężki. Żyjemy w świecie

albo w przyszłym roku?

w tej chwili nad dwoma projektami – pierwszy opo-

umiejętności pomogą w lepszym radzeniu sobie

czasie uczestników?

ciągłej niepewności spowodowanej przez sytuację

– Biorę udział jako konsultant w obszarze eksper-

wiada o sferze emocjonalnej, drugi o sferze zwierzę-

nica polega na tym, że tłem dla całego cyklu jest

w życiu oraz w biznesie. W projekcie biorą udział

– Pierwszy etap to była taktyka działań specjalnych

epidemiologiczną. To trudny czas dla wszystkich,

tyzy podczas opracowywania gier komputerowych

cej. Są to dwa bardzo ciekawe projekty gamingowe,

pewna historia. Uczestnicy poznają ją kawałek

ludzie z różnych środowisk, zarówno z wojska,

w oparciu o procedury Green Berets. Uczyliśmy pod-

także dla firm szkoleniowych. „Projekt Operator

i scenariuszy filmowych. Dotychczas współpraco-

o których zapewne usłyszycie już wkrótce.

po kawałku podczas kolejnych epizodów kursu.

jak i z biznesu. Osoby, którym uda się ukończyć

staw tej taktyki. Etap oparty był na moich doświad-

2021” cieszy się jednak bardzo dużym zaintere-

Dopiero podczas ostatniego etapu, który odbę-

wszystkie etapy, otrzymają prestiżowe medale

czeniach z

kursu podstawowego w Jednostce

sowaniem i popularnością. Mimo to nie chcę kie-

dzie się w październiku, wszystkie historie ułożą

z tytułem Operatora 2021. Projekt jest tak skon-

Wojskowej GROM. Kursanci pracowali przy dużym

rować go do masowej liczby odbiorców. Skupiam

się w całość. Szkolenie jest tak skonstruowa-

struowany, że jeżeli ktoś nie ukończy w tym roku

obciążeniu psychofizycznym, na deficycie snu i zmę-

się na tym, aby w każdym etapie projektu uczest-

ne, że można przystąpić do wszystkich albo do

wszystkich etapów, to w przyszłym roku będzie

czeniu. Dzięki temu wyzwalają się pokłady energii,

niczyło nie więcej niż 25 osób. Dlaczego akurat

poszczególnych epizodów tego kursu, tak aby

mógł uzupełnić tylko brakujące epizody i zostać

które dotychczas były w nich głęboko ukryte, a my,

taka liczba? Pierwszy powód to oczywiście jakość

uczestnicy, którzy nie mają odpowiednich umie-

Operatorem 2022.

instruktorzy, obserwujemy bacznie, jak reagują na

kursu, ale jest też powód symboliczny. Dokładnie

zmieniające się sytuacje. Pierwszego dnia zajęcia

tyle osób ukończyło kurs podstawowy, w którym

jętności, np. pracy z bronią, mogli wziąć udział
w kursie. Nie ukrywam, że trzy etapy są dość

Do kogo skierowany jest ten projekt?

trwały nieprzerwanie do godziny 4 nad ranem. Noc-

uczestniczyłem. Projekt Operator nigdy nie będzie

wymagające, jeżeli chodzi o umiejętność posłu-

– Z założenia projekt kierowany był do mężczyzn i ko-

ne zajęcia były niesamowitą okazją, aby zobaczyć,

masowym wydarzeniem, bo chcę, aby był elitar-

giwania się bronią. Kurs ma za zadanie nauczyć

biet, do pracowników firm i instytucji państwowych

jak ludzie myślą „out of the box”. Dzięki ciekawym

nym i mocno jakościowym szkoleniem. Chcę dać

ludzi radzenia sobie w sytuacjach ekstremal-

oraz osób prywatnych. To bardzo szerokie grono ludzi,

zadaniom można było dostrzec urodzonych liderów,

ludziom poczucie wyjątkowości charakterystycz-

nych, ale również tego, jak czuć się komforto-

ale umiejętności zdobyte podczas niego mogą wyko-

którzy potrafią wpływać na grupę i jej przewodzić.

nej dla świata sił specjalnych. Atmosferę tego cy-

wo w sytuacjach niekomfortowych. Poprzez

rzystać z powodzeniem zarówno ludzie biznesu, jak

Celem tego etapu było wzmocnienie cech przywód-

klu szkoleniowego tworzą oprócz uczestników wy-

wszystkie narzędzia i techniki, których używa-

i ci pracujący w policji, wojsku czy innych służbach,

czych i pewności siebie u uczestników.

jątkowi instruktorzy, których wybrałem osobiście.

my na kursie, wzmacniamy cechy przywódcze

ale także kandydaci do jednostek specjalnych, którzy

Dziękuję za rozmowę.

Są wśród nich zarówno byli żołnierze i funkcjonaKolejne etapy odbędą się jeszcze w tym roku.
Z czym będą musieli się zmierzyć uczestnicy pro-

riusze jednostek specjalnych, jak i cywilni eksperci.
REKLAMA

jektu?
– Etap II to będzie Survival i SERE, w wydaniu cywilnym, a nie wojskowym. Będzie to bardzo wymagający etap, podczas którego przez 48 godzin uczestnicy
pozbawieni będą snu i funkcjonować będą w ciągłym
napięciu i deficycie kalorycznym. Podczas kolejnego
epizodu uczestnicy poznają techniki strzelania dynamicznego z elementami walki w bliskim kontakcie
w budynkach. Będziemy uczyć kursantów strzelać
taktycznie, szybko i dynamicznie. Kolejny etap to jest
tzw. PMC, czyli taktyka i techniki ochrony w strefie
działań podwyższonego ryzyka z elementami TCCC.
Ostatnim etapem będzie realizacja gry miejskiej, którą
nazwałem undercover game, czyli techniki przetrwania i walki w środowisku miejskim. W ostatnim epizodzie będzie można się poczuć jak agent 007. Każdy
etap uczy czegoś innego, ale jest wspólny mianownik
w postaci wzmocnienia cech osobowości, pokazania
swoich słabych i mocnych stron.
10
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Rozmawiał: Krzysztof Mątecki
Zdjęcia: arch. JW Agat

Jakie cechy charakteru powinien mieć
idealny kandydat do służby w JW AGAT?
Najważniejsze są odpowiednie cechy charakterologiczno-osobowościowe.

Kandydaci

muszą mieć odpowiedni poziom inteligencji,
umieć działać w grupie, a przede wszystkim
mieć motywację i determinację oraz poczucie
misji. Oczywiście cechy fizyczne też są ważne,
ale to zawsze można wytrenować do zadowalającego poziomu.
Służba w jednostce jest urozmaicona i interesująca, ale zarazem ciężka. Jest wiele możliwości odbycia bardzo ciekawych, unikatowych kursów na najwyższym poziomie. Jednak
oprócz tego wszystkiego istnieje też zwykłe
życie garnizonowe ze służbami, „białą taktyką”

Jesteśmy
na krzywej wznoszącej
R

ozmowa z płk. Arturem Kozłowskim – dowódcą Jednostki Wojskowej AGAT

Artur

Wiem, że Jednostka na początku musiała

Kozłowski ma za sobą

rozwiązać wiele problemów organizacyjnych,

misje bojowe w Iraku

jak chociażby zaimplementowanie odpowied-

i

Do

Pułkownik

Żandarmerii Wojskowej? Z jakich jednostek
pochodzą operatorzy służący w JW AGAT?

ka jest w stanie wydzielać samodzielne Zadaniowe Zespoły Szturmowe.

Jak na przestrzeni tego okresu zmieniała
się Selekcja do Jednostki?

rze muszą też być cierpliwi, bo nie od razu jest
tak jak w filmach, chociaż na pewno pojawią się

Wraz z upływem czasu wymagania w sto-

Pierwsza Selekcja miała na celu sprawdze-

sunku do jednostki rosną, czego dowodem jest

nie, którzy żołnierze z rozformowanego Oddzia-

powierzenie jej zadania przygotowania Lądo-

łu Specjalnego ŻW będą mogli służyć w JWA.

Nie jest tajemnicą, że operatorzy JW

wego Zadaniowego Zespołu Bojowego do Sił

Przeprowadził ją osobiście pierwszy dowódca

AGAT biorą udział w misjach zagranicznych

Odpowiedzi NATO w roku 2021 i 2022.

– śp. płk Sławomir Berdychowski. Kandydaci

w Afganistanie i Iraku. Jakie zadania tam

wykonywali szereg zadań zespołowych, mar-

wykonują? Co operatorom daje udział w mi-

Czy przez te dziesięć lat istnienia jed-

szy kondycyjnych, zadań z topografii. W czasie

sjach zagranicznych?

nostki zmienił się profil jej operatorów? Jak

tej selekcji zadaniem kandydatów było nie tylko

Obecnie obydwie te misje mają charakter

wyglądało szkolenie operatorów dziesięć lat

wytrzymać trudy fizyczne i psychiczne testów,

szkoleniowy. Dzięki nim żołnierze mają okazję

temu, a jak wygląda ono dziś?

ale także zrozumieć istotę Selekcji.

realizacji jednego z głównych zadań sił spe-

takie momenty.

Oczywiście, że profil operatora JWA się

Kolejne selekcje na pewno nie były łatwiej-

cjalnych, czyli wsparcia militarnego. Przez

Nadal duży odsetek żołnierzy pamięta Od-

zmienił. W momencie powstania JW dziesięć

sze. Ich struktura się jednak nie zmieniła:

barierę językową i kulturową stanowi to duże

nich systemów informatycznych, które w Woj-

dział Specjalny ŻW. Jednak obecnie najwięcej

lat temu szkolenie skupione było na przeszkole-

im lepsza pogoda, tym dłuższa trasa lub tym

wyzwanie. Dodatkowo żołnierze mają okazję

Jednostki Wojskowej

skach Specjalnych były już normą. Jednak

jest żołnierzy z jednostek aeromobilnych. Jest

niu wszystkich operatorów w jednej specjalno-

bardziej wymyślne zadanie. Z czasem doszły

do doskonalenia własnych umiejętności, cho-

AGAT przeniósł się

dzięki dużemu wysiłkowi szybko wprowadzono

to dla nas „cenny nabytek”, ponieważ oni z re-

ści, tak aby każdy z nich opanował podstawo-

kolejne elementy. Wzrosło znaczenie zadań

ciażby strzelania. W realiach misji jest do tego

z Jednostki Wojsko-

odpowiednie standardy i zaczął się dość dyna-

guły mają za sobą przeszkolenie spadochrono-

we umiejętności żołnierza wojsk specjalnych

związanych z wiedzą na temat Jednostki.

znakomita okoliczność, ponieważ obwarowania

miczny rozwój.

we i czują tego rodzaju służbę.

(ogniowe, taktyczne i specjalistyczne), poznał

Wzrosła również rola obserwacji psychologa.

formalne związane z obiektami szkoleniowymi

specyfikę działań specjalnych, która różniła się

W tej chwili kontynuujemy te zmiany. Staramy

są inne i można korzystać z nich w większym

od specyfiki działań OS ŻW.

się zaskakiwać uczestników nowymi elementa-

zakresie. Można również wykorzystywać takie

Afganistanie.

wej Komandosów, gdzie pełnił funkcję szefa
wydziału operacyjnego. Od 2015 roku w JW

Obecnie powstała nowa możliwość rozpo-

AGAT piastował stanowisko szefa pionu ope-

Dziesięć lat istnienia JW AGAT to według

częcia służby w JWA dla osób ze środowiska

racyjnego Jednostki, a potem szefa sztabu.

Pana wystarczający okres, aby jednostka

cywilnego. Wystarczy tylko złożyć ankietę do

Po opanowaniu umiejętności charaktery-

mi. Zwiększyliśmy także nacisk na sprawdze-

obiekty, których jest mało w naszym kraju lub

W październiku 2018 roku zastąpił na stano-

mogła być wzorem dla innych?

służby w jednostce. Po pozytywnym zaliczeniu

stycznych dla pojedynczego operatora szko-

nie umiejętności planowania, koordynowania

ich w ogóle nie ma.

Chociaż nie jestem obiektywny, to uważam,

kwalifikacji (dla wszystkich osób) i zaliczeniu

lenie skupione było na działaniach w małych

i dowodzenia kandydatów przewidzianych na

że tak. Dowodzą tego osiągane wyniki szkole-

selekcji (tylko dla kandydatów do służby w Ze-

grupach (sekcjach). Szkolenia indywidualne

stanowiska dowódcze. Pomimo że coraz więk-

W 2015 roku piastował Pan stanowisko

niowe, pozytywnie zaliczone ćwiczenia oraz

społach Szturmowych lub w Zespole Wsparcia).

i w sekcji pozwoliły zaobserwować predyspo-

sze znaczenie ma dla nas profil psychologiczny

szefa wydziału operacyjnego Jednostki Wojskowej Komandosów. W tym samym roku

wisku Dowódcy JW AGAT płk. Sławomira
Drumowicza.

bardzo dobre oceny z kontroli wyższych prze-

zycje poszczególnych operatorów, dające moż-

i wiedza ogólna kandydatów, nie zapominamy,

W tym roku Jednostka Wojskowa AGAT

łożonych. Może to niemiarodajne, ale świadczą

Czy może nam Pan powiedzieć, jakie dziś

liwość szkolenia ich w drugiej specjalności (do-

że musi iść z tym w parze przygotowanie fizycz-

obchodzi 10. rocznicę sformowania. Jaką

o tym też osiągnięte wyniki w zawodach kra-

zadania wykonują żołnierze JW AGAT i jak te

wódczej medycznej, radiooperator, pirotechnik,

ne i wytrwałość.

drogę przeszła przez dziesięć lat swojego

jowych i międzynarodowych. Żołnierze AGATU

zadania zmieniały się na przestrzeni lat?

snajper). Kolejne etapy szkolenia (grupy/zespo-

Pierwsze Selekcje były przeprowadzane na

istnienia?

w ostatnim czasie wygrali zawody strzeleckie

Żołnierze są szkoleni do wykonywania peł-

łu) oraz otrzymywane zadania od wyższych

wzór selekcji do innych jednostek specjalnych.

To był bardzo krótki okres dojrzewania. Jed-

Long Shot, SOF Delta Cup w Polsce oraz Best

nego spektrum działań specjalnych. W założe-

przełożonych dotyczące zdolności poszczegól-

W tej chwili możemy powiedzieć, że

nostka musiała się odnaleźć w „rodzinie” Wojsk

Warrior i Best Medic w Niemczech. Ponadto

niu Jednostka Wojskowa Agat jest jednostką

nych zespołów do realizacji zadań spowodowa-

od kilku lat w pewnych jej elemen-

Specjalnych. Z pewnością dużym plusem było to,

wypracowano kilka rozwiązań, które cieszą się

wsparcia bojowego. Innymi słowy, możemy

ły konieczność zaplanowania specjalistycznych

tach

że nie musiała startować od zera, tylko została

dużym zainteresowaniem partnerów. Niestety,

zasilać w razie potrzeb pozostałe jednostki

szkoleń (spadochronowych, medycznych, łącz-

własną drogą. Za-

przekształcona z Oddziału Specjalnego Żandarmerii

o szczegółach nie mogę więcej powiedzieć.

Wojsk Specjalnych odpowiednio wyszkolonymi

nościowych, pirotechnicznych itp.).

sadniczo

Wojskowej. Oczywiście nie da się porównać cha-

12

i obsługą sprzętu. W związku z tym nasi żołnie-

podążamy
jednak

żołnierzami ze specyficznym sprzętem, który

Obecnie, po 10 latach, od operatora, który

nie odbiega ona

rakteru wykonywanych zadań. Natomiast jednost-

JW AGAT powstała z rozformowanego Od-

dysponuje deficytowymi zdolnościami. Przykła-

posiadał podstawowe umiejętności, przeszli-

od drogi wytyczo-

ka miała żołnierzy i sprzęt. Dodatkowo jej żołnierze

działu Specjalnego Żandarmerii Wojskowej

dem tego jest chociażby sekcja MERT (Multirole

śmy do w pełni wyszkolonego żołnierza, w wie-

nej w 2011 roku.

brali udział w misjach w Iraku, Afganistanie, Cza-

w Gliwicach. Czy dziś w jednostce dalej do-

Exploatation Reconnaissance Team) czy sekcje

lu przypadkach posiadającego umiejętności bę-

dzie i Kongo, więc mieli już doświadczenie.

minują operatorzy pochodzący z Oddziałów

wozów bojowych M-ATV. Oprócz tego jednost-

dące unikatowymi w skali Wojsk Specjalnych.
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tel. + 48 600 055 555

www.incolt.pl

KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON
K U R S Y P O K TÓ R YC H U Z Y S K A S Z P O Z W O L E N I E N A B R O Ń
PO UKOŃCZONYCH KURSACH W FIRMIE INCOLT INA DOKUMENTY WYDAJĄ ORGANIZACJE WYMIENIONE
W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE
Po kursie w firmie INCOLT INA uzyskasz
OFICJALNE NADANIE UPRAWNIEŃ POTWIERDZONE
LEGITYMACJĄ INSTRUKTORA STRZELECTWA
przeniósł się Pan do Jednostki Wojskowej
AGAT. Dlaczego akurat JWA?
Ponieważ dostałem taką propozycję. Stanowiła ona możliwość podjęcia nowych wyzwań,

Było to dla mnie ogromne
wyróżnienie. Jestem ogromnie

WAŻNE

wdzięczny za tę szansę.

na które w ówczesnych uwarunkowaniach nie

Mamy chyba taką cechę na-

miałem szans w JWK. Nie ukrywam też, że

rodową, że chcemy coś zmie-

wiązała się ona z awansem.

niać tylko z tego powodu, by

!

WYDANĄ PRZEZ POLSKI ZAWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

zaskoczenie, a zarazem wielkie

TO SĄ JEDYNE HONOROWANE UPRAWNIENIA
INSTRUKTORA STRZELECTWA PZSS

Termin: od 23.04.2022 do 26.06.2022 r. WARSZAWA

się odróżnić od poprzednika

KURS

Jaka jest różnica między tymi jednostkami?

i szybko odcisnąć swoje pięt-

Myślę, w „doświadczeniu organizacyjnym”.

no. Ja nie mam takich potrzeb. Uwa-

JWK działa w tej „branży” już bardzo długo. Ma

żam, że rozwiązania przyjęte przez poprzednich

wiązaniach i wyciągnąć własne wnioski. Poza

wypracowywane i zweryfikowane rozwiązania

Dowódców nadały właściwe tory rozwoju

tym sam fakt realizacji realnych zadań podczas

oraz ogromne doświadczenie bojowe. Dodatko-

i określiły rolę JWA w Wojskach Specjalnych.

misji daje potężny bagaż doświadczeń.

wo wyrobione kontakty z innymi jednostkami

Oczywiście wdrażane są nowe rozwiązania,

tego typu na świecie. AGAT w tym zakresie

ale są one spowodowane koniecznością reali-

Powszechnie wiadomo, że JWA blisko

jest na „dorobku”. Poza tym dużym atutem

zacji nowych zadań oraz procesem „uczenia

współpracuje z gruzińskimi i węgierskimi

JWK i innych jednostek Wojsk Specjalnych jest

się” organizacji. Pojawiają się nowi ludzie na

jednostkami specjalnymi. Może nam Pan

samodzielność gospodarcza, która daje szerszy

kolejnych stanowiskach. Dodatkowo wprowa-

zdradzić, jak wygląda ta współpraca i jakie

zakres możliwości działania.

dzany jest nowy sprzęt, a żołnierze zdobywają

płyną z niej korzyści dla JW AGAT?

Natomiast atutem AGATU jest duże zaanga-

nowe doświadczenia. Również dzięki szerszej

Najbardziej intensywna jest współpraca

żowanie żołnierzy, ich chęć doskonalenia się,

współpracy z innymi instytucjami można wie-

z Gruzinami. Polega ona na naszej pomocy

i pomimo dużego obciążenia, realizacja zadań

le rzeczy podpatrzeć i wprowadzić u siebie. Te

w rozwoju gruzińskich sił specjalnych, co jest

na bardzo wysokim poziomie. Agat nadal znaj-

wszystkie czynniki wymuszają nieuchronne

ważnym wkładem w projekt NATO dotyczący

duje się na krzywej wznoszącej i mam nadzieję,

zmiany, ale jest to proces jak najbardziej na-

Gruzji.

nie zmieni się to podczas mojego dowodzenia.

turalny.

KURS WEEKENDOWY

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
TRENINGI PROWADZĄ TRENERZY KADRY NARODOWEJ
z rozszerzeniem o kurs

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH PROWADZĄ WIARYGODNE KURSY

KURS

ZAAWANSOWANE SZKOLENIE – TAKTYCZNO STRZELECKIE
oraz MEDYCYNA POLA WALKI /RANY POSTRZAŁOWE/

Termin: 30.04 – 01.05.2022 r.

BASIC SHOOTING level 1

Termin: 04–05.06.2022 r.

MEDIUM SHOOTING level 2

Dodatkowo bardzo cenię sobie współpracę
z brytyjskim SFSG. Niestety została ona „przy-

Od 2018 roku jest Pan dowódcą JW AGAT.

Ma Pan za sobą misje w Iraku i Afganista-

hamowana” przez sytuację epidemiczną, ale

Jak Pan przyjął tę nominację i jakie zmia-

nie. Czy doświadczenia z misji przydają się

mam nadzieję, że wróci niebawem do poziomu

ny wprowadził w jednostce przez te cztery

na stanowisku dowódcy jednostki?

sprzed pandemii.

lata?

Bezwzględnie. Jakoś tak się złożyło, że jestem jednym z niewielu, o ile nie jedynym żołnierzem WS, który miał okazję do bezpośred-

Jakie ma Pan plany dotyczące dalszego
Niezmienną troską jest osiągnięcie i utrzy-

ze wszystkich jednostek polskich Wojsk Spe-

manie najwyższego poziomu wyszkolenia oraz

cjalnych. Dzięki temu miałem okazję po-

przejęcie odpowiedzialności za jedną z misji

znać ich zarówno dobre, jak i złe

poza granicami kraju. Ponadto uzyskanie zdol-

strony. Tych dobrych było

ności SZOS (Siły Zadaniowe Operacji Specjal-

więcej.

nych) i samodzielność gospodarcza.

Mogłem porozmawiać z nimi
o przyjętych
w ich macierzystych

jed-

nostkach roz14

Special OPS

NAUKA STRZELANIA OD PODSTAW
ORAZ PIERWSZA POMOC

Termin: 26–27.03.2022 r. WARSZAWA

rozwoju JW AGAT?

niego dowodzenia podczas misji żołnierzami

oczywiście

KURS

Czego możemy życzyć Panu i żołnierzom

KURS

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA

BROŃ

MASZYNOWA /PISTOLET/; SAMOCZYNNA /KARABIN/

Termin: 19–20.03.2022 oraz 27.03.2022 r. WARSZAWA

JW AGAT na kolejne dziesięć lat?
Wielu zadań, bo one wymuszają rozwój oraz
tego, żebyśmy za szybko nie uwierzyli, że jesteśmy za dobrzy.

TRENINGI STRZELECKIE REALIZUJEMY NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ W KRAJU
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.
special-ops.pl

WYKŁADY: Aula konferencyjna 200 m2 każdorazowo ozonowana i odkażana przed szkoleniem.
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Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
Zdjęcia: Danuta Kups

SELEKCJA

HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ KULTOWEJ IMPREZY

Przez długie lata resort obrony narodowej nie

dach ukladów. Po tych wszystkich wizytach zosta-

przeprowadzał rekrutacji w ramach naboru do jedno-

wał zazwyczaj tylko niesmak po wydumanych, nigdy

stek. Tę niszę wypełnić miała właśnie „Selekcja Żoł-

niespełnianych obietnicach.

nierza Polskiego”, której założeniem było wyławianie

Nie chcę się wypowiadać o skali trudności Se-

talentów z morza poborowych. Po 2000 roku, kiedy

lekcji i porównywać ją do innych imprez militranych

GROM wreszcie znalazł się w strukturach MON,

czy ekstremalnych, ale nie ma imprezy, która trwa

można było mówić o jakiejkolwiek potencjalnej kon-

nieprzerwalnie 5 dni i nocy, a zaczyna się od morder-

kurencji. Wtedy „Selekcja“ majora Kupsa stała się

czego testu Preselekcji.

już dla wielu doskonałym symbolem żołnierskich
zmagań. Zbyt doskonałym, żeby z niej rezygnować.

s

cji. Przez te wszystkie lata Selekcja pozostała imprezą
niekomercyjną; UCZESTNIK NIE PONOSI ŻADNYCH

rać naboru do armii wyłącznie na podstawie badań

KOSZTÓW Z TYTUŁU STARTU.
To jest największy ewenement tej imprezy. Cała

– Bellona nie chciała dalej jej organizować. Zosta-

W MON nikt takich rzeczy wtedy nie robił,

organizacja imprezy, jej przebieg, koszty są na głowie

łem z imprezą sam, nie mogąc nadal korzystać z tej

a gdzieś w kolejkach do WKU, w tłumie poborowych

Organizatora, który zabiega o sponsorów czy part-

nazwy. Jak miałem ją nazwać: „Selekcja Kupsa“?

gubiły się wojskowe diamenty. I nam chodziło o to,

nerów. Selekcja też nigdy nie była dofinansowana

Została Selekcja i być może to powoduje pewien

żeby je odszukiwać bez czekania na WKU, bez tej

z budżetu MON. Ten warunek utrzymuje od początku.

dyskomfort dla niektórych. Na fali zmian w MON

papierologii, bez betonu. Tyle że z ministerstwem

swoją selekcję po pewnym czasie opracował JWK

był problem. Owszem, MON imprezę wspierał przez

Do kogo skierowana jest Selekcja mjr. Kupsa? Kto

znaleźć wielu żołnierzy, którzy zaczynali od Selekcji

ci tak, jeśli twoja masa przekracza osiemdziesiąt

Lubliniec, Agat, Formoza i dziś jest już trochę tych

całe dwadzieścia lat. To MON wypożyczał nam śmi-

może i kto powinien wziąć w niej udział?

Selekcja była pierwszą tego typu imprezą or-

na Jaworzu. To była ich pierwsza próba z własnymi

siedem kilogramów, to nie ma żywej siły, żeby to

„selekcji”. Nasza Gra Terenowa „Selekcja“ przez 20

głowce. To MON udostępniał Rosomaka, a przede

Kiedy zaczynałem z Selekcją, większość stanowili

ganizowaną w Polsce i wynikała z potrzeby chwili.

słabościami, która zaprowadziła ich do miejsc w eli-

przejść. Siądą kolana albo biodra, nie ma mocnych.

lat wypracowała swoje metody, wzorce, ale nigdy

wszystkim, to do MON-u należał teren, na którym to

ludzie, którzy marzyli o odbyciu służby w jednej z eli-

W czasach zasadniczej służby wojskowej brakowało

cie. Wiesz, ja sobie myślę, że to jest jakieś dziwne

Taka jest prawda. Gdybyśmy chcieli iść tym trybem,

nie była konkurencją dla innych. Była za to pierw-

wszystko się działo. Poza tym nie wzięliśmy nigdy

tarnych jednostek Wojska Polskiego. Często byli to

metod doboru kandydatów do jednostek specjal-

poczucie konkurencji, której nigdy nie było. Że niby

to nic by z tej naszej Selekcji nie wyszło. Nie chcie-

szą próbą nowoczesnego wyboru ludzi do jedno-

od ministerstwa ani złotówki. Może byliśmy za mało

młodzi ludzie, którzy myśleli o pozostaniu w wojsku po

nych. Często Selekcja jest lekceważona jako impre-

„selekcja” może być tylko jedna, a GROM robił se-

liśmy robić żadnej konkurencji, no bo co to za kon-

stek specjalnych, rozpoznawczych i desantowych

aktywni czy kreatywni i może dlatego z tych wiel-

służbie zasadniczej. Z biegiem czasu zmieniał się sta-

za, gdyż funkcjonuje w świadomości jako wydarze-

lekcję od 1992 roku i tak powinno zostać. Przez długi

kurencja? Jak kończysz imprezę u nas, to dostajesz

w MON, bo nikt tego w wojsku nie robił. To my prze-

kich spotkań z Januszem Onyszkiewiczem czy Bogu-

tystyczny obraz człowieka startującego w Selekcji.

nie telewizyjne.

czas GROM-owska selekcja opierała się tylko na

deskę, a jak kończysz imprezę w Bieszczadach, to

cieraliśmy szlaki i nieskromnie powiem, byliśmy

sławem Komorowskim, albo z tych wizyt Dowódcy

Zaczęli pojawiać się ludzie szukający emocji, miejsc,

idziesz do GROM-u na kurs podstawowy.

dla wielu pierwowzorem. Poszliśmy bardzo daleko

Wojsk Lądowych nic nie wyszło. Tę całą kurtuazję

gdzie można sprawdzić swoje umiejętności. Przyby-

w budowaniu wzorców określających przydatnośc

można było „o kant dupy potłuc“. I tak trzeba było

wało studentów, lekarzy, sportowców, ale też cały

kandydatów.

tych chłopaków upychać po jednostkach na zasa-

czas przybywali ci, którzy chcieli założyć mundur.

Skąd wziął się pomysł na organizację Selekcji?
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W 2001 roku, ówczesny minister obrony narodowej Bronisław Komorowski mówił: „Nie można opielekarskich i deklaracji kandydata”.

ELEKCJA już od ponad dwudziestu lat weryfikuje kandydatów do służby w jednostkach specjalnych. Chociaż nie jest organizowana przez żadną
z nich, może stać się przepustką do służby wśród najlepszych. SELEKCJA od początku nierozerwalnie związana jest z postacią mjr. (rez.) Arkadiusza
Kupsa – byłego żołnierza 56. kompanii specjalnej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, twórcy systemu walki Combat 56 oraz organizatora tego kultowego
wydarzenia odbywającego się na drawskim poligonie. W specjalnym wywiadzie udzielonym redakcji „SPECIAL OPS”, major Kups opowiada o początkach
SELEKCJI, jej rozwoju i przyszłości oraz o wyjątkowym charakterze odróżniającym ją od licznych imprez biegowych organizowanych w duchu militarnym,
które ostatnimi czasy stały się w Polsce bardzo modne.

Jest jeszcze jedna chyba najistotniejsza różnica
pomiędzy imprezami, które się „wysypały“ po Selek-

Można tę imprezę różnie nazywać, ale nie można

chodzeniu. To było takie typowo SAS-owskie podej-

lekceważyć ludzi, którzy w niej brali udział, bo można

ście do tematu, odziedziczone zresztą po instrukto-

Na początku Selekcja nosiła nazwę „Selekcja Żoł-

wśród najbardziej elitarnych jednostek w tym kraju

rach, jakich miała jednostka na początku. I powiem

nierza Polskiego“, a po upadku gazety jej właściciel

Special OPS
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Obecność obserwatorów z różnych jednostek

że to koniec. Mam pustą głowę, jestem zrezygno-

czynku na brawa dla kolegi, który odpadł. Ale on nie

gorącym żelazem. Muszę pamiętać, dlaczego tu je-

i niewiele jest miejsc, gdzie taki kontakt możemy

startuje coraz więcej pasjonatów sportów ekstre-

resortu obrony narodowej, spraw wewnętrznych

wany, a on mówi, że przedłuża czas na wykonanie

odpuszcza. Walczy. Nie ma już we mnie ani grama

stem, o co walczę oraz skupić się w pełni, ponieważ

odszukać.

malnych.

i administracji, która finalistom obiecywała swo-

zadania. Próbuję jakoś rozszyfrować hasło. W jednej

złości, jest tylko głęboki respekt. To w tym miejscu

w każdej chwili moja najmniejsza niedoskonałość

istą „drogę na skróty” do mundurówki, sprawiała,

części są cztery litery, w drugiej dwanaście. Pierw-

widzę praktyczne zastosowanie stosowanego przez

może obrócić się przeciwko mnie. I wówczas zadaję

Wydaje mi się, że tak naprawdę każdy chce po-

że impreza z roku na rok stawała się coraz popu-

sza litera to „P”, czyli „park” albo „plac”. Stawiam na

Majora hasła: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”.

sobie pytanie: „Czy to wszystko, na co mnie stać?

znać samego siebie, bo to leży w naszej naturze.

larniejsza. Okazywało się, że to niekiedy wystar-

plac. Coś mi podpowiada, że hasła zawsze związane

Numer 51 nim był. Po kolejnej minucie wszyscy by-

Czy zrobiłem wszystko, aby przygotować się na

To ciekawość jest motorem naszej cywilizacji, ale

Program czy też plan Selekcji nie jest co roku

czało, żeby choć trochę skruszyć przysłowiowy

są z historią lub wojskiem, więc pewnie konstytucja.

liśmy zwycięzcami. Usłyszeliśmy znamienne: To jest

każdą ewentualność? Czy na pewno?”. Jeśli szcze-

niewielu z nas ma w sobie tyle odwagi, by rzucić to

taki sam. Na scenariusz imprezy ma wpływ

MON-owski beton. Przez lata udawało się upychać

Podstawiam te litery K-O-N-S-T-Y-T-U-C-J-I i cały

koniec Selekcji”.

rze sam przed sobą odpowiedziałem sobie TAK,

wyzwanie sobie. Bez wyzwań nie ma możliwości

wiele czynników. Posiadane środki, pogoda,

absolwentów Selekcji w Kawalerii Powietrznej,

czas zostaje mi ich za dużo. Major krzyczy, że koniec,

to już wiem, że jestem gotowy na wyzwanie, aby

kroczenia dalej i pokonywania własnych słabości.

dostępność obiektów szkoleniowych, a przede

6. Brygadzie czy Formozie. Kiedy powstały reguły

że jak ktoś nie wie, to nie wie i już. Biegnę, nie chcę

Inni zawodzili pokładane w nich nadzieje, choć

zmierzyć się z najtrudniejszą grą terenową, z naj-

Pamiętam, kiedyś na torze podwodnym sprawdzają-

wszystkim poziom wydolności uczestników. To

powoływania i metody rekrutacyjne do Formozy czy

tu zostać. Jeszcze myślę. „Konstytucji”? A może

zarówno instruktorzy, jak i ich przyjaciele, a przede

twardszymi i najodważniejszymi ludźmi w Polsce,

cym umiejętności zachowań w wodzie, podtopił się

powoduje, że imprezę trzeba czuć i monitorować

JWK, a potem OS ŻW, absolwenci Selekcji trafiali

„Konfederacji”? Czy jakaś konfederacja była dla Pol-

wszystkim oni sami byli przekonani, że ukończą, że

spojrzeć im w oczy i podjąć rękawicę rzuconą przez

jeden z uczestników i trzeba było wyciągać go z pod-

na bieżąco.

tam, by zaliczyć ich Selekcje. Plusem było to, że byli

ski tak ważna, tak dobra dla kraju, żeby jej imieniem

nie odpadną. „M”, który obecnie służy w jednej z jed-

Majora. Ukończenie Selekcji jest jedyną rzeczą trzy-

wodnej przeszkody. Po dojściu do siebie, gdy wie-

„Selekcja“ za każdym razem wymaga ogromnych

już przetarci, gotowi i na tyle przygotowani, by dać

nazywać plac w Drawsku? Odległość maleje, nie

nostek specjalnych, ma i takie wspomnienia:

mającą mnie przy życiu, jedynym celem tu i teraz,

dział, że zabawa dla niego się skończyła, oznajmił:

nakładów pracy, przede wszystkim z logistyczne-

sobie radę. Wiem, że wstydzić się absolwentów Se-

przypominam sobie żadnej pozytywnej konfederacji,

nic innego się nie liczy”.

„Ja tu jeszcze wrócę”. Wrócił po roku, zdał, a dziś jest

go punktu widzenia. Przygotowania zaczynają się

lekcji nie muszę.

ale tych liter było za dużo i to decyduje, że stawiam

„Bardzo wrył mi się w głowę Tomek – mówi, a ja

wziętym płetwonurkiem i tak naprawdę o to właśnie

już w poprzednim roku tak, aby wszelkie ustalenia

Selekcja jest trudną imprezą i nie ma w sobie

na tę konfederację. Hasło jest błędne. Odpadam –

w wyobraźni przenoszę się na drawski poligon razem

Kiedy zaczynałem w 1998 roku organizację Selek-

chodzi. Różni ludzie, różne charaktery, ale jeden cel

z MON mogły zostać ujęte w planie współpracy

klimatu biegu ekstremalnego czy innego podobne-

pod drzewo – to już koniec, tu i teraz, nie na jakimś

z nim – potężny, dobrze zbudowany facet. Mocny

cji nie myślałem, że impreza stanie się taka ważna

– zobaczyć, czy podołam, ile jestem wart, gdzie jest

z organizacjami pozarządowymi. Już w lipcu trzeba

go wyzwania. Porównywanie jej do popularnych

wysiłkowym ćwiczeniu, na krańcach możliwości, ale

i wytrenowany. Klękła mu psycha, trzeciego dnia na

dla wielu. Selekcja to nie tylko impreza dla ludzi,

granica mojej odporności i wytrwałości.

dostarczyć kwity do tak zwanych związków taktycz-

biegów jest dużym nieporozumieniem. Trudno jest

na zwykłym braku koncentracji. Brak wytrzymałości

pomoście, gdzie robiliśmy kolejną serię pompek. To

którzy chcieliby w przyszłości zostać żołnierzami czy

Patrząc dziś z perspektywy, Selekcja nie jest jedy-

nych i jednostek wojskowych, które mogą zapewnić

dziś określić, do kogo skierowana jest Selekcja, bo

na pompkach i brzuszkach chyba łatwiej byłoby mi

był wielki facet, a siedział tam z twarzą w dłoniach

funkcjonariuszami formacji specjalnych. To miejsce,

nie imprezą dla fascynatów wojska. Dziś jest moda

jakiekolwiek wsparcie. A przecież na przygotowa-

nie ma innej imprezy na rynku cywilnym o takiej skali

zaakceptować”.

i płakał jak dziecko. Wtedy pomyślałem, że trzeba

gdzie docieramy do granic swojej podświadomości

na ekstremalne wyzwania i dlatego w imprezie

niach się nie kończy.

trudności, rozpiętości tematycznej, ale i nieprzewidywalności. Plan zmienia się i zawsze jest pewnym
zaskoczeniem.

Zmagania uczestników rejestrowały kamery,
To serce do walki przyjmowało czasem formę

Od siódmej czy ósmej edycji wprowadziliśmy do

wszystko. Problemem nagrywania jest ogromne

obsesji, kiedy ukończenie Selekcji okazywało się

rozgrywek etap miejski. Pozwalało to na wplecenie

tempo imprezy, rozpiętość i zmęczenie operatorów,

celem, któremu podporządkowywało się całe życie

takich pseudoagenturalnych zadań, ludzie biegali po

którzy próbują zarejestrować jak najwięcej. Impreza,

w czasie długich, niekiedy nawet kilkuletnich przygo-

mieście, szukali punktów kontaktowych, uczyli się

reakcje uczestników są nieprzewidywalna i trudno,

towań, jak w przypadku jednego z uczestników, który

na pamięć mapy i historii miasta, i już tutaj wchodziła

by kamery były wszędzie.

po czterech latach treningów usłyszał wreszcie z ust

radność oraz pamięć przestrzenna. Kody, działanie

Emocje i walka ze swoimi słabościami to stały
element zmagań uczestników.

w stresie, emocje i sposób tonowania napięcia po-
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Majora to najważniejsze na imprezie zdanie.
„Walka toczy się z przeciwnikiem, którego nie
widzę, ale czuję na piętach, czuję wyraźnie jego od-

zwalały na szybką ocenę ludzi. Tak opisywał to jeden

Tak Selekcję opisuje jeden z uczestników:

dech na karku… tak, to JA. Mój strach, moje wąt-

z uczestników:

– Obok mnie kolega o numerze 51 zaczyna tracić

pliwości, niepewność zebrane razem niczym pluton

moc. Major mówi mu, żeby odpuścił, ale tamten nie

egzekucyjny gotowy do strzału. I mimo że ciężko

– Major wyjaśnia zadanie, a instruktorzy wydają

rezygnuje. Myślę sobie, żeby go jedną ręką pod-

z nimi wygrać, to nie znaczy, że są niezwyciężeni.

kartki do rozkodowania hasła z cyfr wywieszonych

ciągnąć, ale nie wiem, czy mnie Major nie wytnie.

To jest prawdziwa wojna, walka na śmierć i życie

na drzewach. I już, w jednej sekundzie, nastrój pik-

A może kolega sam chce podołać wyzwaniu i moja

przeciwko mnie, mojemu umysłowi, mojemu ciału,

niku zmienia się w niespotykany, niesamowity stres

pomoc wcale nie będzie dobrze przyjęta. Jeszcze

przeciwko głosom w głowie mówiącym, że to tylko

– wspomina swój udział w Selekcji Lech Tilack. –

chwila czekania i zaczynam myśleć: „Pośpiesz

gra, że to strata czasu, że przeciwnicy są silniejsi niż

Major co chwila podaje, ile zostało czasu. Nie zgadza

się chłopie, do cholery, bo wszyscy tu przez ciebie

ja – do dziś pamięta, co wtedy czuł i potrafi obra-

się to z moim biologicznym poczuciem czasu, ale co

czekamy!”. Jeszcze moment i mam tylko nadzieję,

zowo o tym opowiedzieć. – Muszę jednak utopić te

robić. Instruktorzy popędzają, hałasują. Major mówi,

że Major go zaraz wytnie, bo będzie chwila odpo-

głosy niepewności siłą walki, wypalić je z siebie jak

Special OPS

Selekcji na przestrzeni tych wszystkich lat?

mieć wielkie serce do walki, żeby przejść Selekcję”.
ale nigdy nie było tak, że kamera zdążyła pokazać

niezła dawka stresu. Wychodziła kreatywność i za-

Co przysparzało najwięcej trudności uczestnikom

special-ops.pl
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zować. To dla konkurencji bardzo istotne i zawsze ma
zaskakiwać uczestników.

Ludzie rezygnują na Selekcji z wielu powodów,
czasami szukają dla siebie jakieś wymówki, ale

Przygotowanie konkurencji jest też istotne z punk-

wcale się nie dziwię. Impreza jest naprawdę trudna

tu widzenia bezpieczeństwa. Instruktorzy mają obo-

i należy podziwiać tych, którzy decydują się na start.

wiązek oczyścić brody, bagna i zbiorniki wodne, aby

Rezygnacja, czyli oddanie opaski, to najprostsze

zapewnić uczestnikom maksimum bezpieczeństwa.

wycofanie się z gry. Patrząc z perspektywy 20 lat

Co więcej, muszą wytypować newralgiczne, ryzy-

widać, jak zmienił się profil uczestnika – coraz lepiej

kowne punkty i dokładnie je zabezpieczyć, żeby unik-

przygotowany pod kątem wyposażenia, oczytany na

nąć przykrych niespodzianek. Przerw jest niewiele.

temat imprezy, znający wiele kruczków gry. Z dru-

Snu też, bo uczestników trzeba pilnować również

giej strony patrząc całościowo widzę, że mentalnie

w nocy. Kiedy zapada zmrok, instruktorzy przygoto-

jest to inne pokolenie. Jeżeli wszystko idzie zgodnie

wują też dalszą część planu gry.

z oczekiwaniami jest dobrze, ale wystarczy, że spad-

Jak widać, nakład pracy jest ogromny, a to

nie nieoczekiwana ulewa, zmokły dodatkowe buty,

wszystko po to, aby był cały czas spełniony waru-

cała konstrukcja psychiczna zwala się jak domek

nek: NIEPRZEWIDYWALNOŚCI. Uczestnik musi być

z kart. Brakuje samozaparcia, woli walki... zwątpienie

zaskakiwany, jeżeli tego nie ma, to Selekcja nie speł-

błyskawicznie rozkłada morale.

czy w Selekcji do dnia dzisiejszego. Udział w wielu

Selekcja zmieniała się, rozbudowywała tema-

edycjach pomógł w opracowaniu modelu selekcyj-

tycznie i dawno odeszła od modelu SAS-owskiego,

Czy ukończenie Pana Selekcji otwiera drogę do

nego do OS ŻW, jaki corocznie realizowany jest na

uprawianego przez lata w Bieszczadach. Pojawiły się

służby w jednostkach specjalnych w Polsce?

poligonie w Wicku Morskim.

formy aktywnie sprawdzające psychikę, motywację

nia swojej funkcji.
To właśnie ten element jest dla uczestnika najSama impreza to konieczność ogarnięcia setek

udział w przygotowaniu zadania. Wymaga to sporej

trudniejszy. Nie ma pułapów wyników, czasów mi-

ludzi na powierzchni tysiąca hektarów i to tak, aby

sprawności zespołu i dużej mobilności oraz nakładu

nimalnych, nie wiadomo, co będzie za 10 minut czy

Idea Gry Terenowej „Selekcja” nazywanej wcze-

W zmaganiach na Drawsku przez długi okres

i inne obszary. Te nasze pomysły z wierszami, koda-

wszystko mogło się odbyć zgodnie z przynajmniej

sił.

jutro, i to jest największym wyzwaniem tej imprezy.

śnie „Selekcja Żołnierza Polskiego” miała w założeniu

uczestniczyli przedstawiciele Formozy i JWK Lubli-

mi, azymutami i innymi elementami sprawdzającymi

Plan na każdy dzień przygotowywany jest

Ten sposób manipulacji uczestników jest najtrudniej-

pomagać poborowym w trafieniu do jednostek spe-

niec. Przez dwie edycje mieliśmy okazję gościć ob-

psychikę pojawiły się potem na innych ścieżkach re-

Prawie zawsze opracowuję trzy warianty planu,

w dwóch, a czasem nawet trzech wariantach, choć

szy. Kiedy pytam ich, co było najtrudniejsze, zawsze

cjalnych. W pierwszych latach ten warunek udało się

serwatorów z JW GROM, kiedy ta jednostka weszła

krutacyjnych i selekcjach. Gra Terenowa „Selekcja”,

uwzględniając takie zmienne, jak pogoda, elementy

bywa i tak, że jakieś gotowe już elementy czekają na

słyszę, że brak planu na kolejne godziny, niepewność

realizować. To były lata, gdy wchodziła służba kon-

do struktur MON.

może to nieskromnie zabrzmi, ale była pewnym wy-

wsparcia gotowe do użycia i poziom grupy. Poziom

swoją kolej nawet kilka dni. Z reguły wcześnie rano

i stres. Zawsze bardzo trudne są testy wodne, które

traktowa i jednostki szukały dobrych kandydatów. Na

Prócz obserwatorów z MON na Selekcję przy-

grupy to określenie zakwaszenia organizmów uczest-

lub późną nocą zapadają decyzje o konkurencjach.

później realizowane są z zadaniami z kojarzenia, zapa-

początku było zielone światło ze strony Ministerstwa

jeżdżali obserwatorzy z innych resortów. Dość

Koniec obowiązkowej służby wojskowej osłabił

jednym z opracowanych uprzednio planów.

ników po trzecim dniu, który pozwala mi osądzić, co

Zadania trzeba nie tylko przygotować, trzeba je

miętywania czy spostrzegawczości. Budujemy tory

Obrony Narodowej i udawało się jakoś pomagać ab-

długo gościliśmy funkcjonariuszy Straży Granicz-

motywacyjność naszej Selekcji, a ostatnie lata poka-

jeszcze ci ludzie będą w stanie znieść. Ważna jest też

przećwiczyć, często więcej, niż raz. Konkurencje czy

wodne wykorzystując Tor Podwodny na Jaworzu,

solwentom Selekcji. Najtrudniej było z tymi, którzy

nej z ich pododdziałów specjalnych, co zaowoco-

zały, że z brakiem kandydatów zmagają się czołowe

temperatura wody w jeziorach, to, czy poprzedniej

odcinek najpierw pokonują instruktorzy i tam wtedy

pontony, łodzie i wplatamy w to zadania psycholo-

już byli w służbie zasadniczej i kończąc imprezę na

wało zaproszeniem absolwentów do egzaminów

formacje w naszym kraju.

nocy padał deszcz i inne czynniki.

wychodzą najistotniejsze elementy. To czas na moją

giczne. To z reguły 3–4 dzień i stawka wydolnościo-

Drawsku liczyli na przeniesienie do jednostek spe-

do służby. Efektem tego były powołania absol-

analizę i wnioski. Tu padają najistotniejsze przemy-

wa jest wysoka. Wcześniej ludzie opadają na testach

cjalnych. Przypominam, że w tamtych czasach po re-

wentów Selekcji – kobiet do SG. Kolejną formacją

Jak należy się przygotować do udziału w Selek-

ślenia i to czas na szlifowanie konkurencji.

pływalności. Kiedy realizujemy te zadania nocą przy

organizacji jednostek specjalnych, która w 1994 roku

która współpracowała z nami, było BOA. Pomimo

cji. Czy ma Pan jakieś złote rady dla śmiałków?

Zasada jest taka, że nikt tych planów nie zna.
W przeszłości były jakieś wycieki informacji o przygotowywanych konkurencjach dla uczestników

Bardzo często konkurencja z poprzedniego roku

sztucznym świetle, często siada psychika. Woda

spowodowała rozwiązanie wszystkich pododdziałów

dość restrykcyjnych wymagań do służby i tam

Z tym pytaniem zmagam się od lat. Kiedy nie było

i dlatego od wielu lat zachowuję warunek całkowitej

jest modyfikowana, utrudniana lub zwraca się uwa-

dla wielu jest prawdziwą pietą achillesową, zresztą

specjalnych, istniały tylko dwie formacje specjalne:

trafiali ludzie po Selekcji na ich wewnętrzne eg-

FB i forum Selekcji, dostawałem listy i telefony z po-

blokady informacji o planie gry. Instruktorzy infor-

gę na drobne elementy: gdzie położyć hasło, jak od-

poziom opanowania pływania w społeczeństwie jest

1. Pułk Komandosów i Formoza. Proces przeniesienia

zaminy.

dobnymi pytaniami. Porównując możliwości wtedy

mowani są bezpośrednio wtedy, kiedy muszą wziąć

wrócić uwagę, jak próbować rozproszyć czy zmobili-

kiepski.

natrafiał na wiele problemów, bo dowódcy nie chcieli

Patrząc z perspektywy, całe to działanie było dość

i dziś stwierdzam, że teraz jest dużo prościej. Istnieją

tracić wartościowych żołnierzy. Niektóre przypadki

spontaniczne i często odbywało się po kontaktach

serie programów o Selekcji, fora społecznościowe,

ciągnęły się miesiącami. Pamiętam przykład jedne-

osobistych, niemniej efektem były dziesiątki powo-

gdzie ludzie dyskutują i opowiadają sobie o przebie-

go z absolwentów, którego historia przeniesienia z

łań. Często pokazanie deski absolwenta Selekcji było

gu, zasadach i innych elementach gry.

jednostki wojskowej w Morągu do Lublińca mogłaby

decydującym impulsem do otrzymania powołania

Trudność tej imprezy polega zdecydowanie na jej

posłużyć za przykład skostniałego myślenia wojsko-

do jednostki wojskowej, a nawet studiów na uczelni

nieprzewidywalności, dlatego też nigdy nie udzielam

wych decydentów. Udało się po bardzo długim cza-

wojskowej.

i nie będę udzielać rad dotyczących startu.

sie, a od wielu lat bohater tych zmagań jest oficerem
odpowiedzialnym za Selekcję w JW GROM.
Po kilku latach wpadłem na pomysł, by zapraszać na Selekcję rozgrywaną na poligonie drawskim
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Impreza miała swoją rangę i prestiż, i przez tyle

Zamysł od początku był taki, by zmusić uczestnika

lat wypracowała sobie znaczącą pozycję, co niejed-

do „szukania” rozwiązań, poszukiwania optymalnych

nokrotnie pomagało jej absolwentom w drodze do

patentów na temat sprzętu, wyposażenia oraz przy-

upragnionej służby.

gotowania.

przedstawicieli z jednostek specjalnych. To miało

Wszystkie te działania pomagające absol-

Przez wiele lat nie podawałem testów, jakie będą

ułatwić późniejszą ścieżkę rekrutacyjną. Obserwato-

wentom Selekcji były ruchami nieformalnymi.

obowiązywały na Preselekcji. Ćwiczenia, ich kolej-

rzy na „żywo”’ mieli okazję zobaczyć, jak sprawują

Jednostki szukały dobrych kandydatów, a my

ność, były zawsze zaskoczeniem. Owszem, poda-

się ewentualni kandydaci do służby.

mieliśmy miejsce i system ich oceniania. Ni-

wałem czas realizacji na punktach z ćwiczeniami, ale

Pierwsi pojawili się wysłannicy z 25. BKPow i wy-

gdy Gra Terenowa „Selekcja” nie była syste-

rodzaj ćwiczenia był niespodzianką.

nikało to z tego, że było to ostatnie miejsce, gdzie

mowym rozwiązaniem do powoływania kan-

To powodowało, że od początku mieliśmy dodat-

pełniłem służbę wojskową. Kawaleria rozwijała się

dydatów do GROM, Agatu, Formozy czy JWK.

kowe emocje i element niepewności. Dopiero od

wtedy bardzo dynamicznie. Potrzebowała dobrych

Po Selekcji do tych ostatnich uczestnik otrzy-

trzech lat podaję pełną informacje o testach, jakie

ludzi i oferowała ciekawą służbę, szkolenie spado-

mywał powołanie, a po naszej grze dostawał

będą na etapie wstępnym, i zestaw ten nazywany

chronowe, wyjazdy na misję itp. Na poligonie pojawi-

deskę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Po na-

„Test Zbrojni”’ jest taki sam.

li się również przedstawiciele z 21. BPG, a potem na

szej grze była szansa, że ktoś zaproponuje mu

Niestety, zrobiłem to, by ułatwić startującym

bardzo długo zagościli żołnierze z OS-ów Żandarmerii

udział w ścieżce rekrutacyjnej do wymarzonej

przygotowanie się do eliminacji, ale jest to wbrew

Wojskowej, która podobnie jak 25. BKPow uczestni-

formacji specjalnej. Tak to funkcjonowało.

moim zasadom. Dziś jest nieco inne pokolenie, imprespecial-ops.pl
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WYWIADY
imprezy czy biegi o charakterze ekstremalnym. Fakt,

siedzą przed komputerem, a sport i jego uprawia-

że w takich biegach czy imprezach startuje sporo

nie wymaga dodatkowych opłat. Nie wszystkich

ludzi, ale ten wysiłek czy impreza trwa raptem godzi-

na to stać, podobnie jak na wyjazdy czy obozy,

nę czy dwie. Wiele tych imprez jest ekstremalnych

gdzie młodzi ludzie bawiąc się, uczyli wielu rzeczy,

tylko z nazwy.

kształtowali swoje charaktery i rozwijali zaintere-

Po co pakować się w imprezę tak skrajną, któ-

sowania. To tworzyło naturalny ciąg. Sam wycho-

ra trwa pięć dób, gdzie ryzyko kontuzji jest bardzo

wałem się na „Żołnierzu Polskim”, gdzie Krzysztof

duże, gdzie wysiłek jest ogromny, kiedy można wy-

Kondratowicz prezentował techniki jiu-jitsu, a inni

startować w czymś podobnym, modnym, pokazać

prezentowali trening siłowy. Ten ciąg do wojska

się w koszulce na setkach zdjęć już w trakcie impre-

i obronności miał wiele twarzy, ale sens był ten

zy i zrealizować ją w jedno popołudnie.

sam – chodziło o to, by wykształcić kandydatów

Startując w czymś co od początku do końca jest

do służby.

opisane, przewidywalne i daje gwarancję ukończe-

Dziś zastępowanie tego jedynie grupami rekon-

nia.

strukcyjnymi czy kultem Żołnierzy Wyklętych to

Cieszę się, że ludzie startują w dziesiątkach ta-

trochę za mało.

kich imprez, bo każda forma ruchu i przygotowania
Kobiety, które pojawiają się na Selekcji, bardzo

rem i nie chodzi tu tylko o poziom materiału ludz-

w wojsku, jest chyba brak pewnego rodzaju etosu

wizuje, ale porównywanie do Selekcji jest dużym

często mają więcej pierwiastka męskiego niż prze-

kiego. Brakuje chętnych do służby. Powodów jest

żołnierza. Wojsko stało się swoistą korporacją i trud-

nieporozumieniem.

ciętni faceci trafiający na poligon.

wiele i długo by tu trzeba było wymieniać, ale pod-

no dziś mówić tu o służbie –i raczej jest to praca.

za być może jest za trudna, stąd te ułatwienia, które

ry pełni funkcję miski, i minimalistyczny nóż, którym

łamią ustalony przez lata schemat.

można otworzyć puszkę, ukroić chleb, a także wy-

Analizowałem dość dokładnie, dlaczego spada

Zmniejszająca się od lat liczba chętnych do bra-

stawowym jest brak wczesnego motywowania

Kolejki o 15:30 do bram wyjściowych raczej to po-

ciąć gałąź do przeprawy czy wykopać stanowisko

zainteresowanie Selekcją, pomimo mody na eks-

nia udziału w Selekcji to nie tylko problem naszej

i kształtowania młodego pokolenia. Kiedyś przed

twierdzają. Jednostki pełnią funkcję biur i trudno

przy maskowaniu.

tremalne wyzwania. To, że jest wiele takich imprez,

gry. W Selekcji nie ma nagród, a jedyną nagrodą

każdym blokiem „stada” dzieci zażywały ruchu,

będzie to zmienić.

nie jest powodem spadku zainteresowania. Powód

jest przysłowiowy uścisk ręki i bycie w tym dziś już

grały w piłkę, „wisiały” na trzepakach i gałęziach

Kiedyś armia była bliżej społeczeństwa, ten mun-

wynika raczej z czegoś innego.

„legendarnym klubie absolwentów Selekcji” i to być

drzew. Młody człowiek uczestniczył w zajęciach

dur, wizerunek żołnierza był na dotknięcie, on przez

może w dobie konsumpcji jest też powodem spadku

sportowych, był zuchem czy harcerzem, wyjeż-

służbę zasadniczą był praktycznie w każdym domu.

zainteresowania.

dżał na obozy, biwaki i spał w namiocie. To two-

Dziś zobaczenie czołgu, innego sprzętu i możliwość

Startującym podawaliśmy zawsze sprzęt obowiązkowy, jaki należy zabrać, i wykaz sprzętu, jaki
jest zabroniony (camel bag, zbiorniki na wodę, urzą-

Tacy ludzie kończą Selekcję – mocni i zdetermino-

dzenia do nawigacji, latarki i inne). Problem zaczyna

wani, potrafiący wyciągać wnioski, a jednocześnie

się na etapie wyboru: czy zabrać śpiwór, czy folię,

kreatywni w doborze sprzętu.

Dziś w dobie mediów społecznościowych, w do-

karimatę czy materac, a może zrezygnować. Kubek,

Stosunkowo rzadko absolwentami Selekcji pozo-

bie parcia na liczbę lajków czy wejść, Selekcja ze

który waży 30 dag po kilometrach marszu „waży”

stają startujący w niej po raz pierwszy. Często pierw-

swoją siemierżnością nie wytrzymuje konkurencji.

Podobny spadek notują formacje specjalne or-

rzyło pewną całość, która zaszczepiała w młodych

przyjrzenia się z bliska żołnierzowi w mundurze są

kilogram i te dylematy towarzyszą na etapie doboru

szy start to takie przetarcie się, nauka i wnioski na

Tu nikt z trasy nie robi setek zdjęć czy uczestnik nie

ganizujące swoje rekrutacje. Jest problem z nabo-

głowach określony obraz. Dziś jest inaczej. Dzieci

niesamowitą atrakcją.

sprzętu. Wszystko na Selekcji nosi się ze sobą i wła-

kolejny start. Ta konfrontacja z imprezą jest po to, by

robi sobie selfie. Wielokrotnie otrzymuję telefony czy

ściwy dobór wyposażenia jest pierwszym krokiem

nie popełniać tych samych błędów i właściwie się

emaile z zapytaniem od potencjalnych uczestników,

do udziału w grze. Może zrezygnować z poncza na

przygotować.

czy Selekcja pojawi się na ekranach telewizorów.

deszcz i kurtki z membraną? A co będzie, jak zacznie

Z zewnątrz wygląda to trochę jak konfrontacja

Ryzyko przekazu niesie ze sobą pokazywanie klęsk

uczestników z instruktorami. Jedni chcą imprezę

uczestników. Wielu chce startować, bo chce poja-

Noce na poligonie drawskim są zimne i nawet

ukończyć, a drudzy im w tym przeszkadzają. Nic bar-

wić się w przekazach telewizyjnych i od tego zależy

w czerwcu bywały poranki z temperaturą około 6

dziej błędnego. Instruktor jest egzaminatorem, który

ich obecność na starcie.

stopni. To zimno i wilgoć były często powodem naj-

tak buduje przed uczestnikiem przeszkody angażu-

Problemem jest to, że przekazy medialne pokazują

większej liczby rezygnacji.

padać?

jące ciało i psychikę, by doprowadzić do obnażenia

uczestników takich, jacy są: ich słabości, zwątpie-

Przygotowanie sprzętowe jest bardzo ważne, ale

jego słabych stron. Nikt nie szuka ich na siłę i nikt

nia, potknięcia czy wzloty. Przekaz jest wolny od

istotniejsze jest przygotowanie mentalne i fizyczne.

na siłę nie „kasuje” uczestników, bo to nie miałoby

reżyserii czy ubarwiania i to niesie ze sobą ryzyko,

Widziałem ludzi, którzy przeszli Selekcję w „chiń-

sensu. Tu nie chodzi o to, by jak najmniejsza liczba

że obraz nie zawsze jest sprzyjający dla uczestnika.

skich” trampkach bez wkładek, ale też w butach

uczestników ukończyła Selekcję, ale o to, by ukoń-

na vibramie i z górą za kupę kasy. Pamiętam jedne-

czyła ją grupa najlepszych.

Kolejnym powodem jest tzw. wariant negatywny

Stąd nie ma kolegów, sympatii, żadnych innych

ją ukończyć, a obecnie nastała moda na wariant

w koszmarnej pogodzie, gdzie najpierw przez trzy dni

względów czy układów. Nie ma czasu na senty-

pozytywny. To, że się odpadło z gry, nie zawsze

ciągle padało, a potem wyszło słońce i prażyło przez

menty czy słabości. Tak było zawsze i tak pozostaje

jest pozytywnie odbierane przez otoczenie i to też

dwie doby. Kiedy na koniec zdjął buty pamiętające

nadal.

rodzi pewnego rodzaju dyskomfort u potencjalnego

lata siedemdziesiąte, tzw. traktory, to jego stopy wy-

O jednej rzeczy nie powiedziałem, a powinienem.

glądały jak dwa kawałki wątroby ze sklepu mięsne-

Ważne jest też szczęście, ten łut szczęścia i dlatego

Niemniej jednak najważniejszym powodem

go. Jedna wielka rana. On doszedł, bo bardzo chciał

ta dewiza sił specjalnych też jest istotna… „Szczę-

jest pewna zmiana mentalności młodego pokole-

i motywacja pozwoliła mu pokonać koszmarny ból

ście sprzyja odważnym’’.

nia, a zwłaszcza młodych mężczyzn. Dostrzegam

uczestnika.

to też na wszelkiego rodzaju szkoleniach, jakie

Takich przypadków widziałem na Selekcji dzie-

Z roku na rok zauważa się spadek zainteresowa-

prowadzę dla wojska, policji czy innych służb.

siątki. Sprzęt i jego dobór są ważne, ważna jest kal-

nia udziałem w Selekcjach do jednostek specjal-

Społeczeństwo zrobiło się bardzo konsumpcyjne,

kulacja sprzętowa, ważne jest przygotowanie moto-

nych. Wojsko stara się na różne sposoby szukać

wręcz roszczeniowe. Dziś każdy nastawiony jest

ryczne, ale najważniejsze jest to, co mamy w głowie.

kandydatów, także bezpośrednio na rynku cywil-

na swoje przywileje, prawa, ale raczej nie chce

Często ludzie, na których nikt nie stawiał, kończą Se-

nym. Jak Pan sądzi, jakie mogą być tego powody?

słuchać o obowiązkach. Pewne wartości zosta-

lekcję. Owinięci w worki od śmieci, gdy pada deszcz,

Od mniej więcej 2014 roku obserwujemy spadek

ją pomijane, a najmniejsze problemy urastają

wyposażeni w tekstylne obuwie, które wysycha na

liczby startujących w Selekcji. Ta tendencja jest sta-

do niebotycznych przeszkód. To widać często

słońcu w kilka godzin, mający plastikowy kubek, któ-

ła, pomimo że jest spore zainteresowanie i moda na

w ostatnich latach na Selekcji.

Special OPS
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imprezy – tu się ludzi eliminuje, nie wszyscy mogą

go z uczestników, który doszedł do końca Selekcji

związany z tymi stopami.
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Kolejnym istotnym problemem, który zauważam

do imprezy powoduje, że społeczeństwo się akty-
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Czy Selekcja to jedyny sposób sprawdzenia przy-

się, czemu studia trwają aż 4 lata. Patrząc na program

datności kandydata do jednostek specjalnych?

i jego przydatność wydawało mi się, że można było to

Czy według Pana jest jakaś inna możliwość ta-

„przepracować” przez 2 lata. Po co aż cztery lata? Po

kiej weryfikacji?

co tak idiotyczna unitarka z metodami jak w służbie

Pierwsze metody selekcyjne pojawiły się

zasadniczej, a potem szkolenie pojedynczego żołnie-

w czasie pierwszej wojny światowej i wprowa-

rza, drużyny czy plutonu, po co te wszystkie niuanse

dzili je Niemcy dla przyszłych oficerów. Okaza-

z wyznaczaniem dowódców spośród siebie?

ło się, że pochodzenie szlacheckie (posiadanie

Głównie po to, by ukształtować psychikę i jak mó-

przed nazwiskiem tytułu von) nie zawsze pre-

wił mój znajomy oficer z JW 4101, z którym razem pra-

dysponuje do bycia oficerem. Wprowadzono

cowaliśmy, „stworzyć oficera”. To przez te cztery lata

proste symulacje z dowodzenia w sytuacjach

kształtowała się psychika, mentalność i powiem dziś

wzmożonego stresu i braku snu. Próbowano

z pełną odpowiedzialnością – to były trudne cztery

oceniać ludzi i ich umiejętności logicznego

lata nie tylko ze względu na tamten historyczny okres,

myślenia, stawiania zadań i opracowywania

w jakim znalazła się Polska.

planów taktycznych w trudnych sytuacjach

Najprościej mówiąc: dla kandydatów prowadzić

W 2020 roku, z powodu pandemii Selekcja się

Takie były początki, choć patrząc na pew-

połowa. W tamtych czasach kandydatów na

szkolenie trzymiesięczne z podstawowych działów

nie odbyła. Czy będzie w tym roku, czy to już ko-

ne metody oceniania kandydatów do służby

studia oficerskie nie brakowało i jak dobrze pa-

szkolenia, by na koniec sprawdzić ich w zorgani-

niec wspaniałej tradycji i historii?

wojskowej widać, że już w okresie poboru

miętam, było 12 kandydatów na jedno miejsce do

zowanej selekcji.Nie chcę oceniać tego pomysłu

Pandemia wywraca wiele spraw i praktycznie

Do wojska trafiają w większości ludzie, którzy

dużego bezrobocia praca w wojsku była atrakcyjna,

kandydatów do legionów rzymskich istniały

WSOWZmech. O dziwo, nie było też wielu tzw.

i kosztów, jakie zostaną wygenerowane, ale dużo

wszyscy zaczynamy inaczej funkcjonować. Wie-

traktują to jak normalną pracę, a nie pewnego ro-

ale dziś rynek pracy oferuje wiele dobrze płatnych

wypracowane metody skutecznego oceniania

plecaków, co dziś jest nagminne i nie mieli oni

bardziej skuteczne byłoby zacieśnianie współpra-

le aktywności praktycznie przestało istnieć albo

dzaju misję. Taki się z tego zrobił zawód i to chyba

stanowisk i bycie żołnierzem nie jest tak atrakcyjne.

kandydatów.

żadnych przywilejów w okresie pobytu na uczelni

cy z liceami wojskowymi, stowarzyszeniami pro-

zmieniło swoje zasady. W zeszłym roku epidemia

Jestem zwolennikiem powrotu do służby zasad-

Selekcje wypracowane przez ostatnie lata przez

wojskowej. Obecna sytuacja w szkolnictwie woj-

obronnymi pod kątem ewentualnego naboru ludzi.

wywróciła nam całkowicie imprezę i musieliśmy ją

To wszystko przekłada się na brak chętnych do

niczej nawet w wymiarze 3 czy 4 miesięcy. Przy

wiele formacji w naszym kraju są jedynym sposo-

skowym, gdzie trafia bardzo wielu kandydatów

Utrzymywanie i szkolenie przez kilka miesięcy gru-

odwołać. Selekcja, przypominam, jest chyba jedyną

wojska i do formacji specjalnych, a jeżeli nawet są

naszym położeniu geopolitycznym, braku rezerw

bem oceny kandydatów do służby. To, że kandydaci

z rodzin oficerskich wcale nie powoduje wzrostu

py ludzi z niepewnym widokiem na przyszłość to

tego typu imprezą, gdzie uczestnik nie ponosi żad-

ludzie, to niestety trzeba obniżać wymagania.

mobilizacyjnych każdy zdrowy mężczyzna powinien

są nieco inni od tych sprzed 10 czy 15 lat, to fakt

jakości późniejszej kadry.

strata czasu w moim odczuciu.

nych kosztów z tytułu udziału. To wymaga od nas

Problem z wymagalnościami i normami najbar-

przejść przeszkolenie wojskowe w zakresie medycy-

i z tego też należy wyciągnąć wnioski. Poziom kan-

Próby kursów oficerskich rocznych wzorowanych

Formacje specjalne zmagają się z problemem

sporego wkładu, jak i udziału sponsorów. Tąpniecie

dziej boleśnie widać porównując wymagania egza-

ny taktycznej, taktyki, terenoznawstwa, szkolenia

dydatów to poziom całego społeczeństwa i poszcze-

na West Point jakie wprowadzono w Polsce nijak się

naboru ludzi i ten problem jest zauważalny od

na rynku spowodowało, że nie byliśmy w stanie

minacyjne z wychowania fizycznego z lat dziewięć-

ogniowego i innych podstawowych przedmiotów.

gólnych roczników.

mają do późniejszej służby, ale wynika to z prostej

wielu lat. Być może właściwym kierunkiem jest

zebrać właściwych środków, a nie chcieliśmy zmie-

dziesiątych do obecnych. Wychodzi na to, że kiedyś

Takie szkolenie prócz wiedzy nauczyłoby też dyscy-

Każda selekcja jest przede wszystkim mier-

różnicy. W USA kandydat na oficera szkolony jest

spojrzenie w stronę Wojsk Obrony Terytorialnej,

niać zasad i robić typowej komercji na zasadzie:

ludzie byli sprawniejsi, ale korzeni należy szukać

pliny i odpowiedzialności.

nikiem woli walki i determinacji uczestników

bardzo intensywnie i wiele metod w Polsce jest nie

gdzie należy szukać kandydatów do jednostek

opłata startowa, koszt koszulki itp.

właśnie w tym braku dzieci na trzepakach i aktyw-

i odpowiada na pytanie: jak bardzo

do pomyślenia na uczelni wojskowej. U nas po go-

specjalnych. Na razie istnieje ruch w drugą stro-

W tym roku zaczęliśmy organizację Selekcji dużo

nościach sportowych. Kolejne roczniki to kolejny

kandydat chce. Sama deklaracja

dzinie 16:00 następuje czas wolny lub nauka własna,

nę – to żołnierze zawodowi z jednostek specjal-

wcześniej i jesteśmy pełni optymizmu, choć ta huś-

pewien problem, z jakim musi zmierzyć się MON.

chęci służby nie jest miernikiem

a w West Point kandydat na oficera z utęsknieniem

nych przechodzą do WOT ze względu na bardziej

tawka związana z obostrzeniami wciąż nad nami

motywacji do określonej formacji. Tę moty-

czeka na ogłoszenie capstrzyku po intensywnym

atrakcyjne finansowo uposażenie.

wisi. Z tego powodu umieściliśmy w sprawach or-

średnio na rynku cywilnym nic nie pomoże, to

wację można dostrzec dopiero w określonych

szkoleniu. Ten rok nauki służy też temu, by do końca

Na ostatniej Selekcji na Jaworzu wystarto-

ganizacyjnych akapit informujący, że w przypadku

ruch bardzo ograniczony.

warunkach.

dotarli kandydaci o najlepszych predyspozycjach.

wała nieliczna grupa żołnierzy z WOT. Na koniec

niesprzyjających przepisów dotyczących pandemii

Różnica tkwi w jakości.

Selekcji wśród absolwentów znalazł się jeden

impreza może zostać odwołana. Nie wiadomo, jak

regres wydolności, który będzie się nakładał.
Poszukiwanie przez wojsko kandydatów bezpo-

W małych garnizonach w okresie
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Zaczynało nas na roczniku ponad 350 podchorążych, a dotarło do promocji mniej niż

w dużym dyskomforcie.
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Służba, a wcześniej okres szkolenia przygotowawczego, gdzie natężenie wysiłku jest największe, poka-

Wracając do selekcji organizowanych w jednost-

z żołnierzy Obrony Terytorialnej. Obserwatorami

będzie wyglądało funkcjonowanie w lipcu, choć

zuje prawdziwą twarz żołnierza czy funkcjonariusza.

kach wojskowych to stwierdzam jednoznacznie, że

byli też oficerowie z WOT, którzy z bliska przyglą-

wszyscy mamy nadzieję, że koronawirus w końcu

Można powiedzieć, że każdy kolejny etap szkolenia

charakter poszczególnych modeli rekrutacyjnych

dali się zmaganiom na poligonie. Niewątpliwym

ustąpi.

jest następną miniselekcją, niemniej pierwszym si-

ma i powinien mieć swój odrębny klimat. Kopiowa-

efektem tego była zorganizowana tego lata na

Czy Selekcja po tylu latach zniknie? Nieuchronnie

tem jest etap selekcyjny. Prócz tej motywacyjności

nie pewnych schematów ma sens, ale są różnice

poligonie pod Poznaniem próba gry terenowej

tak i to z wielu powodów, ale chyba najistotniejszym

sprawdza się te najbardziej przydatne do służby ce-

w charakterze działania i użycia poszczególnych for-

o nazwie „Niezłomni” dla żołnierzy WOT. Celem

jest zmniejszająca się co roku liczba startujących.

chy charakteru, osobowości.

macji. Niestety, ale jakość kandydatów jak i liczba

organizacji tej próby był wybór kandydatów na

Podkreślałem to już wielokrotnie, że zmieniło się

Tylko w warunkach skrajnego zmęczenia, braku

chętnych maleje i to jest problem. Niesie to za sobą

dowódców.

pokolenie i to obecne ma nieco inną mentalność.

snu, zakwaszenia organizmu można ocenić mental-

duże ryzyko, że bez wydłużenia szkolenia nie uda się

Jak widać cele organizacji gier czy prób o cha-

Przecież ta impreza ma ponad 20 lat i będąc w niej

ność i psychikę kandydata. W każdej dobrze zorga-

dojść do pewnego poziomu wyszkolenia. Na etapie

rakterze selekcyjnym mogą być różne. Czy bę-

w środku mam okazję porównywać ludzi na prze-

nizowanej selekcji poprzez odpowiedni dobór testów

naboru ulec zmianie będą musiały normy i wymaga-

dzie to wybór liderów, zgrywanie struktur, czy

strzeni lat. Dziś liczą się nieco inne wartości i w tej

i metod „rozbiera się” uczestnika na „czynniki pierw-

nia – mówiąc krótko: selekcje będą lżejsze. Niesie

wybór kandydatów na określone stanowiska

konfrontacji impreza jest w odwrocie. Tu nie robi

sze”. Robi się to po to, by mieć pewność, że człowiek

to za sobą pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że

czy funkcje, zawsze najskuteczniejsza metoda

się selfie na każdej przeszkodzie i nie ma można

w warunkach skrajnych nie zawiedzie. Jego psychi-

do służby trafią nieodpowiedni ludzie, a potem ich

pozostanie ta, która pozwoli na realne ocenienie

publikować w mediach społecznościowych relacji

ka, jak i umiejętności motoryczne muszą być na tyle

szkolenie będzie bardziej pracochłonne i dłuższe.

wartości ludzi w warunkach skrajnych i tu jak na

z etapów, nie ma nagród i to wszystko powoduje, że

doskonałe, by w warunkach bojowych zdać egzamin.

Problem ten pojawił się już w jednej z czołowych for-

razie wszelkie selekcje są nieocenione.

powoli odchodzimy w historię. Moglibyśmy wejść

Temu wszystkiemu mają służyć właśnie metody se-

macji, gdzie nawet został powtórzony etap szkolenia

lekcyjne.

wstępnego.

Od prawie 20 lat absolwenci Selekcji otrzymują

w komercję, organizować na bazie Selekcji przygo-

po jej ukończeniu nieśmiertelnik z mottem imprezy

towanie do służby w jednostkach specjalnych, czy

Jestem absolwentem wrocławskiego „Zmechu”

Pojawił się i nawet został wprowadzony w jed-

„DOPÓKI WALCZYSZ, JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ” i to

zmienić zasady, ale to już nie byłaby ta Selekcja. Ci

(Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowa-

nej z jednostek specjalnych pomysł, by organi-

chyba najtrafniej określa wartości, jakie są najcen-

wszyscy, którzy brali w niej udział wcześniej, poczu-

nych) – promocja 1984 roku i kiedyś zastanawiałem

zować szkolenie przygotowawcze do selekcji.

niejsze w kandydacie do każdej formacji specjalnej.

liby się oszukani. 
special-ops.pl
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Rozmawiała: Iwona Szoda
Zdjęcia: arch. WIRa

K9 TC3

Krzyża Wojskowego, laureat nagrody Buzdygana,
absolwent zaawansowanego szkolenia medyków

szukaj na
s w salo
lonach
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sił specjalnych Special Operations Combat Medic,
JSOMTC w Fort Bragg, ratownik medyczny: Skupiamy się też na udzielaniu pomocy psim pacjentom
urazowym w warunkach zarówno taktycznych, jak
i cywilnych, co robimy na podstawie zmodyfikowanego protokołu MARCH. Patrząc na to, co zabija
najszybciej, skupiamy się na skutecznym tamowaniu
masywnych krwotoków, drożności dróg oddechowych, oddychaniu i odmie prężnej, ocenie krążenia,
zabezpieczeniu przed potencjalnym wychłodzeniem
czy przegrzaniem organizmu oraz przekazaniu pacjenta K9 do ewakuacji medycznej z pola walki. Uczymy,
jakiego sprzętu najlepiej używać i w co wyposażyć
psiego IFAKa oraz co mieć w domowej apteczce przenas osoba jest w stanie

C
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znaczonej dla psa. Wszelkie informacje o kursie i jego

udzielić skutecznej pomocy psom urazowym.

terminach dostępne są na naszej stronie internetowej

– Chociaż kurs jest przeznaczony dla wszystkich wła-

www.sofmedcenter.com oraz na profilu firmy na Fa-

ścicieli psów, to dla zespołów pracujących z psami

cebooku.

służbowymi jest to absolutny „must have” – podkre-

Marta: Chciałabym podkreślić, że w udzielaniu

śla Wir i kontynuuje: – Psy służbowe są bardzo eks-

pierwszej pomocy liczy się przede wszystkim czas

ploatowane, zdecydowanie częściej i łatwiej narażo-

reakcji. Nasz kurs dotyczy pierwszej pomocy przed-

ne na wszelkiego rodzaju urazy. W Polsce są firmy,

weterynaryjnej, czyli w miejscu wypadku, zanim

które z powodzeniem i profesjonalnie szkolą właści-

jeszcze przetransportujemy psa do kliniki weteryna-

cieli i przewodników psów, ale tych firm wciąż jest

ryjnej, gdzie zostanie mu udzielona fachowa pomoc

mało i my dając w ofercie ten kurs, chcieliśmy tę lukę

medyczna.

i zapotrzebowanie na takie szkolenie wypełnić. Na

Iwona: Kiedy zaczęły się tworzyć wytyczne TCCC

o zrobić, gdy pies będzie ranny, zanim udamy się do lecznicy weterynaryjnej? Co przewodnik psa może zrobić, kiedy jest głęboko w lesie, w górach,
z daleka od miasta i lecznicy weterynaryjnej lub w przypadku kontaktu – wymiany ognia na polu walki? Jak może uratować swojego czworonożnego
partnera służbowego?

kursie skupimy się przede wszystkim na zapobiega-

dla zespołów K9? Przybliżycie ich genezę.

niu chorobom i urazom, na profilaktyce, która jest za-

Marta: Wiadomo, że psy bojowe towarzyszą czło-

wsze tańsza i skuteczniejsza, niż późniejsze leczenie.

wiekowi od czasów starożytnych, ale wtedy nikt nie

Od 6 lat zajmujecie się szkoleniem z zakresu

Krzysztof Pluta „Wir” mł. chor. rez. z ponad 15-let-

przedweterynaryjnej w stanach nagłych w miejscu

Iwona: Powiedzieliście mniej więcej, czego moż-

przejmował się ich losem, kiedy zostały ranne. Prze-

udzielania pomocy medycznej w warunkach tak-

nim stażem jako operator JWK, odznaczony Or-

zdarzenia, jak i w drodze do lekarza weterynarii. Po-

na nauczyć się na kursie. Chciałabym jeszcze

łom w tworzeniu wytycznych nastąpił stosunkowo

tycznych oraz środowisku cywilnym, opartych

derem Krzyża Wojskowego: Jak wspomniałaś,

wyższe cele wynikają z moich obserwacji w pracy

wiedzieć, ile dni trwa, jak jest podzielony oraz

niedawno, bo dopiero w 2018 roku, kiedy to opubli-

na najnowszych światowych rozwiązaniach me-

od paru lat zajmujemy się szeroko pojętą medycyną

w klinice weterynaryjnej, gdzie dostrzegłam duże bra-

gdzie możemy szukać informacji dotyczących

kowano statystki dotyczące przyczyn zgonów psów

dycyny pola walki. Waszą kadrę stanowią ope-

pola walki TCCC, a trzy lata temu do naszego zespołu

ki podstawowej wiedzy opiekunów psów na temat

terminów kursu oraz szczegółów tematyki nim

wojskowych służących w Iraku i Afganistanie w la-

ratorzy i medycy polskich sił specjalnych JWK

dołączyła Marta, która jest technikiem weterynarii

profilaktyki. Kurs ten jest dla każdego, kto zajmuje się

objętych?

tach 2001–2013. Wtedy zaczęto zastanawiać się, co

Lubliniec, posiadacie uprawnienia instruktorskie

z ponad 10-letnim stażem i to w jej głowie zrodził się

psem, niezależnie, czy jest opiekunem psa, hodowcą,

Krzysztof „Wir”: Kurs trwa dwa dni. W pierwszym

zrobić, by zapobiegać tym urazom i w konsekwencji

TCCC USA – NAEMT. Jak to się stało, że do oferty

pomysł stworzenia kursu przeznaczonego dla prze-

instruktorem szkolenia psów, behawiorystą, czy prze-

dniu skupiamy się na szeroko pojętej profilaktyce.

zgonom psów. I tak rok później powstały pierwsze

prowadzonych przez Was szkoleń dołączył kurs

wodników psów oraz opiekunów i właścicieli tych

wodnikiem psa służbowego. Wiedza i umiejętności,

Jest to coś w rodzaju „Obsługi Codziennej” psa. Na

wytyczne komitetu K9 TCCC, które mówią nam,

K9 TCCC/TECC (Tactical Combat Casualty Care/

czworonogów z udzielania pierwszej pomocy psom

które przekazujemy na kursie, są niezbędne, by utrzy-

co zwracać uwagę, jakie parametry życiowe ma

jak udzielać takiej pomocy psom. Natomiast TECC,

Tactical Emergency casualty Care dla psów)?

oraz szeroko pojętej profilaktyki weterynaryjnej.

mać psa w zdrowiu, dobrej kondycji i w razie zagroże-

pies, co powinno nas zaniepokoić, jak dbać o psa,

czyli wytyczne udzielania pierwszej pomocy psom

Wiedzę, którą przekazujemy na tym kursie, oparliśmy

nia jego zdrowia czy życia szybko i skutecznie udzielić

jego zdrowie, jak go pielęgnować. Na kursie nie po-

w warunkach cywilnych, pojawiły się i zaczęły dzia-

właśnie na doświadczeniach Marty, ten kurs to jej

mu pomocy, zanim zawieziemy go do lecznicy wete-

ruszamy tematyki szkolenia psów ani jego żywienia,

łać już w 2014 roku. Tak de facto rozwój udzielania

dziecko, my wsparliśmy go o doświadczenia wynie-

rynaryjnej lub ewakuujemy z pola walki. Ze względu

bo po prostu się tym nie zajmujemy. Skupiamy się

pomocy psom w warunkach taktycznych, jak i cywil-

sione z pracy na zwierzętach w Forcie Bragg.

na specyfikę pracy, środowisko działania i niebez-

wyłącznie na aspekcie medycznym.

nych rozwijał się dwutorowo. Oczywiście wytyczne

Mgr inż. zootechniki i tech. wet. Marta Mazur,

pieczeństwo, psy służbowe są szczególnie narażo-

Marta: Na kursie omawiamy profilaktykę począw-

jedne i drugie się uzupełniają, a także nieustannie są

instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, in-

ne na urazy. Zakup, wyszkolenie i utrzymanie psa

szy od wieku szczenięcego, uczymy badania stanu

doskonalone. Niestety, temat ten wciąż jest świeży,

struktor w Wir Sof Med Center, instruktor medy-

służbowego kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych,

zdrowia i kondycji psa, przedstawiamy objawy cho-

a badań i dokumentacji nadal jest stosunkowo mało.

cyny pola walki certyfikowanego przez NAEMT:

w związku z tym konieczne jest wyposażyć zarówno

robowe i stany nagłe. Uczymy naszych kursantów

Tworząc ten kurs chcieliśmy przedstawić opiekunom

przewodników, ale także cały zespół oraz medyków

resuscytacji na specjalnych psich fantomach, oma-

psów podstawowe informacje na temat najlepszych

w taką wiedzę i umiejętności, gdyż czasem prosty

wiamy rozszerzenie i skręt żołądka, udar cieplny, któ-

praktyk w zakresie utrzymania psa w zdrowiu i dobrej

uraz może skończyć się niezdolnością psa do służby

re wymagają natychmiastowej pomocy i są bardzo

kondycji, m.in. za pomocą schematu profilaktyczne-

lub nawet jego śmiercią. Aby psy służbowe mogły

częstą przyczyną zgonów przede wszystkim psów

go badania psa oraz postępowania z psem urazowym

szybko i skutecznie działać, potrzeba fachowej troski

pracujących. Wspominamy też o ciałach obcych,

w środowisku cywilnym, ale także taktycznym, z my-

o ich zdrowie i kondycję fizyczną, a także skuteczną

które bardzo łatwo i szybko mogą znaleźć się w żo-

ślą o przewodnikach psów służbowych. Każdy opie-

pierwszą pomoc. Dlatego stworzyliśmy system udzie-

łądkach naszych czworonogów, także o zatruciach.

kun czy przewodnik psa powinien mieć podstawową

lania pomocy psom bazujący na systemie MARCH.

Łukasz Sikora „Sikor”, chor. rezerwy żołnierz

wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy

Dzięki temu akronimowi, każda przeszkolona przez

JWK, weteran poszkodowany, kawaler Orderu
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PRENUMERATA
ROCZNA + dostęp online

70zł

WYDAWCA
Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.K.
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
KONTAKT w sprawie PRENUMERATY
e-mail: asergel@special‑ops.pl
tel./faks 22 810 21 24

Zamawiam prenumeratę kwartalnika
SPECIAL OPS
Prenumerata dwuletnia + dostęp online – 130 zł
Prenumerata roczna + dostęp online – 70 zł

od numeru
NAZWA FIRMY
ULICA I NUMER
KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
OSOBA ZAMAWIAJĄCA
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
E-MAIL
TELEFON KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę MEDIUM oraz inne podmioty
współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy
ul. Karczewskiej 18. Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926, z późniejszymi
zmianami) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich
danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia
umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie
danych ma charakter dowolny.
Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie państwo zgodę
na przetwarzanie wyżej wpisanych danych osobowych w systemie
zamówień Grupy MEDIUM w zakresie niezbędnym do realizacji
powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz.
926, z późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu
do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania. Upoważniam
Grupę MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto:
Volkswagen Bank Polska S.A.
09 2130 0004 2001 0616 6862 0001.

special-ops.pl
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Mgr inż. tech. wet. Iwona Szoda, zootechnik, zoopsycholog, instruktor
szkolenia psów i Nose Work Polska, pozorant, przewodnik psów służbo-

IFAK - Apteczka
Po co?

wych, Trener Profilaktyki Pogryzień, autorka podcastów Policjantka ulicy
i Dog interpreter, od ponad 20 lat pracująca z psami, uczestniczka ponad
setki szkoleń z zakresu kynologii u polskich i zagranicznych specjalistów
oraz autorka artykułów o psach.
M/C

Sprzęt

Ilość

Opaska uciskowa SWAT- T

1

Bandaż elastyczny
(Opatrunek indywidualny,
izraelski, OLAES, itp.)

2

Bandaż samoprzylepny

2

Gaza hemostatyczna
(QuickClot Combat Gauze,
Celoc Gauze, ChitoGauze)

1

Gaza (m2 lub zrolowana)

1

BVM

1

Maska tlenowa dla psa

1

Z roku na rok pojawiają się nowe pomysły i rozwiąza-

może w ogóle w takich warunkach być skutecz-

nia. Myślę też, że niedługo będzie to bardziej popular-

na? Czy znacie jakieś przypadki psów bojowych

ne i powszechne.

lub innych służbowych, którym udzielono pomocy

Krzysztof „Wir”: Opracowując program naszego

wg wytycznych K9 TCCC/TECC i okazały się one

kursu bazowaliśmy na wszystkich dostępnych pu-

skuteczne?

blikacjach, jakie obecnie możemy znaleźć na rynku

Łukasz „Sikor”: Oczywiście, że tak. Przykładem

wojskowym oraz cywilnym, niejednokrotnie wyklu-

udzielenia takiej pomocy jest czworonożny ope-

Strzykawka 10 ml

1

czających się. Porównywaliśmy te publikacje, bazo-

rator K9 o imieniu Kuno. Kuno to pies bojowy rasy

waliśmy też na doświadczeniu Marty, a także kon-

owczarek belgijski malinois. W 2019 roku był

Opatrunki okluzyjne
(duże powierzchniowo)

2

sultowaliśmy się z lekarzami weterynarii. I myślę, że

członkiem zespołu szturmowego sił specjalnych

Gaza z wazeliną

2

w ten sposób stworzyliśmy dobry produkt w postaci

brytyjskiej marynarki wojennej SBS (Special Boat

tego kursu. Oczywiście cały czas go udoskonalamy

Service), którego zadaniem było przechwycenie

Folia strecz

1

biorąc pod uwagę sugestie naszych absolwentów,

obiektów należących do terrorystów z Al-Kaidy.

Igła do odbarczania odmy/
żołądka 14G, 3,25”

2

którzy są właścicielami psów, hodowcami czy prze-

Podczas szturmu tego obiektu przewodnik Kuno

wodnikami.

zdecydował się wykorzystać swojego psa, który

Gaziki alkoholowe

4

Iwona: Porozmawiajmy jeszcze trochę o statysty-

rzucił się w stronę bojownika i go obalił. Dzięki psu

Folia NRC

1

ce. Jakich urazów najczęściej doznają psy na polu

brytyjskim komandosom udało się przejąć kontrolę

walki?

w obiekcie. Operacja ta zakończyła się sukcesem

Krzysztof „Wir”: Niestety, tych statystyk dotyczą-

Brytyjczyków. Niestety Kuno w trakcie akcji zo-

cych psów nie ma tak dużo jak w przypadku ludzkich

stał ranny. Doznał ran postrzałowych tylnych łap,

operatorów. Natomiast to, czym dysponujemy, to

pomimo silnego bólu pies wykonał swoją misję,

dane dotyczące 92 psów, które zostały zabite pod-

eliminując przeciwnika. Ranny Kuno został potrak-

czas operacji Iraqi Freedom w latach 2001 i 2013.

towany jak ranny żołnierz. Udzielono mu pierwszej

Takimi trzema głównymi przyczynami śmierci psów

pomocy i przetransportowano śmigłowcem razem

były rany postrzałowe – 29 zabitych psów, czyli coś,

z resztą jego zespołu do oddziału weterynaryjnego

na co nie do końca mamy wpływ. Drugim powodem

amerykańskich wojsk lądowych. W tej placówce

śmierci tych psów są eksplozje, wybuchy „ajdików”

Kuno spędził tydzień czasu celem ustabilizowania

(skrót od IEDs, czyli min-pułapek), co dotyczy psów

jego stanu. A następnie został przetransportowany

zajmujących się poszukiwaniem materiałów wy-

do Wielkiej Brytanii. Aby uniknąć przegrzania psa

buchowych i to były 24 zgony. Rany postrzałowe

w trakcie transportu obniżono temperaturę w samo-

i odłamkowe znajdowały się w obrębie klatki pier-

locie, a transportowani z psem żołnierze pochowali

siowej, barków i głowy. I trzecią przyczyną zgonów,

się w śpiwory i nie skarżyli się na niską temperatu-

której tak naprawdę można uniknąć, mając wiedzę

rę, byleby tylko zapewnić psu jak najlepsze warunki

np. z naszego kursu – są to udary cieplne związane ze

transportu. W Wielkiej Brytanii pies przeszedł bar-

zbyt długą ekspozycją psów na wysokie temperatu-

dzo długą rekonwalescencję. Na amputowaną łap-

ry. Takich psów było 9.

kę dostał protezę, a na drugą ortezę, dzięki czemu

Iwona: Taktyczne warunki pracy psów służbo-

może swobodnie biegać. Ten dzielny i nieustraszony

wych są bardzo trudne, a z powyższych danych

Malinois za swoje bohaterstwo i lojalność został

wynika, że sporo tych

odznaczony specjalnym medalem Dickin, który zo-

urazów

się

stał ustanowiony w czasie II wojny światowej, by

śmiercią. Czy medycy-

kończy

uhonorować pracę zwierząt służących dla brytyj-

na pola walki dla K9

skich sił zbrojnych. Medal ten jest odpowiednikiem

A

R

H

Termometr

1

P

Meloksykam 7,5 mg tabl

3

A

Multimasit maść

1

Oktanisept

1

Plaster 5 cm

1

Gaziki jałowe (5×5)

5

Wata w rolce 7,5 cm

2

Bandaż dziany 5/10 cm

4

Nożyczki

1

NaCl 0,9% 100 ml

1

Szyna Sam splint

1

W

S

OBOWIĄZKOWO:

»» rękawiczki jednorazowe x 4 pary
»» okulary ochronne
»» kaganiec koszykowy/weterynaryjny
»» obroża/szelki
»» smycz/linka
»» karta K9 TCCC Card- DD 3073
»» marker permanentny
»» K9 ID Card/książeczka zdrowia psa
»» telefon do mojej lecznicy weterynaryjnej
»» telefon do lekarza weterynarii czynnego
24 godz./dobę

»» kubrykant
»» kleszczołap

Krzyża Wiktorii, najwyższego brytyjskiego odznaczenia wojennego przyznawanego za męstwo na
polu walki. Pomysłodawcą nagradzania zwierząt
wojskowych była Maria Dickin, założycielka brytyjskiej służby weterynaryjnej PDSA
(People.s Dispensary for Sick Animals).
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DODATKOWO:

»» kołnierz
»» maszynka do golenia
»» obcinaczki do pazurów
»» silver tape
»» ściąga z lekami
»» pęseta/pean
»» nosze
»» patyczki do uszu

zamów:
bok@ksiegarniamilitarna.com.pl
tel. 22 512 60 60

www.ksiegarniamilitarna.com.pl
special-ops.pl
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Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
Zdjęcia: Arch. własne Wojciecha Zacharków (Irak, Afganistan, Selekcja AGAT,
szkolenia), Tomasz QNA Chochół photography (MURPH Challenge Finał, 16 batalion
powietrznodesantowy), Prod. MAGIC Waszkiewicz - Foto: Emil Sobczak („Granice
wytrzymałości Zachara”), AWL Wrocław (MURPH Challenge), Daniel Dmitriew
(MURPH Challenge Lubliniec), Krzysztof Plażuk (Czad), Trec Nutrition
(Trec Challenge)

Ś
M
Y
Z
C
W
Ł
A
I
Z
D
BRAŁEM U

właśnie takie działanie jak na

niezwykłym...

rzyć taki team i przez kilka lat wspólnej służby tworzy-

gdzie należało opracowywać

liśmy właśnie taki klimat pracy.

Rozmowa z Wojciechem „Zacharem” Zacharków
– byłym żołnierzem Jednostki Wojskowej AGAT

W tym roku Jednostka Wojskowa AGAT obchodzi 10-lecie sformowania.
Byłeś w niej jednym z pierwszych żołnierzy. Jak wspominasz początki funkcjonowania Jednostki i jak odnalazłeś się w nowej roli?
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Nam udało się stwo-

tych pierwszych zmianach,
nowe dokumentacje szkole-

Wspomniałeś o tym, że w czasie służby uczest-

niowe, formować struktury

niczyłeś w kilku misjach zagranicznych. Co z nich

grupy, uczyć się na błędach,

wyniosłeś?

prowadzić rekrutacje do tych

Po odbytych misjach zauważyłem, że stałem się

struktur, opracowywać pro-

człowiekiem bardziej zdecydowanym, pewnym sie-

cedury itp.

bie, konkretnym w działaniu i podejmowaniu decyzji,

Wiedzieliśmy, że to będzie coś wyjątkowego, eli-

co wymusiła na mnie przede wszystkim funkcja dowódcy polowego.

tarnego i unikatowego. Do

Na wszystkich moich misjach pełniłem funkcje

łem wtedy ze sobą mojego psa Husky.

dzisiaj udaje mi się utrzymać kontakt z większością

dowódcze, wykonując zadania bojowe w strefach

I tak spędziłem z moimi instruktorami cały miesiąc

kadry, z którą w tamtym trudnym okresie tworzyli-

działań wojennych. Wyniosłem na pewno to, że

w Bieszczadach.

śmy AGAT. Takie wspólne pokonywanie trudnych,

potrafiłem kontrolować emocje, patrzeć na życie

ale ważnych momentów wiąże w pewien sposób

z punktu widzenia możliwości jego utraty każdego

ludzi na długo.

dnia w różnych uwarunkowaniach.

Dbałem o to, aby wykonywać te zadania rozsąd-

Gdy podczas rozmów kadrowych, w których uczestniczył gen. Piotr Pata-

nie, rzetelnie, profesjonalnie, ale przede wszystkim

long, wtedy jeszcze dowódca Wojsk Specjalnych, dostałem od śp. płk. Sła-

zgodnie z własnym sumieniem. Do dzisiaj dokład-

Podsumowując, to było dla mnie wielkie wyróż-

Z mojej pierwszej zmiany misji w Iraku zapamię-

womira Berdychowskiego propozycję utworzenia Grupy Szkolenia Bazowego,

nie wspominam tamte wydarzenia, tak jakby one

nienie, ale też poświęcenie, wyzwanie, obowiązek,

tałem niezwykle ciężkie warunki

czyli m.in. prowadzenia selekcji i kursu bazowego, było to dla mnie ogromne

miały miejsce wczoraj, bałem się, żeby niczego nie

odpowiedzialność i ogromna satysfakcja z dobrze

prowadzenia zadań operacyj-

zaskoczenie i przede wszystkim wielkie wyzwanie. Poczułem się dumny, ale

spieprzyć. W końcu decydowałem o losie wielu żoł-

wykonywanej roboty.

zdawałem sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i trudności tego przed-

nierzy, jak i o przyszłości naszej Jednostki, w kon-

sięwzięcia.

tekście osób, które miały w niej służyć. Selekcje

Co najbardziej zapisało się w twojej pamięci ze służby w JW AGAT?

W trakcie rozmowy z gen. Patalongiem i płk. Berdychowskim zapytałem się:

prowadziłem w oparciu o Program Selekcji opra-

Na pewno relacje międzyludzkie

„Dlaczego akurat ja?”. Odpowiedzieli, że na pewno sobie z tym poradzę, mając na

cowany przez płk. Berdychowskiego, a także Jego

i atmosfera pracy, bo

uwadze moje kompetencje. Wychodząc z tej rozmowy, a był to prawdopodobnie

osobiste porady i wskazówki. W końcu prowadził

zawsze wychodziłem

maj 2011 r., nie docierało jeszcze do mnie, z czym to jest związane w kontekście

Selekcje w JW GROM i miał w tym obszarze ogrom-

z założenia, że można

organizacyjnym.

ne doświadczenie.

wykonywać naj-

Pierwsza nasza selekcja została przeprowadzona we wrześniu 2011 r. i zorgani-

Na pierwszych selekcjach mieliśmy od 50 do 70

zował ją w roli kierownika i instruktora osobiście płk. Berdychowski, a wzięli w niej

kandydatów. Średnio pozytywnie kończyło ten etap

nia w najgorszych warunkach

udział dowódcy zespołów, instruktorzy pionu szkolenia, oficer S-3. Jedna osoba jej

około 30% z nich. Dodam, że uczestniczenie w two-

pod warunkiem współpracy

nie zaliczyła. W trakcie tej pierwszej selekcji odwiedził nas czwartego dnia gen.

rzeniu nowej jednostki dla mnie było jak wyjazd na

z ludźmi godnymi zaufania i dzięki

Patalong, dodając nam tym samym ogromnej motywacji i przypominając, że two-

pierwszą zmianę misji. Byłem na czterech misjach

dobrym relacjom.

rzymy w tym momencie legendę.

zagranicznych, z czego dwie to były pierwsze zmiany,

Zawsze starałem się wybierać do zadań takich in-

Ja osobiście poprowadziłem pierwsze selekcje już w październiku 2011 r. z in-

a te charakteryzują się zawsze tym, że są najgorsze

struktorów, z którymi mógłbym pojechać i na wojnę,

struktorami, którzy ukończyli tę pierwszą. Selekcje trwały od poniedziałku do

pod względem logistycznym i operacyjnym. Współ-

i pójść na imprezę. Chyba każdy z nas zna takie osoby,

soboty. W październiku przeprowadziłem ich cztery pod rząd. Spałem w 2-osobo-

tworzenie jednostki, czyli organizacja selekcji i całej

z którymi by poszedł na imprezę, ale już niekoniecznie

wym prywatnym namiocie (Marabut Baltoro) przez cały okres ich trwania i mia-

struktury Szkolenia Bazowego, to było dla mnie

chciałby z nim pracować i odwrotnie.

nych. Nieznany teren, nikt
nas nie wprowadził
w strefę odpowiedzialności,

brak

trudniejsze zada-

special-ops.pl
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Która misja była dla Ciebie najtrudniejsza,
a która najciekawsza pod kątem stawianych
przed Tobą wyzwań?
Pierwsza moja misja w Iraku była najciekawsza,
bo była pierwsza i dawała takie poczucie, że nie wiedzieliśmy, co tam na nas czeka, dlatego byliśmy przygotowani na najgorsze, na wojnę. Wiedzieliśmy, że
dzieci podkładają miny na magnesach, podchodząc
do pojazdów i machając do żołnierzy, zrzucają granaty z mostów, przygotowują miny pułapki.
Po prostu czuliśmy, że jedziemy na wojnę.
Byłem wtedy dwudziestoparoletnim oficerem
świeżo po ukończeniu szkoły oficerskiej, bez doświadczenia bojowego, od razu wrzucony na głęboką
wodę. Ale zaletą takich młodych dwudziestoparolet-

poznać, stworzyć własne procedury przy prawie zerowej logistyce. Wracaliśmy z patrolu do bazy i wchodziliśmy od razu w QRF.
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miał „TIC” czyli „Tro-

stych i realnych zagrożeń. Dlatego każdy patrol pla-

przygody, w której chcą się sprawdzić.

ops in Contact („Od-

nowałem niesamowicie szczegółowo, uwzględniając

W starszym wieku ma się już inne postrzeganie,

działy w Kontakcie”),

pola minowe, tzw. historyczne miejsca, czyli te, gdzie

założona rodzina, większa świadomość tego wszyst-

czy był ostrzał moź-

już ktoś oberwał, zasięg wspierających z bazy moź-

opuścili po interwencji USA po 11 września.

kiego, więc całkiem inaczej do tego podchodzimy.

dzierzowy i rakietowy

dzierzy, wsparcie z powietrza, łączność z sąsiadami

Dlatego na pierwszych zmianach w Afganista-

Dla mnie to była akurat ciekawa przygoda, bo nie

bazy oraz zasadzki

czyli operującymi w sąsiedniej strefie siłami wojsk

nie był względny spokój, natomiast w Iraku za-

wiedziałem, co na mnie tam czeka…

z wykorzystaniem IED

własnych itd.

grożenie było większe. Później, jak wyjechałem

Pierwszą zmianę w Iraku odbierałem też tak jak

(VBIED, SVBIED), czy

Ale po powrocie do bazy stres dalej był, bo mo-

na siódmą zmianę do Afganistanu, to w Iraku

pierwszy skok spadochronowy. Wchodzisz do samo-

też eksplodowały sta-

głem zginąć podczas ostrzału bazy, czy to śpiąc, czy

zrobiło się spokojniej, ale w Afganistanie było

lotu i nie wiesz, co się będzie działo, ale jesteś perfek-

re jeszcze poradzieckie

nawet idąc do toalety. Bo takie się nieszczęścia nie-

niebezpieczniej.

cyjnie przygotowany i gotów na wszystkie sytuacje

miny, bo było bardzo

stety zdarzały.

awaryjne.

dużo pól minowych

Pamiętam, jak na 1. zmianie w Iraku w bazie Lima

w naszej strefie odpo-

pod Karbalą, która wtedy była bardzo słabo rozbu-

wiedzialności.

dowana fortyfikacyjnie, nastąpił skoordynowany

Przeżyte doświadczenia nauczyły mnie na pew-

informacji rozpoznawczych, sami musieliśmy ją roz-

nich żołnierzy jest ich odbiór misji wojskowych jako

no perfekcyjnego planowania działań, umiejętno-

Słowo „Irak” intrygowało i budziło emocje. Pa-

ści przewidywania ich skutków, wariantowania

miętałem, że mój wujek był w Iraku w latach 80. XX

i dbałości o swoich żołnierzy. Ale też nauczyły

wieku i budował tam autostradę do Bagdadu, którą

mnie umiejętności dostosowywania się do no-

ja później patrolowałem i na której były umieszczone

wych, trudnych warunków, elastyczności w funk-

ładunki wybuchowe.

dużo

atak na bazy koalicji. Moja baza została zaatakowana

czytałem o walkach

w taki sposób, że jeden ciężarowy pojazd wyłado-

pamiętam, że opowiadano nam o tzw. „dzieciach

w Afganistanie prowadzonych przez ZSRR, więc

wany ładunkami miał zrobić wyłom w murze, a zaraz

cjonowaniu. To była po prostu twarda szkoła życia,

Inną z ciekawych moich misji była ta w Czadzie.

wojny”, które potrafiły z okrutną bezwzględnością

jadąc do tego kraju, zdawałem sobie sprawę z gro-

za nim miał wjechać do środka kolejny z samobójca-

tego nie nauczysz się w szkole oficerskiej, podczas

Klimat Afryki powodował z kolei niepewność, jak

zabijać. Przerażała mnie wizja konfrontacji z takim

żących mi niebezpieczeństw. Były też kwestie

mi, wyładowany różnym żelastwem, który miał razić

ćwiczeń czy poligonów. Ta szkoła też weryfikowa-

moje ciało zareaguje na te warunki. W Iraku było

dzieckiem kierującym do mnie broń i myśl, czy będę

techniczne wynikające z naszego wyposażenia,

nas w chwili eksplozji. Na nasze szczęście pierwszy

ła i pokazywała, na co kogo naprawdę stać. Po

też gorąco, ale Afryka z jej chorobami tropikalnymi,

w stanie strzelić pierwszy.

które dostawaliśmy. Na pierwszej zmianie w Iraku

pojazd z powodu błota nie dojechał do ogrodzenia

tym doświadczeniu wiedziałem już, że ludzi tak

stawiała inne wyzwania. To była ciekawość nowego

Natomiast najtrudniejsza była misja w Afganista-

korzystaliśmy ze starego sprzętu, jak np. Honkery,

i wysadził się zaraz przed i drugi nie dostał się do

naprawdę poznaje się w ekstremalnie ciężkich wa-

miejsca oraz inna misja, bo tam nie było jak w Iraku,

nie w 2010 roku na siódmej zmianie, bo tam już na-

które sami dozbrajaliśmy i opancerzaliśmy wyko-

środka, ale po eksplozji kawałki metalu latały po całej

runkach, a nie kiedy jest komfortowo.

terroryzmu skierowanego w siły koalicji. Tam m.in.

prawdę „się działo”.

rzystując włazy OPL ze zniszczonych irackich BWP.

bazie.

Misje nauczyły mnie także kontrolować pozytywne i negatywne emocje.
Będąc na misji udało mi się na tyle zapanować
nad tymi emocjami, że nie wpływały na moje decyzje

naszym zadaniem była ochrona obozów uchodźców

Czytałem raporty rozpoznawcze, w których były

W Afganistanie były już KTO „Rosomak” i „MRAP-y”

Zginęli wtedy cywile, którzy mieszkali w pobliżu

przed partyzantami, którzy jeździli na koniach, na

z informacje, że codziennie jakiś pododdział sił koalicji

(np. MAXX PRO) od Amerykanów. Wiedziałem, że

bazy, i Tajlandczycy, którzy ochraniali bazę na poste-

uzbrojonych pick-upach, gdzie w większym stopniu

to będzie trudna misja. Czułem ogromny stres przed

runkach. Fala uderzeniowa poskładała wiele kampów

wykorzystywano dzieci do prowadzenia walk.

każdym z wyjazdów z bazy, mając świadomość czę-

w bazie jak domki z kart. Ja miałem wtedy QRF, więc

W tamtym czasie (1. zmiana PKW IRAK)

i nie powodowały problemów rozkazodawczych czy

Ze szkolenia, na którym byłem

były informacje, że na terenie Iraku przebywali

nawet w trakcie walki, a zdarzały się sytuacje pod-

w Paryżu w szkole EMSOME,

terroryści i najemnicy z Afganistanu, którzy go

bramkowe.

Special OPS

Wcześniej

od razu po eksplozjach wyjechałem z moimi ludźmi
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za bazę wzmocnić jej ochronę i wtedy zobaczyłem te

turę, tego im właśnie brakuje najbardziej, tej adre-

dokręcać takim ludziom śrubę, a kiedy ją poluzować,

zniszczenia i ciała zabitych.

naliny, dlatego jeśli im dopisuje zdrowie, to chętnie

żeby ten gwint nie pękł.

Czy jest coś, czego najbardziej Ci brakuje z czasów służby, czego nie daje już życie w cywilu?
Tak, brakowało mi szczególnie na początku emery-

podejmują się różnych wyzwań, trenują dalej różne
ekstremalne sporty, uczestniczą w zawodach, by
jeszcze mieć ten smak minionej służby.

Podczas szkolenia bazowego najchętniej planowałem poligony 3-tygodniowe.
W pierwszym tygodniu takiego poligonu jeszcze

Poligony dawały mi jeszcze taki plus, że żołnierz
jest na miejscu, jest wolny od domowego rytmu dnia.

go, to nie będą mogli służyć w jednostce specjalnej.

Był taki chłopak na kursie w Bieszczadach (2. etap
Pre-Selekcji), który złamał nos podczas wykonywa-

Żadne domowe obowiązki ich nie rozpraszały. Więc

A jak to wygląda w cywilu?

nia pewnych ćwiczeń. Oczy naszły opuchlizną, krew

była 100% frekwencja i wśród szkolonych, i wśród

Natomiast jeśli chodzi o szkolenia w cywilu, to

poleciała, wezwałem pogotowie, zabrali go do szpita-

u znacznej części szkolonych nie ma tego wysokie-

la, to był piątek… Okazało się, że anestezjolog będzie

kadry.

tury, czegoś takiego jak poczucie takiej elitarności, że

Á propos tego, co robisz teraz na emeryturze,

energia i chęć do szkolenia jest, pozwalałem im spać

Na poligonach obok strzelecko-taktycznych szko-

go stopnia sprawności, nie każdy ma tę wytrwa-

dopiero po weekendzie, więc operować będą mogli

pracuje się w takiej firmie, gdzie szkolenia są bardzo

bo zajmujesz się m.in. kwestiami szkoleniowymi,

w barakach, ale z biegiem czasu na zgrupowaniu

leń były treningi wytrzymałościowe. Organizowałem

łość w sobie. Z pokolenia na pokolenie coraz gorzej

dopiero w poniedziałek. No i chłop miał cały weekend

trudne, wymagające, niebezpieczne, gdzie robi się

podobnie jak to miało miejsce w JW AGAT. Czy

wszystko zaczyna spadać tak, że w połowie drugiego

im np. w soboty całodzienny maraton, z całym wypo-

jest z determinacją i elastycznością w działaniu oraz

tam leżeć i czekać, i nic by z nim nie robiono. Zapyta-

rzeczy, które na co dzień można było obejrzeć w fil-

łatwiej jest szkolić żołnierzy zawodowych po se-

tygodnia zmęczenie osiąga zenitu i zaczynają szukać

sażeniem szli 40 km, po czym po maratonie kierowa-

umiejętnością dostosowywania się do trudnych wa-

łem się go, czy byłby w stanie dokończyć szkolenie ze

mach albo poczytać w książkach.

lekcji do wojsk specjalnych, czy takich ludzi, któ-

momentu, gdzie można coś ściemnić, odpuścić, na-

łem ich na tor przeszkód z pozorowanym polem walki,

runków. I młodzi ludzie szybciej rezygnują, jeśli na ich

złamanym nosem. Gość się zdecydował, więc poje-

Jak odszedłem do cywila, to brakowało mi tego

rzy chcą dopiero dołączyć do wojsk specjalnych

rzekają, marudzą. Więc w drugim tygodniu już wy-

czyli żołnierz na zmęczeniu musiał jeszcze pokonywać

drodze do celu pojawiają się przeszkody lub szukają

chałem po niego do szpitala, zabrałem go na szkolenie

poczucia, że robię coś niebezpiecznego, ekstremal-

albo po prostu poczuć się ludźmi wyjątkowymi

walałem ich do lasu, tam się żywili, działaniami tak-

tor przeszkód. Po drugim tygodniu w weekend robi-

dróg na skróty, wykorzystując np. perfidnie znajomo-

i chłop ukończył to szkolenie. I to jest determinacja

nego, czego doświadczałem np. w wojskach kon-

tak jak ty.

tycznymi przemieszczali się w rejon strzelnicy, tam

łem im maraton nocny, a po nim rzucałem ich na tor

ści, koneksje. Podkreślam, nie wszyscy, ale znacząca

godna żołnierza Wojsk Specjalnych.

wykonywali zadania ogniowe i wracali taktycznie

psychologiczny, taki labirynt podziemny, gdzie żoł-

większość.

w rejon bytowania.

nierz wchodzi po omacku, nic nie widzi, nagle światła

Podczas moich szkoleń robię praktycznie to samo,

się obrywało za to w Jednostce (stąd też te siwe

wencjonalnych, wyjeżdżając na misje zagraniczne,

To jest chyba kwestia motywacji, determinacji

i w wojskach specjalnych, gdzie musiałem przejść

i pewności siebie. Żołnierze, którzy przeszli przez

różne szkolenia.

Dużo było wypadków na szkoleniach, trochę mi

określone sito, mówimy tutaj o żołnierzach wojsk

Zauważyłem też, że trzeci tydzień na poligo-

się zapalają, gra straszna muzyka, są ruchome kładki,

co podczas kursu podstawowego. Oprócz tego, że

włosy, ha ha!), bo zależało mi zawsze na realnych

I nagle zacząłem się denerwować na takie proste

specjalnych, ich motywacja i determinacja jest bar-

nie to jest taki moment, kiedy sprawdza się ich

ciasne przejścia. Robiliśmy tam różne eksperymenty,

mam przygotowany na każde szkolenie właściwy

szkoleniach. Oni mają być przygotowani do działania

codzienne sprawy, jak choćby na sposób jazdy jakie-

dzo wysoka, a pewność siebie, która musi być już

wytrzymałość psychofizyczną, ale bardziej psy-

kupowaliśmy flaki zwierzęce, którymi wykładaliśmy

program szkolenia, to też dzięki doświadczeniu wiem,

na realnym polu walki, a nie w sztucznym środowisku

goś kierowcy przede mną, który skręcając nie sygna-

przed WS, jest wzmacniana szkoleniami, treningami

chiczną niż fizyczną. Tutaj już działała psychoau-

ściany i wieszaliśmy je. Ten tor, jak żołnierz wchodzi

do którego momentu mogę sobie z nimi pozwolić.

obiektów szkoleniowych.

lizuje skrętu kierunkowskazem, choć wcześniej na to

i udziałem w misjach, operacjach specjalnych. Więk-

tomatyka, ja to nazywałem „efektem zombie”.

na rześko, to nie robi takiego wrażenia, natomiast tu-

Kiedy widzę, że już padają, że chcą rezygnować,

Jednym z realizowanych przez ciebie projek-

nie zwracałem uwagi.

szość kandydatów nie zawsze pokonuje napotykane

Bez zbędnych emocji wykonywali wszystkie

taj stwierdziłem, że dla osoby wykończonej psycho-

nie motywuję na tym poziomie, bo to dopiero pierw-

tów jest organizacja zawodów The Murph Chal-

trudności, łatwiej rezygnują, odpuszczają.

zadania bez względu na warunki. I dzięki temu

fizycznie takie aspekty związane z charakterystyką

sza przeszkoda dla nich więc „kopię ich w dupę”, po-

lenge. Skąd pomysł na realizację tego wydarzenia

poznawało się ich predyspozycje, umiejętności

takiego toru mogą dodatkowo powodować u nich

pędzam lub namawiam do rezygnacji.

w Polsce? Dlaczego jest on tak ważny dla środo-

przywódcze liderów itd.

stresy, bo zmysły są osłabione, a żeby pokonać taki

Ale też bardzo brakowało mi na co dzień ludzi,
przyjaciół, z którymi współpracowałem, rozwijałem

Praca z wyselekcjonowanymi żołnierzami spra-

się, robiłem bardzo trudne zadania, imprezowałem,

wiała mi więcej satysfakcji. Dlatego, że mają oni

którym ufałem i zawsze mogłem

już na wstępie wysoki poziom sprawno-

na nich polegać.

ści psychofizycznej, a z takim materia-

Wymagałem, żeby szkolenia ogniowe, które

łem ludzkim można sobie pozwolić na

w wojskach specjalnych są stawiane na bardzo wy-

w stanie zaliczyć zadania pomimo

więcej.

Wydaje mi się, że dla
większości specjalsów, którzy

odchodzą

na emery-

tor, to muszą być skupieni.

które przejdą trudy pierwszych godzin
czy dni, to później dziwią się, że były

sokim poziomie, nie polegały tylko na tym, żeby żoł-

załamań, rezygnacji. Byli też tacy,

nierza nauczyć celnie strzelać, w różnych pozycjach,

co wymiotowali na kursie, tracili

mam w sobie coś takiego, że wiem,

w ruchu, ale żeby żołnierz potrafił strzelać w warun-

przytomność. I te osoby, które po-

kiedy w danym momencie mam

kach mało komfortowych i w dodatku w stanie zmę-

konały swoje pierwsze granice, są

czenia, niedożywienia organizmu, odwodnienia.

już „godne”, żeby je w kolejnych

pozwolić, bo to byli żołnierze, którzy mieli tę motywa-

Special OPS

Niektórzy rezygnują wtedy, ale osoby,

Zauważyłem po wielu latach, że

Ja wiedziałem, że z taką grupą mogłem sobie na to
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cję, wiedzieli, że jak nie ukończą kursu podstawowe-

wiska wojsk specjalnych?
The Murph Challenge jest bardzo
fajnym treningiem, bo moż-

trudnych momentach motywować czy wspierać.
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to zrobić na zasadzie służby w WS: mała
liczba osób, ale wysoka jakość i dobra atmosfera.
to w okolicach maja wpadłem na

wym, czyli treningów, które upamiętniały polskich

pomysł, że można wirtualnie zor-

żołnierzy, którzy ponieśli śmierć na misjach.

dostęp do drążka lub nawet gałęzi.

tej wewnętrznej siły, która pomaga nam iść dalej, gdy

to były dla nas 2 miesiące ciężkiej pracy od rana do

ciało już odmawia. A kiedy już raz pokonamy jakieś

drążków do podciągania, a to z kolei warunkuje liczb

nocy i jeszcze w międzyczasie edycja online i bieżące

swoje granice, to nie ma już później rzeczy niemożli-

Zebraliśmy też pieniądze z wpisowego i cały do-

potrzebnych, ale rzetelnych i skrupulatnych sędziów,

sprawy powodowały, że nie mieliśmy czasu na nic.

wych do zrobienia.

bię zapisy na stronie internetowej

chód przekazałem na Fundację Wspieram Cicho

ponieważ każdy zawodnik musi mieć jednego sędzie-

3–4 godziny snu na dobę i te 2 miesiące wyjęte z ży-

i będę zachęcać do aktywności

i Skutecznie oraz Fundację Sprzymierzeni z Grom. Tak

go. Tutaj pomogli wolontariusze oraz byli żołnierze

cia. No ale przecież nic łatwo nie przychodzi, idea była

treningowej. Zwłaszcza, że zbliżał

samo wsparłem finansowo amerykańską fundację

z JWK.

szczytna, a że ja lubię wyzwania…

Dzień Weterana Działań Poza Gra-

Michaela Murphy’ego.

Ten projekt wymagał wielomiesięcznego planowania, rekonesansów rejonu działania.
Odprawy, ustalanie scenariusza i dogrywanie tego

Wcześniej była już zaplanowana kolejna, 3. sta-

Wszystkie cele zostały zrealizowane, pieniążki na

z ekipą filmową. Ogromne zabezpieczenie logistyczne

W tym roku The Murph Challenge miał w Pol-

cjonarna edycja w Akademii Wojsk Lądowych, którą

fundacje zebrane, pamięć po poległych podtrzymana,

od bazy noclegowej zaczynając po pojazdy, zabezpie-

Pomysł zaczął się od stworzenia

sce swoją drugą edycję. Pierwsza z powodu

kończyłem w 2002 roku, i w której służyła też jeszcze

świadomość o funkcjonowaniu Centrum Weterana

czenie medyczne, łączność.

strony internetowej, wymyślenia

pandemii odbyła się całkowicie online. Ta druga

wtedy moja dziewczyna, a która była też w naszym

podniesiona, no i ta ogromna satysfakcja, że udało się

Praktycznie wyglądało to podobnie jak planowa-

kategorii startowych, zaproszenia do współpracy

częściowo odbywała się w czterech miejscach.

3-osobowym komitecie organizacyjnym i pomagała

nam, w sumie trójce przyjaciół (Agata Pietrzykowska

nie operacji. Dlatego przydała mi się ta umiejętność,

Jak się udała?

którą nabyłem w wojsku, będąc dowódcą.

Drążek dla każdego żołnierza powinien być ulubio-

różnych firm, żeby pozyskać nagrody. Osoby uczest-

mi przy wszystkich edycjach. Wcześniej byłem tam

i Marcin Kazuch), zrobić kawał dobrej, charytatywnej

nym narzędziem treningowym, raz ze względu na to,

niczące w tym wyzwaniu musiały nagrywać filmiki

W tym roku udało się zorganizować cztery edycje

na rekonesansie i spotkałem się z szefem zakładu

roboty i takie właśnie niewymierne efekty dają mi

że jest wyznacznikiem siły na testach, a dwa, że moż-

ze swoich ćwiczeń i je nam wysyłać. To był trudny

stacjonarne The Murph Challenge Poland w związku

wychowania fizycznego ppłk. Lenartem, który mnie

kopa do dalszego działania.

na na nim wykonać wiele ćwiczeń wzmacniających

challenge ze względu na to, że należało sprawdzić,

z tym, że ta pandemia już tak mocno nas nie ograni-

jeszcze pamiętał z moich „podchorążackich” czasów.

W przyszłym roku będzie na pewno 3. edycja The

sadzie AAR (After Action Review), stawialiśmy sobie

ciało, zwłaszcza jego górną część (plecy, obręcz bar-

czy wykonali określoną liczbę powtórzeń i czy po-

czała. A zapoczątkowane to zostało zaproszeniem

Trzecią edycję przeprowadziliśmy zatem 19 czerw-

Murph Challenge Poland. A dzięki temu, że nasza

zadania na kolejny dzień i przeprowadzaliśmy dekon-

kowa, ręce, brzuch). Aktywność fizyczna to jest bar-

prawnie wykonują ćwiczenia. Tutaj pomogły mi bar-

mnie przez 16. batalion powietrznodesantowy do

ca 2021 roku przy ogromnym, ponad 30-stopniowym

inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odze-

fliktację w wielu obszarach.

dzo ważny aspekt dla naszego zdrowia, sam dobrze

dzo w tym osoby, sędziowie, które mają określoną

udziału w organizowanym 26.02 w batalionie HERO

upale. Podobnie jak w 16. batalionie, dużą częścią

wem, to dało nam siłę do dalszych działań.

wiem o tym, mam 42 lata i pomimo ciężkiej służby

wiedzę i rzetelnie przeglądały każdy film.

WOD „SŁOWIK” na cześć ich poległego żołnierza st.

logistyczną i organizacyjną zajęła się AWL, co bardzo

Ten challenge miał kilka celów, ale takie dwa, na

kpr. Słowika. Tam padł pomysł, żebyśmy pierwszą

nam pomogło i podniosło prestiż wydarzenia.

wojskowej, to przez systematyczną aktywność czuję

Każdego dnia spotykaliśmy po zdjęciach, bez
uczestników oczywiście, i prowadziliśmy coś na za-

Ponadto z Wojsk Specjalnych przydały mi się takie

Jesteś aktywny na wielu płaszczyznach orga-

umiejętności, dzięki którym mogłem zaplanować nie-

nizacyjnych, szkoleniowych i medialnych. Który

typowe, niecodzienne zagadnienia dla uczestników,

których mi najbardziej zależało, to idea uczczenia pa-

edycję stacjonarną Murpha zorganizowali u nich na

Z tych trzech edycji zrodził się pomysł na zor-

realizowany przez Ciebie projekt był najtrudniej-

żeby umiejętnie doprowadzać ich do granic wytrzy-

Podejmowanie aktywności fizycznej wyzwala

mięci żołnierzy, którzy polegli za granicami państwa

obiekcie. Pierwszą edycję zorganizowaliśmy więc

ganizowanie finału, zwłaszcza że zbiegało się to

szy do przygotowania? Co ze zdobytych umiejęt-

małości czy to fizycznej, czy psychicznej.

białko BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor),

podczas misji, i aktywowanie ludzi do ćwiczeń fizycz-

w 16. batalionie w Krakowie 25 maja.

z 10-leciem AGAT-u. Rozgłos, a przede wszystkim

ności służby w JW AGAT czy w ogóle Wojskach

Był to m.in. zaczerpnięty z selekcji sprawdzian

które odpowiada za regenerację starych i tworzenie

nych, do nawet jakiejkolwiek aktywności (dlatego

29 maja 2021 roku, w Dniu Weterana Dzia-

idea wydarzenia, pomogły mi pozyskać na to wy-

Specjalnych pomaga Ci w przygotowywaniu tych

z wytrzymałości szybkiego przemieszczania się po

nowych neuronów. Dlatego aktywność wydłuża

też powstała kategoria Extra Light, gdzie zamiast

łań Poza Granicami Państwa, zorganizowaliśmy

darzenie wielu wolontariuszy oraz kilka dużych firm,

projektów?

stromych zboczach w Masywie Śnieżnika z dodatko-

życie nie tylko w aspekcie fizycznym, ale i opóźnia

podciągania na drążku można wykonać podciąganie

2. edycję w Lublińcu na stadionie miejskim, gdzie

które przeznaczyły nagrodę główną dla najlepszych

To było w zeszłym roku. Trec Challenge. Serial,

wymi zadaniami specjalnymi i dużym obciążeniem.

proces demencji.

australijskie na taśmach podwieszanych czy dam-

udało się pozyskać nagrodę główną od Dowódcy

zawodników. Wspólnie z Fundacją Bieg Rzeźnika

który można obejrzeć na YouTube na kanale Trec

Było to także bytowanie w terenie przygodnym, z ele-

skie pompki zamiast zwykłych).

Jednostki Wojskowej Komandosów dla najlep-

i Halą Widowiskowo-Sportową Arena w Gliwicach

Nutrition. Wspólnie z tą właśnie firmą Trec Nutrition,

mentami survivalu, z nagłą pobudką jak na selekcji.

Ideą była też popularyzacja tego

szego zawodnika i najlepszej zawodniczki. Było

oraz Jednostką Wojskową Agat oraz wieloma firma-

której jestem ambasadorem, udało się zorganizować

Przemieszczali się w bardzo wąskiej, długiej

challenge’u, chciałem zainteresować

to fajne wydarzenie, które spotkało się z bardzo

mi i instytucjami, które przyjechały wesprzeć nas na

i przeprowadzić bardzo trudną produkcję filmową,

jaskini, do której zjeżdżali, wykorzystując techniki

nim większą liczbę osób, bo jest znany

pozytywnym odbiorem i opiniami. Ale łatwiej

miejscu, przeprowadziliśmy wielki finał dla 32 najlep-

którą zajęła się bardzo profesjonalna ekipa filmowa,

linowe. Zostali zatrzymani i byli przesłuchiwani jak

na całym świecie i poświęcony koman-

było nam jednak zorganizować Murpha na tere-

szych zawodników z całego kraju, którzy ścigali się

z bardzo znanym i cenionym reżyserem Filipem Sy-

podczas szkolenia z SERE C. Tutaj 2 uczestników

dosowi, bohaterowi z Navy Seal, który

nie 16. batalionu, gdzie było mocne wsparcie jego

w jednej kategorii Body Armor (czyli wszyscy star-

czyńskim. Pomysł w pewnym sensie był mój, bo

zrezygnowało.

poległ w Afganistanie, poświęcając

dowództwa i żołnierzy, którzy bardzo mocno za-

towali w kamizelkach od ThornFit, mężczyźni 9 kg,

chciałem zrobić ze sportowcami coś na wzór Selek-

Odcinki były tak zaplanowane, że w każdym

się, żeby uratować swoich kolegów.

angażowali się w tego typu akcję. A w Lublińcu

kobiety 6 kg).

cji. Ale konkretna wizja projektu wyszła od Treca,

dniu z czegoś byli sprawdzani i doprowadzani do

Na bazie tej akcji powstał film „Ocalo-

już musieliśmy się wesprzeć wolontariuszami

Finał udał się perfekcyjnie, polecam film na YouTu-

od 2 osób (Karolina Zatorska i Marcin Bruś), którego

ich granic, więc jak widziałem, że jest coś za łatwe

ny” i tak samo książka „Przetrwałem

i lokalnym Centrum Sportu i Rekreacji, dlatego, że

be z tego wydarzenia na moim kanale: „The Murph

głównym przesłaniem było to, że prawdziwa siła

dla nich, to od razu podnosiliśmy poprzeczkę. Na

Afganistan”, napisana przez jedynego

robiliśmy to poza jednostką wojskową, żeby mogli

Challenge Poland 2021 – Tylko dla najlepszych” – Fi-

drzemie w każdym z nas, i nie ma znaczenia, jak wiel-

koniec było strzelanie i przygotowanie do małej

z ocalałych po tamtej akcji Marcusa

w niej wziąć udział cywile.

nał Arena Gliwice.

kie masz mięśnie. Ale też jak ważne jest wzajemne

operacji specjalnej, gdzie mieli wykazać się umie-

zaufanie.

jętnością pracy w zespole, posługiwaniem się bro-

się dużo młodziej, niż świadczy o tym mój pesel.

W ubiegłym roku, jak pojawiła się pandemia i musieliśmy siedzieć pozamykani w domach,

Luttrella.
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nigdy więcej nie będę takich imprez organizować, bo

Liczba uczestników uwarunkowana jest od liczby

ganizować taki challenge, że zro-

nicami Państwa (29.05).
na go zrealizować w każdym miejscu, jeśli jest tylko

samo miałem po tym finale. Przyszły myśli, że

Special OPS

To wydarzenie jest trudne do zorganizowania,

Po tych wydarzeniach miałem taki syndrom pomi-

Ale też, jak się okazało, staliśmy

zwłaszcza że ja nie prowadzę firmy eventowej, dlate-

syjny, tzn. gdy wracałem z każdej misji po przylocie

Bardzo dobrze się to wpisało w kanon moich ob-

nią, technikami linowymi i szybką analizą sytuacji

się zalążkiem pomysłu do powstania

go nie dążyłem do dużego rozmachu, choć to dla mnie

do kraju, miałem takie myśli, że nigdy więcej w ży-

szarów działalności szkoleniowej, gdzie uczę, jak po-

oraz umiejętnością podejmowania decyzji w stre-

HERO WOD w środowisku wojsko-

przemawia najbardziej, czyli kameralność. Chciałem

ciu na takie misje nie pojadę. No i zrobiłem ich 4. I to

konywać własne granice i jak wiele mamy w sobie

sie i w limicie czasu.
special-ops.pl
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Do programu wykorzystaliśmy śmigłowce i dzięki

warunków, a znając anatomię i fizjologię ciała

temperaturze, bo nie będę mieć ani namiotu, ani

mojemu doświadczeniu we współdziałaniu ze śmi-

wiedziałem, że będę musiał zapanować przede

śpiwora, ani karimaty, jedyne co mnie mogło

głowcami, czego nauczyłem się w Wojskach Specjal-

wszystkim nad dwoma hormonami: greliną i lep-

uratować, to ognisko, które będę mógł rozpalić.

nych, bo bardzo często prowadziłem takie szkolenia,

tyną. Pierwszy odpowiada za uczucie głodu,

Problemem było jednak to, że nożem grubego

mogliśmy zrobić trudne elementy, np. desantowanie

a drugi za uczucie sytości.

drewna nie narąbię. Więc te cienkie patyki, które

różnymi metodami.

Na selekcji do wojsk specjalnych kandydaci,

rąbałem, stosując tzw. batonowanie, szybko się

Przydały się więc moje uprawnienia instruktorskie

którzy nie radzą sobie z uczuciem głodu z powodu

spalały w tej temperaturze która wahała się od

ze wspinaczki i strzelectwa oraz doświadczenie z WS

braku wyżywienia, bo takie też są sytuacje, po

–15 do –20 stopni.

w tych dziedzinach. Ale oczywiście nie byłem w tym

prostu rezygnowali. Mając to na uwadze, zda-

Żeby dodatkowo zabezpieczyć się przed tym

sam, bo pomagali mi specjalsi z czynnej służby.

wałem sobie sprawę, że jakoś do tego muszę się

zimnem, zacząłem morsować, co pomaga np.

przygotować na bazie treningu mentalnego.

opóźnić proces wychładzania organizmu oraz

Na koniec jeszcze dodam, że choć było bardzo ciężko i spaliśmy przez cały tydzień po 2 h/dobę, to udało

Zawsze wiedziałem, że głowa potrafi przygoto-

też m.in. sprzyja w wytworzeniu tkanki brunat-

się to wszystko przeprowadzić bezkonfliktowo, dzięki

wać ciało do określonych wysiłków i ma wpływ

nej, którą mamy w bardzo niewielkich ilościach,

też opanowaniu, spokojowi, precyzji planowania,

na to, czy będę szedł dalej, czy się poddam. Jak

a która w niskich temperaturach powoduje, że

obecności samych profesjonalistów i takiej naszej

to się mówi, jeśli wierzysz, że ci się uda, to masz

w pierwszej kolejności energia do ogrzewania

„specjalnej” wersji optymizmu i poczucia humoru

rację, ale jeśli wierzysz, że ci się nie uda, to też

ciała jest czerpana też właśnie z tej tkanki. Mi-

w teamie instruktorów.

masz rację. Właściwym nastawieniem, wiarą

mowolne drżenia mięśni, czyli tzw. termogeneza

Jednym z projektów, w których brałeś udział,

w trening mentalny, optymizm, jesteśmy w sta-

drżeniowa, inaczej „gęsia skórka”, występowały

był program telewizyjny realizowany dla kanału

nie wpływać na zachowanie naszego organizmu.

u mnie szczególnie nocami. Dlatego też organizm

Discovery Channel pt. „Granice wytrzymałości

Ja mówię na to: „fake it until you make it”. Ważne

w wyniku intensywniejszego wysiłku, z powodu

Zachara”. To było trudne wyzwanie. Jak się do

tylko, żeby w to uwierzyć i mieć taką świado-

braku cukru we krwi, zaczął spalać mięsnie. Czyli

niego przygotowałeś?

mość, że to działa.

wykorzystywał aminokwasy glukogenne do pro-

Pewnego dnia dostałem telefon, czy chciałbym

Wcześniej, studiując ten aspekt, czytałem

dukcji glukozy w drodze glukoneogenezy w wą-

wziąć udziału w programie o survivalu. To był przy-

pewne badania, gdzie zawodowi sportowcy,

trobie. Gdy zważyłem się zaraz po programie na

szły producent, Rafał Waszkiewicz, któremu zosta-

olimpijczycy itp. potrafili głową, wizualizując

analizatorze składu ciała, okazało się, że schu-

łem polecony przez byłego żołnierza JW GROM. Od

swój start, wprowadzić ciało w taki stan, jaki

dłem 7 kg, z czego 3 kg to były utracone mięśnie,

razu mnie poinformował, że będę musiał spędzić

występuje w trakcie zawodów. Nagle tętno im

właśnie z powodu zimna, a nie wysiłku.

10 dni w górach mając ze sobą tylko nóż i krzesiwo.

rosło do nawet startowego i zaczęli się pocić. To

Zgodziłem się, ale była chwila zawahania. Ale i tak

mi właśnie dało obraz tego, co może głowa.

czekał mnie jeszcze casting.

wiedzę fizjologiczną i znajomość technik survi-

do takiej sytuacji, że przez 3 dni, wykonując różne

valowych, to na pewno korzystnie wpływa na

bardzo niewiele czasu, bo zaproszenie telefoniczne

czynności, od przemieszczania w terenie górskim

powodzenie takiej misji. Ale to nie jest wszyst-

dostałem w grudniu 2018 r., a już w połowie stycz-

w głębokim śniegu, budowania szałasu itp. nic

ko. Bo co jeśli nagle znajdziemy się w takich

nia 2019 r. mieliśmy zacząć nagrania. Więc miałem

nie jedząc, nie odczuwałem głodu.

warunkach? Wtedy bardzo ważnym elementem

miesiąc, żeby się przygotować. Musiałem sobie przy-

Organizm zaczął zachowywać się ergono-

jest umiejętność szybkiego przestawienia się,

pomnieć wszystkie aspekty technik survivalowych

micznie. Ruchy ciała były spowolnione, energo-

dostosowania się do nowych, ekstremalnie

w warunkach zimowych, więc odkopałem poradniki

oszczędne. Zrobiłem się jakby mułowaty. Unika-

ciężkich warunków. Istotna też jest wola wal-

przetrwania z wojska, musiałem być przygotowany

łem świadomie bardziej intensywnych wysiłków

ki, optymizm, chęć przetrwania, wiara, że się

na wszystko, bo nie wiedziałem, co tam na mnie bę-

i starałem się wszystko wykonywać w niskiej

uda. Można to nabyć oczywiście poprzez cią-

dzie czekać.

i średniej intensywności. Wiedziałem, że wtedy

głe wystawianie naszego organizmu na ciężkie

Zacząłem też mentalnie przygotowywać się do

tkanka tłuszczowa będzie odgrywała większą

warunki, dzięki czemu łatwiej jest się później

tej roli na zasadzie, że podpowiadałem swojemu

rolę jako źródło energii, więc starałem się ją też

dostoso,wać. Na pewno służba w wojskach

organizmowi, poprzez wizualizację mojego poby-

nagromadzić przed tym programem.

specjalnych mi w tym pomogła.

do czekających mnie tam ekstremalnie trudnych

bardzo

też,

niskiej

że będę poddany

19,90 zł

czegoś takiego, a mając przy tym określoną

Przygotowując się do tego wyzwania, miałem

Wiedząc

34,90 zł

Moim zdaniem można się przygotować do

W trakcie programu udało mi się doprowadzić

tu w tamtejszych warunkach, żeby nastawić się

kup
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siążka wspomnieniowa, przedstawiająca służbę Polaka w Legii Cudzoziemskiej. Codzienny trud służby na całym świecie
w różnych szerokościach geograficznych. Przyjaźnie i problemy pokazane z perspektywy rekruta, jak również doświadczonego legionisty. Książka wzbogacona o zdjęcia z archiwum autora.

O autorze
Sebastian to postać z filmu Roberta Rodrigueza lub Quentina Tarantino. Nieco fikcyjna, a jednak realna, może nawet przypominająca bohatera, jakim jest Marv w „Sin City”, swoisty łącznik pomiędzy ciemną i jasną stroną życia, który bez obaw przenika pomiędzy
nimi broniąc zawsze tych samych zasad. Słuchając opowieści o jego życiu ciężko jest uwierzyć, że mogło się to przydarzyć jednemu człowiekowi. Swoimi przygodami mógłby z łatwością wypełnić życiorys kilku staruszków, choć trudno uwierzyć, że niektóre
z nich wydarzyły sie naprawdę. Prawdopodobnie, gdybym nie był świadkiem niektórych z nich, sam miałbym poważny problem
z wiarą w ich realność. Postać nietuzinkowa i szlachetna. Czasem przypomina mi Spartanina, który przypadkiem trafił do czasów
ane w celu zapobiegania podobnym zdarzeniom. Obszerne analizy dokonanych zamachów pozwalają zrozumieć, jak mogło do nich
dojść, a także jaki modus operandi terroryści wybierają najczęściej.
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byli to antyterorryści z Poznania, Gdańska i Krakowa

ników z Węgier, którzy tak jak my wywodzili się ze

oraz instruktor szkolenia psów służbowych z Zakładu

„specjalsów” i razem z nami odbywali swój kurs

Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Suł-

z psami bojowymi. W jego trakcie uczyliśmy psy

kowicach Grzegorz Wiorowski. On miał nam służyć

podstawowego posłuszeństwa, ale nie takiego wy-

swoją wiedzą i doświadczeniem w szkoleniu psów,

magającego, jak np. w sporcie. W tamtym czasie

a my mieliśmy pomóc mu zrozumieć działania jed-

uważało się, że w przypadku tych psów nie powinno

nostki antyterrorystycznej oraz specyfikę zadań, ja-

się robić aż takich wymogów. Dzisiaj z perspektywy

kie pies będzie wykonywał w tego rodzaju służbie,

czasu uważam, że było to błędne rozumowanie czy

a dokładnie w zespole bojowym.

założenie, ponieważ wtedy chciano, aby pies był bardzo żywy, hałaśliwy, impulsywny po to, aby jak naj-

A skąd pojawił się pomysł na taki kurs? Na psa
bojowego w zespole bojowym?

szybciej reagował na wytyczone mu cele. Na kursie
spędziliśmy pół roku, byliśmy tam zakwaterowani,

Mniej więcej w tym czasie odbywała się ściślej-

a zajęcia odbywały się od rana do popołudnia, a także

sza współpraca pomiędzy policją polską a węgierską

w nocy. Czas spędzony na szkoleniu był bardzo sta-

w zakresie kynologii służbowej. I wtedy też polscy

rannie przemyślany, zaplanowany i intensywny.

policjanci byli na kursie na Węgrzech z psami identyfikującymi zapachy. Przy okazji pojawiła się też
możliwość szkolenia psów do działań antyterrorystycznych.

Grupy ATLAS. Jeździliśmy do nich także w późniejA czy to prawda, że Twój pies uczestniczył
w akcji w Magdalence?
Tak.

szych latach, około 2000 roku, i oni w tym czasie mieli
już psy bojowe. Mniej więcej wtedy mój służbowy
pies Max został wycofany ze służby ze względu na
wiek i stan zdrowia. COBRA miała już wtedy przede

Chciałabym, żebyś opowiedział trochę o tym

O POCZĄTKACH
PSÓW BOJOWYCH
W POLSKIEJ POLICJI

ROZMOWA Z MARKIEM „KWADRATEM” KRZEMIŃSKIM

Max, był owczarkiem niemieckim, a zakupiliśmy
go na Węgrzech. Wtedy miał około 3 lat. Węgrzy mieli

wszystkim owczarki belgijskie. Mieli także swoje

towała Cię bardzo dużo zdrowia, czy mógłbyś opo-

zaplecze hodowców tej rasy, z którymi ściśle współ-

wiedzieć, jakich wypadków i kontuzji doznałeś?

pracowali. Współpracowali także z trenerami kyno-

Mam kilka pamiątek.

podobny, ale znacznie większy obiekt szkolenia psów
niż ten nasz w Sułkowicach. Nie pamiętam już, czy
dysponowali własną hodowlą psów, czy kupowali je

logicznych sportów obronnych, jak np. ring francuski
czy belgijski. Dużo się od nich nauczyłem dzięki tym

Po odbyciu kursu i powrocie do jednostki jak
wyglądała na co dzień Twoja służba z Maksem?

wyjazdom, a byłem tam kilka razy. W tamtym czasie
pojawił się pomysł na odnowienie u nas zespołu K9,

od hodowców na zasadzie doboru, tak jak ma to miej-

Nasze psy były wyszkolone do pracy bez kagańca.

niestety napotkaliśmy wówczas mnóstwo przeszkód

sce w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Kaganiec był używany wyłącznie wtedy, kiedy szko-

formalnych. Mimo że była propozycja ze strony COBRY

Tam też pierwszy raz spotkaliśmy się z rasą owczarek

lenie, trening psa wymagał od pozoranta pracy bez

i darmowego szkolenia zespołów K9, a jedyne koszty,

belgijki malinois. Gdzie wtedy w Polsce żadna służba

kombinezonu ochronnego.

które miałaby pokryć nasza jednostka, to wyżywienie

nie interesowała się tą rasą, określając te psy jako
„wiewiórki”. Będąc na tym kursie zorientowaliśmy
się z kolegami, że w tej rasie drzemie ogromny po-

i zakwaterowanie. Również dodatkowym kosztem był
A czy Wy jako przewodnicy psów również
wcielaliście się w role pozoranta?

zakup psa, których ceny w tamtym czasie wahały się
w okolicy 3000 euro.

tencjał w działaniach bojowych. W trakcie szkolenia

Tak, ćwiczyliśmy w ten sposób po to,, by przewod-

z psami musieliśmy je czasami przenosić, a licząc

nik wiedział, na czym polega praca pozoranta, jak to

wagę psa 27 kg (malinois) w porównaniu do wagi

jest po tej drugiej stronie. Niestety, nie mieliśmy tak

owczarków niemieckich od 45–50 kg, dodatkowo

naprawdę żadnego przygotowania do pracy jako po-

Nasza jednostka „BOA” po powrocie do Polski

Kto zainicjował i zajął się wprowadzaniem
psów bojowych w AT?

Iwona Szoda: Jak to się stało, że zostałeś

Od razu myślałeś o wojskach i jednostkach

w Dunakeszi psów do działań antyterrorystycznych,

mając oporządzenie na sobie, była to odczuwalna róż-

zorant. De facto odbywało się to na zasadzie: „Zakła-

z kursu z Węgier najbardziej korzystała z pomocy i do-

policjantem i w jaki sposób trafiłeś do anty-

specjalnych? Skąd w ogóle pojawił się u Ciebie

więc moja jednostka poszukiwała chętnych opera-

nica, która przekładała się na jakość pracy operatora

daj kombinezon, bierz rękaw do ręki i daj się gryźć”.

świadczenia Grzegorza Wiorowskiego z Sułkowic i po-

terrorystów?

taki pomysł, by w służbie robić coś specjalnego?

torów, którzy chcieliby być przewodnikiem takiego

i jego bezpieczeństwo. Praca z lżejszym psem jest po

Aczkolwiek dzięki tej pracy mogliśmy zobaczyć i do-

jawiła się też wtedy inicjatywa

prostu łatwiejsza.

świadczyć, w jaki sposób pies atakuje, jak głęboko

przeprowadzania raz na trzy

gryzie itp.

miesiące warsztatów dosko-

Marek „Kwadrat” Krzemiński: W 1985 roku

W młodości trenowałem karate kyokushin i ob-

psa. Wówczas nie miałem żadnego doświadczenia

chciałem iść do wojska, ale interesowały mnie

racałem się w tym towarzystwie. Sport był obecny

z psami i ich szkoleniem w służbach oprócz tego, co

jednostki specjalne, coś w stylu wojsk desan-

przez całe moje życie i to on miał wpływ na mój wy-

obejrzałem w serialach, takich jak „Czterej pancerni

towych. Niestety, w moim WKU nie miałem

bór związany z jednostkami specjalnymi, które były

i pies” czy „Przygody psa Cywila”. Za to taka opcja

takiej możliwości, by być skierowany do takiej

zdecydowanie bardziej wymagające niż zwykła służ-

wydała mi się bardzo ciekawa i nowa. Poza tym za-

jednostki, postanowiłem więc wziąć sprawy

ba wojskowa czy policyjna.

wsze marzył mi się duży pies, więc zdecydowałem

w swoje ręce i zdecydowałem się wstąpić do

W jaki sposób odbywało się szkolenie psów do
działań antyterrorystycznych w Dunakeszi?
Tworzyliśmy grupę pięciu przewodników psów
z Polski i dwóch przewod-

nalących dla naszych przeJako antyterroryści mieliście mnóstwo wy-

wodników i psów, po to by

jazdów służbowych i współpracy międzynaro-

weryfikować doświadcze-

dowej pomiędzy jednostkami specjalnymi. Czy

nie wyniesione z pracy

się pojechać na to szkolenie. Do dzisiaj uważam, że

będąc na tego typu wyjazdach spotkałeś się
gdzieś na świecie z psami bojowymi?

Policji z pomysłem, by docelowo przejść do

Masz ksywę „Kwadrat”, skąd się ona wzięła?

była to świetna decyzja, bo na 10 lat zyskałem wspa-

Wydziału Zabezpieczenia w Warszawie przy

To pamiątka ze skoków spadochronowych.

niałego kompana w służbie i przyjaciela w domu.

Po powrocie z Węgier mieliśmy bardzo

Praca z tym psem przynosiła mi mnóstwo satysfakcji,

dobry kontakt z austriacką COBRĄ. Jest to

szczególnie wtedy, kiedy widziałem, jak sprawdza się

jednostka należąca tak jak my do

Al. Jerozolimskich (Szczęśliwice). W Oddziale

Edward Misztal tak raz powiedział i się przyjęło.

Prewencji Policji w Warszawie spędziłem pół
roku w tzw. służbie kandydackiej (czyli odrabiałem obowiązkową służbę wojskową w Poli-
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swoim pierwszym psie.

Słyszałam, że w Twoim przypadku służba kosz-

Kiedy w Twoim życiu pojawił się pierwszy

w zadaniach, do których został wyszkolony.

służbowy pies?
Czy w tamtym czasie to był jedyny taki pies

cji). I w 1986 roku trafiłem do Wydziału Zabez-

Pierwszy pies pojawił się w 1996 roku. Był nie

pieczenia, w którym służyłem do 2017 r. Także

tylko pierwszym moim psem, ale i pierwszym psem

w jednej docelowej jednostce przepracowałem

w Biurze Operacji Antyterrorystycznej. W tamtym

Nie. W szkoleniu, które odbywało się w Dunakeszi

31 lat.

roku pojawiła się możliwość wyjazdu na Węgry.

byli ze mną inni przewodnicy wyłonieni z tzw. Samo-

Węgierska policja zorganizowała półroczne szkolenie

dzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji,

Special OPS

w Polsce?

special-ops.pl
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SPECIAL OPS

WYWIADY
Mgr inż. tech. wet. Iwona Szoda, zootechnik, zoopsycholog, instruktor
szkolenia psów i Nose Work Polska, pozorant, przewodnik psów służbowych, Trener Profilaktyki Pogryzień, autorka podcastów Policjantka ulicy
i Dog interpreter, od ponad 20 lat pracująca z psami, uczestniczka ponad
setki szkoleń z zakresu kynologii u polskich i zagranicznych specjalistów
oraz autorka artykułów o psach.
nam sprzętu. Ja pierwszy miałem kombinezon
przeznaczony do gryzienia, zanim taki kombinezon trafił do naszego policyjnego zakładu kynolo-

Za moich czasów, na wszystkie nasze działania

gii służbowej w Sułkowicach. Specjalnie po niego

razem z zespołem bojowym jeździł Naczelnik „BOA”

kowicach, a także za taktykę działania zespołu

To nie było w podobnym czasie. Bo w Policji te psy

wybrałem się do Nowego Sącza i tam go zaku-

lub osoba decyzyjna sprawująca nadzór nad naszymi

bojowego i wprowadzenie już wyszkolonego psa

były już na przełomie 1996/97 roku, a w JW GROM

piłem. Jeszcze do dziś pamiętam, że kosztował

działaniami. Także tego typu decyzje jak użycie psa

do działań. Kurs trwał pół roku. Na kolejnym kursie

dopiero w 2014 roku. Często współpracowaliśmy z tą

wtedy 4000 złotych.

były podejmowane poprzez „burzę mózgów”. Decy-

uczestniczyło również trzech przewodników z psa-

jednostką, ale nasze cele związane z psami różniły się

dowano więc wspólnie i w porozumieniu z dowódcą

mi, ja byłem już wtedy na emeryturze. Podczas

od celów kolegów z GROM-u, którzy mieli inne wy-

zespołu bojowego. Szturmowaliśmy wtedy niewielki

tego kursu chcieliśmy już stworzyć takie zespoły,

magania od tych psów i inny rodzaj pracy dla nich,

domek, do którego otworzyliśmy drzwi i wpuściłem

w skład których wchodziliby pozoranci. Zespoły

dlatego wtedy się z tym szkoleniem rozmijaliśmy.

Czy to znaczy, że w Sułkowicach uczono psy
gryzienia wyłącznie na rękawie?
Tego nie wiem. Bo nie byłem w Sułkowicach na

psa. Jak się później okazało, przy wejściu zespołu

złożone z przewodników i pozorantów już w swo-

żadnym kursie. Specyfika pracy naszych psów wy-

bojowego do szturmowanego domku ukrywający

ich jednostkach docelowych mogłyby wspomagać

magała od nich atakowania każdej dostępnej części

się w nim mężczyzna popełnił samobójstwo i leżał

przewodnika w doskonaleniu psa, czyli szkoleniach.

ciała, a nie tylko ręki. Zadaniem tych psów było

już nieżywy. Wokół tej sytuacji rozgorzała dyskusja,

zobaczyłem, w jaki sposób GIGN robi dobór psów.

Na tym kursie zaczęliśmy już pracować razem z psa-

Stworzyliśmy taki program szkolenia psów bojo-

przede wszystkim odwrócenie uwagi, przez co zespół

że jak to, pies nie zaatakował martwego mężczyzny?

Weterynarz sprawdzał wszystkie stawy, a psy miały

mi z całym zespołem bojowym utworzonym z osób

wych, ale nie tak szczegółowy jak np. skrypt. Chcie-

bojowy zdobywał przewagę w sytuacji.

Byli tacy, co uważali, że pies powinien rzucić się na

robione prześwietlenia. Byłem pod wrażeniem tych

będących na kursie pozoranta i w pełnym oporzą-

liśmy uniknąć sytuacji opisania taktyki działania.

to ciało i je gryźć. Osobiście wydawało mi się to nie-

badań, że wszystko odbywa się od razu i w jednym

dzeniu. Chcieliśmy przećwiczyć wszelkie scenariu-

W programie rozpisaliśmy każdy dzień szkolenia, żeby

logiczne, ale postanowiłem skonsultować się z trene-

miejscu. Była tam duża i profesjonalna lecznica dla

sze, by wykluczyć błędy, przeszkody, na jakie się

mieć orientację w tym, co robimy i gdzie.

rami z Węgier, a oni potwierdzili, że pies zachował się

zwierząt w Gramat, gdzie znajduje się taki duży ośro-

natrafiało w trakcie pracy z psem z pełnym wyposa-

jak najbardziej prawidłowo i nie powinien gryźć czy

dek szkolenia psów służbowych również innych spe-

żeniem. Podczas szkolenia ćwiczyliśmy m.in. w Me-

Wspomniałeś mi, że rozważaliście wprowa-

rzucać się na zwłoki.

cjalności, nie tylko bojowych.

trze Warszawskim, na lotnisku, a nawet na statku

dzenie u psów rekonesansu, który podejrzeliście

desantowym w Świnoujściu (ale to udało się tylko

u Holendrów.

A jak użycie takiego psa wyglądało ze względów formalnych?
Był on wykorzystywany jako środek przymusu
bezpośredniego. Dopiero kilka lat później doszliśmy
i zadań służbowych, rozwiązywać problemy dotyczą-

do wniosku, że okrzyk i ostrzeżenie o użyciu psa nijak

ce szkolenia czy techniki i taktyki wykorzystywania

się ma do naszych zadań bojowych.

po to, by psy zdobywały doświadczenie w zróżnico-

Jak za Twoich czasów w AT wyglądał dobór
psów bojowych do służby?

tych psów w realnych działaniach. Spotykaliśmy się
na tych wspólnych szkoleniach w różnych miejscach

Czy to Ty jako przewodnik psa podejmowałeś
decyzję o jego użyciu?

Czy możesz opowiedzieć o jakiejś akcji z udziałem Maksa?

Czyli Iman i Yellow były szkolone we Francji?

podczas pierwszego kursu). Celem odwiedzania tych

Tak, widzieliśmy taktykę z takim psem oraz jej roz-

Nie, szkolenie tych psów odbywało się w Polsce.

różnych miejsc było sprawdzenie psów, czy dadzą

wój na przestrzeni dwóch lat. Co było widać po sprzę-

sobie radę w każdych warunkach.

cie, jakiego wtedy używali. Na początku kamera była

Tuż przed 2015 rokiem AT podjęło współpracę

Niestety, przewodnik Imana nie radził sobie z ta-

z francuskim GIGN. Tam poznaliśmy trenera, który

kim wymagającym, pełnym energii i dominującym

przymocowana do specjalnej uprzęży, a później psy

wanym środowisku, dlatego jeździliśmy do Poznania,

Pierwszą robotę z psem miałem dosłownie

zajmował się psami bojowymi. Dzięki niemu mogli-

psem. We Francji opiekunem Imana była kobieta.

Czy robiliście ćwiczenia z psami desantując się

miały już specjalny hełm z kamerką. Mam nawet na-

Gdańska czy Krakowa. Niestety, proza życia i niezro-

parę dni po ukończeniu kursu. Pojechaliśmy

śmy doświadczyć wysokiej klasy szkolenia psów

Gdybym nie widział tej przewodniczki z Imanem, to

ze śmigłowców? Bo pamiętam, że nawet Ty masz

granie z takiego przeszukania, rekonesansu robionego

zumienie pracy psów i ich przewodników sprawiły, że

wtedy do Piaseczna na ogródki działkowe. Nie

bojowych. Pomysł na te psy był zupełnie inny niż

chyba bym nie uwierzył, że ona w taki fantastycz-

takie zdjęcie z Maksem ze śmigłowca?

przez psa. W międzyczasie spotkaliśmy się również

takie szkolenia przestały się odbywać.

pamiętam już dokładnie, jak to było, ale sytuacja

w COBRZE czy w Niemczech. Zaś to, co robili Fran-

ny sposób z nim współpracowała, nie używając

Tak, rzeczywiście, mam takie zdjęcie. Zostało ono

wyglądała tak, że jakiś obcokrajowiec zakochał

cuzi, pokrywało się z naszymi oczekiwaniami wobec

przy tym żadnego karcenia czy przysmaków, a pies

zrobione na poligonie. Robiliśmy takie ćwiczenia,

Wprowadzenie takiej innowacji do służby na

się w zamężnej kobiecie, której męża zastrzelił,

tych psów. Nawiązaliśmy z nimi współpracę i dwóch

precyzyjnie wykonywał komendy. Później Iman

w których pies wraz z przewodnikiem zjeżdżał na li-

pewno nie należało do łatwych przedsięwzięć.

by w ten sposób uwolnić ją od małżeństwa.

naszych operatorów, którzy już nie pracują w jednost-

trafił w ręce innego przewodnika, ale i tamten rów-

nie ze śmigłowca i miał zaatakować pozoranta. Kiedy

Jakie przeszkody pojawiły się w trakcie służby

W wyniku tej sytuacji przestraszył się tego, co

ce, odbyło we Francji miesięczne szkolenie. Kupiliśmy

nież zrezygnował z pracy z psem. Także szkoda, że

wróciliśmy z Węgier, zaczęliśmy organizować sobie

Ja uważam, że nie. Już na Węgrzech rozważa-

z pierwszymi psami bojowymi?

zrobił, więc ukrył się na tych ogródkach dział-

wtedy dwa owczarki belgijskie malinois właśnie we

ogromny potencjał tego psa nie do końca został wy-

specjalny sprzęt, tj. uprzęże wysokościowe uszyte

liśmy, czy uczyć tego nasze psy, czy nie. Doszliśmy

z wykorzystaniem psów do odnajdowania materiałów wybuchowych na ludziach.
Czy psy bojowe uczy się puszczenia?

Problemy pojawiły się już na samym początku.

kowych. Nie mieliśmy za dużo czasu na przy-

Francji i z tego co pamiętam, były to pierwsze zaku-

korzystany. Iman był doskonałym przykładem tego,

według własnych wzorów i pomysłów. Ćwiczenia

do wniosku, że w ferworze walki psa z napastnikiem

Nasze psy były wyszkolone do pracy bez kagań-

gotowanie szturmu, ale zdecydowaliśmy się na

py Polskiej Policji za granicą. Były to dwa samce,

jakich psów potrzebuje tego typu jednostka. Dla tych

ze zjazdów na szybkiej linie trenowaliśmy na naszej

nie możemy sobie pozwolić, by wykonanie jakiegoś

ca, a w latach dziewięćdziesiątych brakowało

wykorzystanie psa.

mające około roku – Iman i Yellow. Pierwszy raz też

naszych dwóch przewodników z ww. psami zorga-

wieży w jednostce, także ewakuację śmigłowcem

ruchu tej osoby czy komendy mogło spowodować,

nizowano kurs w Sułkowicach, do którego dołączył

„na papieża”.

że pies odczyta to jako komendę do puszczenia i za-

przewodnik psa z Wrocławia z owczarkiem holen-

trzymania się, ponieważ taka chwila zawahania czy

derskim, którego zakupił Zakład Kynologii Policyjnej

A co to znaczy „na papieża”?

zawieszenia się przez psa mogłaby być wykorzystana

w Sułkowicach. Ten pies pochodził z polskiej hodow-

Chodzi tu o ewakuację VIP-ów. Czyli podpinanie

przez tego napastnika do wyeliminowania psa.

li i był bardzo „mocnym” psem. Dosłownie „kiler”.

ludzi do liny i ich szybka ewakuacja śmigłowcem. Ja-

Przewodnik z Wrocławia włożył ogrom pracy w tego

koś tak się przyjęło tę metodę nazywać „na papieża”.

psa, całe swoje serce i dużo energii. Był to pies bardzo mocny, nieidący na kompromisy, z ogromnym
potencjałem do pracy. Tamten kurs w Sułkowicach
był pierwszym w naszym kraju zorganizowanym
wspólnie z BOA i Sułkowicami dla psów wyszkoloodpowiedzialny za współpracę pomiędzy moją jednostką BOA a Zakładem Kynologii Policyjnej w SułSpecial OPS

Tęsknisz za pracą z psami?
Tak.

Czy ćwiczyliście także skoki ze spadochronem
razem z psami?
Tego akurat nie robiliśmy. Nie mieliśmy takich założeń.

Marku bardzo dziękuję Ci za podzielenie się
swoją wiedzą, doświadczeniem i wspomnieniami
związanymi z wprowadzeniem psów bojowych
w Polskiej Policji i jednostce „BOA”.

nych do działań bojowych. Ja na tym kursie byłem

42

Czy powstał jakiś skrypt szkolenia psów bojowych?

Mniej więcej w tym samym czasie psy bojowe
pojawiły się w Jednostce Wojskowej GROM?

Ja również dziękuję za rozmowę.
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Rozmawiał: Krzysztof Mątecki
Zdjęcia: ESTSOF i US SOCEUR

Ppłk Margus Kuul
Po ukończeniu szkoły średniej w 1997 roku, Margus Kuul wstąpił
do byłej Estońskiej Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 1998 roku
ukończył kurs podoficerski, a w 2000 roku uzyskał stopień podporucznika. Po ukończeniu studiów dołączył do Kompanii Obrony
Wybrzeża Estońskiej Marynarki Wojennej jako dowódca plutonu.
W 2001 roku uczestniczył w Podstawowym Kursie Oficerskim Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych oraz Kursie Oficerskim Piechoty. W 2003 roku ukończył kurs na poziomie batalionu
piechoty w Estonian National Defense College, specjalizując się
jako oficer broni przeciwpancernej. W lutym 2004 roku został awansowany na porucznika. W latach 2004–2007 porucznik Margus Kuul służył w Kompanii C Batalionu Harcerskiego jako dowódca
plutonu lekkiej piechoty. W grudniu 2005 roku został wysłany do Iraku jako dowódca ESTPLA-12,
służąc pod dowództwem 2-70 Dywizji Pancernej i 7-10 Dywizji Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych w Camp Taji do czerwca 2006 roku. Po zakończeniu misji, porucznik Kuul pomyślnie przeszedł
selekcję i dołączył do Wydziału Operacji Specjalnych w Batalionie Wywiadu Wojskowego. W 2007
roku już w stopniu kapitana Margus Kuul został wysłany na Międzynarodowy Kurs Sił Specjalnych
w Fort Bragg (USA). Po ukończeniu ISFC został wyznaczony na stanowisko pierwszego dowódcy
Grupy Zadaniowej Operacji Specjalnych w latach 2008–2012. Od 2012 do 2014 roku major Kuul
studiował i ukończył z sukcesem Naval Postgraduate School, specjalizując się w Analizie Obronnej,
a konkretnie w Special Operations/Irregular Warfare Course. Od 2014 do 2016 roku major Kuul służył
ponownie w estońskim SOTG , dowództwie nowo utworzonego ESTSOF. Od roku 2016 podpułkownik Margus Kull pełni funkcję dowódcy ESTSOF.
i obecnego dowództwa operacyjnego operacji
specjalnych nowoczesnych Estońskich
Sił Obronnych jest 8 maja 2008 roku.
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Od 2019 roku dowodzi Pan Estońskimi Siłami Operacji Specjalnych ESTSOF. Jakie wyzwania stanęły przed
Panem po objęciu tego stanowiska?
Będąc wcześniej zarówno w EOG, jak
i pełniąc funkcję szefa sztabu, trudności
uwagę ówczesne możliwości. W rezultacie

były już z góry znane. SOF mogą być

kontrola nad działaniami jednostki w końcu

obszarowe, nadmierne i niewłaściwie

zanikła. W tym czasie Estońskie Siły Obronne

wykorzystywane. Kluczowe jest wy-

rozwijały inne zdolności wojskowe i pomysłu

ważenie wykorzystania potencjału sił

stworzenie jednostki specjalnej nie uznano za

specjalnych. Jeśli użyjesz ich niewiele,

sem Kuulem,
gu
ar
M
m
ie
ik
n
w
ko
uł
Rozmowa z podp
jalnych (ESTSOF)
ec
Sp
ji
ac
er
Op
ł
Si
h
ic
dowódcą Estońsk

konieczny do spełnienia, do czego przyczynił

instynkt operatorów i praktyka persone-

się również incydent kryminalny w 1999 roku

lu pozostaną słabe. To naraża cię na

z udziałem członka Grupy Operacji Specjalnych

ryzyko niepowodzenia w realizacji

(SOG), który na lata zatrzymał powstanie jed-

zadań

nostki specjalnej Sił Obronnych. Tak więc utwo-

wykorzystasz moc w nad-

rzona w 1994 roku Specjalna Grupa Operacyjna

miarze, zabraknie ci jej.

Estońskie Siły Operacji Specjalnych to stosunkowo młoda jed-

(SOG) była totalną porażką na każdym poziomie.

Dlatego, aby operatorzy

nostka, która została sformowana w 1995 roku. Jak wyglądały po-

Z powodu SOG, zdolność operacji specjalnych

nie

czątki Estońskich Sił Specjalnych?

w Estonii straciła poparcie na poziomie politycz-

muszą ćwiczyć w real-

specjalnych.

stracili

Jeśli

instynktu,

Budowanie potencjału estońskich operacji specjalnych w obec-

nym, nie wspominając o poziomie armii. Zbudo-

nych warunkach. Żoł-

nym kształcie było procesem bolesnym, który dwukrotnie zakończył

wanie dobrego imienia i odbudowa od podstaw

nierze, którzy poświęcają

się niepowodzeniem. Pierwszy eksperyment miał miejsce w 1994

w 2008 roku były niezwykle trudne. Grupa Ope-

się siłom specjalnym, muszą

roku w ramach Wydziału Wywiadowczego Sztabu Generalnego Ligi

racji Specjalnych (EOG), a później Dowództwo

wykonywać prawdziwe zadania

Obrony, SOG (Special Operations Group). Pierwotny trzon SOG został

Operacji Specjalnych (EOVJ), to trzeci początek

specjalne. Muszą robić to, czego

utworzony z członków grupy wywiadowczej Harju Regiment Ligi Obro-

Estońskich Sił Operacji Specjalnych, który tym

ich nauczono. Ostatnia operacja

ny, liczącej 30 ludzi. Niestety, umiejętność właściwego doboru ludzi

razem zakończył się sukcesem. Specjalna Grupa

zagraniczna EOG miała miejsce

w tamtym okresie nie istniała. Problemy nie zaczęły się na samym

Operacyjna (SOG) nie zasługuje na miano Kom-

w 2013 roku w Afganistanie, po

poziomie taktycznym, ale na poziomie strategicznym. W rzeczywi-

ponentu Operacji Specjalnych i nie ma żadnego

czym nastąpiła wieloletnia przerwa.

stości w jednostce nie było odpowiednich ludzi, pomimo że uzbro-

związku z EOG i EOVJ. Datą rozpoczęcia działal-

Żadne domowe szkolenie nie

jenie i wyposażenie SOG było pierwszorzędne w Estonii, biorąc pod

ności nowej zdolności do operacji specjalnych

zastąpi prawdziwych opera-

Special OPS 6/2021
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odbywać się będzie również poprzez kolejne

rialnej, a w razie potrzeby na terytorium zajętym

n

etapy szkolenia. Testy sprawdzają odporność

przez przeciwnika.

boku z mieczem symbolizuje ESTSOF i jego go-

kandydatów i ich zachowanie w różnych sytu-

towość do realizacji zadań związanych z obroną

acjach stresowych. Główne czynniki stresu to

Estońskie Siły Specjalne wspierały siły

narodową. Kształt ten wizualnie nawiązuje do

cji specjalnych. Z biegiem lat zaczęliśmy

nych. Są one w większości siłami rezer-

brak snu, wiedzy, ciągła presja i nowe sytuacje.

bezpieczeństwa w Afganistanie do końca

litery E, a poprzez nią do nazwy jednostki i Es-

więc tracić ludzi i doświadczenie, bo inne or-

wowymi, które powołuje się do służby

Po selekcji następuje sześciomiesięczny kurs

2014 roku. Czy może nam Pan powiedzieć,

tonii.

ganizacje bezpieczeństwa wyczuły okazję i po

w przypadku agresji, a ponieważ siły specjalne

podstawowy w zakresie operacji specjalnych,

jakie zadania tam wykonywaliście i jak do-

prostu ich podkupiły. Praca wykonywana przez

również potrzebują w przypadku agresji więk-

który również nie należy do najłatwiejszych i po-

świadczenia z Afganistanu wpłynęły na roz-

lata znów poszła na marne. Operacje specjalne

szego personelu, zaczęliśmy tworzyć nasze siły

kazuje, kto nadaje się na operatora specjalnego,

wój ESTSOF?

to strategiczny potencjał, który jest w stanie

rezerwowe, aby zaspokoić potrzeby Sił Obron-

zapewnić nieproporcjonalnie wysoki zwrot z za-

nych w przypadku wojny.

Jaką rolę odgrywają estońskie siły specjalne w doktrynie obronnej Estonii?
Dowództwo Operacji Specjalnych jest jed-

Jak scharakteryzowałby Pan taktykę estońskich sił specjalnych?

ESTSOF jest teraz częścią międzynarodowej grupy Task Force Takuba. Czy może nam

Ponieważ była to pierwsza misja zagraniczna

a kto nie.

nostką pozostającą w stałej gotowości bojowej
pod bezpośrednim zwierzchnictwem Dowódcy

inwestowanych w niego środków. Tylko jeden

Pan powiedzieć, na czym polega ta misja?

(operacji specjalnych – przyp. red.), znaczną

W 2018 roku Francja zaproponowała Estonii

część przygotowań spędziliśmy na identyfi-

i innym krajom europejskim zwiększenie swoje-

kacji wszelkiego rodzaju uwarunkowań logi-

go wkładu w operację Barkhane za pomocą Jed-

zespół operacji specjalnych może stworzyć

Jak opisałby Pan proces rozwoju Estoń-

Sił Obronnych. Do głównych zadań Dowództwa

korzystną sytuację polityczną na poziomie mię-

skich Sił Specjalnych w ciągu ostatnich

Operacji Specjalnych należy prowadzenie niety-

Taktyka estońskich operacji specjalnych jest

stycznych, komunikacyjnych, wywiadowczych

nostki Operacji Specjalnych oraz rozpoczęcie

dzynarodowym. Ale tego nie dało się zrozumieć.

26 lat?

powych działań wojennych i trzech operacji spe-

zgodna z taktyką sił specjalnych NATO. Ponadto,

i innych oraz „wstrząsaniu nimi”, co było cza-

współpracy z siłami specjalnymi w doradzaniu
malijskim siłom zbrojnym. W tym celu w ramach

Stąd zaskoczenie, że SOF musi mieć wyeduko-

Najtrudniejszym przeciwnikiem dla opera-

cjalnych NATO (specjalny wywiad i obserwacja,

we współpracy z Estońską Ligą Obrony (ochot-

sochłonne,

wanego i doświadczonego operatora w swoich

cji specjalnych jest często własny, tak zwany

wsparcie wojskowe i atak bezpośredni) oraz

nicza organizacja obrony narodowej), zajmujemy

sukcesem

szeregach. Operacje zewnętrzne nie są powo-

„Blue team”. Zbudowaliśmy solidny fundament

prowadzenie szkolenia sektorowego w Siłach

się rozwojem nietypowych działań wojennych,

i

dem tworzenia SOF, ale najlepszym sposobem

z administracyjnych „cegieł” rzucanych w SOF

Obronnych i Lidze Obrony.

których treścią jest działanie w obronie teryto-

bezcennych

na zatrzymanie ludzi w jednostce i zapobieganie

przez lata. To zrozumiałe, że kiedy armie przy-

ich „rdzewieniu”. Trzeba było lat, aby to sobie

gotowują się do konfliktu o wysokiej aktywno-

uświadomić, za zgodą rządu i wspólnie z fran-

ści, zdolnościom specjalnym nie poświęca się

cuskimi siłami specjalnymi po raz pierwszy

tyle uwagi. Operacje specjalne są specjalne

Szukamy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przede

go wspomnianej jednostce specjalnej

zaczęliśmy obsadzać cel Takuba w Mali w lipcu

nie bez powodu. Jednak bez zrozumienia na-

wszystkim muszą oni spełniać warunki aktywne-

w Afganistanie, uczestniczącej w ope-

2020 roku, aby szkolić, doradzać i bezpośrednio

tury operacji specjalnych, siły konwencjonal-

go członka Estońskich Sił Obronnych (obywatel-

racjach specjalnych. W razie potrzeby

wspierać malijskie siły specjalne w operacjach

ne mogą nie zawsze lubić tę specjalność. To

stwo estońskie, ukończona służba wojskowa, wy-

wspieraliśmy również rozwiązywanie

antyterrorystycznych na Mali.

wszystko wymaga czasu. Kiedy zrozumie się,

kształcenie średnie itp.). Dobry operator specjalny

problemów logistycznych i upewniali-

Drugim ważnym wyzwaniem jest rozpoczęta

że SOF uzupełnia siły konwencjonalne, a nie

posiada kombinację siły woli, samodyscypliny,

śmy się, że przełożeni rozumieją

w tym roku służba wojskowa Wojsk Specjalnych

z nimi konkuruje, zmienia się także sposób

odporności na stres, zdolności adaptacyjnych,

ich możliwości i odpowiednio je

w Estońskich

myślenia. I ten sposób myślenia zmienił się na

niezawodności, uczciwości, umiejętności współ-

wykorzystują.

Siłach Obron-

lepsze. Dowódcy Sił Obronnych odegrali kry-

pracy, inicjatywy, odpowiedzialności i chęci do

tyczną rolę w rozwoju zdolności. Na przykład

nauki. Będziemy zwracać uwagę na te cechy kan-

generał Terras i obecny KVJ Herem, którzy są

dydatów w trakcie ich udziału w selekcji i później.

patronami SOF.

W końcu selekcja nie kończy się wraz z wyborem,

Jakie zadania stoją dziś przed operatorami
estońskich wojsk specjalnych?
Utrzymanie wysokiego poziomu operacyj-

Special OPS 6/2021

ale ogólnie zakończyło się

operacji antyrebelianckiej Barkhane utworzono

dostarczyło

jednostkę docelową Takuba, która ma zadoświad-

pewnić szkolenie, doradztwo, pomoc

czeń. Początkowym zadaJakie kryteria powinien spełniać kandydat, który chce służyć w ESTSOF?

niem estońskiej jednostki celowej
było zapewnienie wsparcia wojskowe-

Co

symbolizuje

emblemat

ESTSOF?
Srebro

to

mądrość

ale trwa przez całą służbę. Cechy operatorów są

i wierność; czerń jest

różne, ale łączy ich przywiązanie do wojsk specjal-

tradycyjnym kolorem

nych i obrony narodowej, co jest ważniejsze niż

jednostek specjal-

inne zalety i umiejętności.

nych,

oznacza-

jącym

działanie

nego sił specjalnych, co zapewnia ciągłe szko-

46

a

lenie i praca nad rozwojem. Współpraca z róż-

Czy może nam Pan opisać, jak wygląda

nymi sojusznikami zarówno w Estonii,

proces selekcji w Estońskich Siłach Specjal-

grożenia i kryzy-

jak i za granicą, zarówno podczas

nych?

su spowodowa-

w sytuacjach za-

misji, ćwiczeń, jak i innych

Aby dołączyć do grupy Sił Specjalnych, mu-

nego ciemnymi

działań w ramach współpracy

sisz najpierw pomyślnie przejść sześciodniowy

stronami życia.

obronnej.

test selekcyjny. To jest pierwszy etap. Selekcja

Otwarty

romb
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NOWOŚĆ

Jakiej broni i wyposażenia używają operatorzy ESTSOF?
Estońskie siły specjalne używają światowej
i wsparcie dla Malijskich Sił Zbrojnych (TAAA)

daniowej Takuba, która powstała w Mali w ubie-

klasy broni i wyposażenia. Tyle mogę powie-

w prowadzeniu operacji. Francuska operacja

głym roku.

dzieć.

antyrebeliancka Barkhane ma na celu wsparcie

Każda grupa Kompanii Malijskich Sił Zbroj-

walki z ekstremistami islamskimi w pięciu kra-

nych jest szkolona przez dwóch do sześciu

Co robi estoński operator sił specjalnych

jach Sahelu (Mauretania, Mali, Burkina Faso,

członków Estońskich Sił Obronnych. Dodatkowo

po zakończeniu służby? Czy w Estonii istnieje

Niger, Czad), a tym samym przyczynienie się do

nasze siły specjalne zaczęły szkolić lokalnych

jakiś system, który pozwala im kontynuować

zwalczania nielegalnej imigracji i handlu ludźmi

instruktorów, którzy przekazują zdobytą wiedzę

pracę jako cywilni instruktorzy?

w kierunku Europy.

w swoim języku ojczystym. Głównym celem jest

Jesteśmy częścią estońskiego systemu Sił

jednak to, aby te malijskie jednostki były w sta-

Obronnych, więc mamy podobne gwarancje jak

Jakie zadania wykonują estońscy opera-

nie w przyszłości prowadzić operacje samo-

inni członkowie Sił Obronnych, na przykład, jeśli

torzy sił specjalnych w ramach Task Force

dzielnie, dlatego nie wykonujemy za nie pracy.

członek Sił Obronnych ukończył odpowiednią

Takuba?

W razie potrzeby oczywiście malijskie jednostki

długość służby. Polityka weteranów Sił Obron-

będą zabezpieczane, wspierane i same będą in-

nych i Ministerstwa Obrony zapewnia szersze

terweniować w operacjach.

wsparcie dla tych, którzy byli na misji, takie jak

Szkolenie kompanii lekkiego wywiadu zdalnego armii malijskiej (ULRI) zostało powierzone
naszym operatorom specjalnym, którzy działają

szkolenia w służbie i możliwości przekwalifiko-

w szeregach jednostki za-

wania dla wszystkich weteranów, tak aby emerytowani żołnierze mogli łagodniej powrócić do
cywilnego życia i na rynek pracy.

Książki
z autografem
Autora!
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TERA

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”.

Zamówienia: ksiegarniamilitarna.com.pl
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Rozmawiał: Radosław Tyślewicz
Zdjęcia: Piotr Makała

MORSKA
OCHRONA STATKÓW

ROBOTA DLA KOMANDOSA

M

aritime Security Operative – morska ochrona statków handlowych to robota dla szeregowych, eksoperatorów i weteranów z Iraku i Afganistanu.
O swojej drodze do tego zawodu oraz o rynku pracy, przygodach i pracy opowiada Piotr Makała, były żołnierz elitarnej Jednostki Wojskowej 4101
oraz Team Leader zespołu ochronnego na Oceanie Indyjskim.

Authority). To licencja na ochronę VIP-ów – zosta-

grupą, która szła od góry i wyprowadzaliśmy agre-

Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Pol-

łem przydzielony do ochrony ważnych osobistości,

sywnych kibiców. Do tego zadania z reguły były

skiego w Gdyni.

które gościły w loży honorowej na stadionie. To był

przydzielone polskie teamy, w których byli również

– Widzę, że ciągniesz za język… Szkolenie było inten-

niesamowity okres. Na Wembley dużo się działo,

Anglicy. Czasami wystarczała nasza obecność na

sywne. Na początku nie wiedzieliśmy, co nas czeka

organizowano nie tylko mecze, ale i wydarzenia cha-

trybunach, a czasami było nieciekawie, było ciężko.

i w jaki sposób będą wyglądały zajęcia.

rytatywne oraz zamknięte imprezy itp. Byłem człon-

Nikt nie narzekał, bo każdy wiedział, na co się pisze.

kiem bliskiej ochrony podczas wizyty samej Królowej
Widzę, że się uśmiechasz...

Wielkiej Brytanii, księcia Williama oraz takich gwiazd

Brzmi jak temat nie na książkę, a na film! Co było

– Tak! Bardzo miło wspominam te dwa miesią-

jak: Rihanna, George Michael czy David Beckham,

dalej?

ce szkolenia. Nie było łatwo, kadra dopilnowała,

który często gościł w swoim apartamencie na Wem-

– Nastał rok 2010. Ja wróciłem do Polski, gdzie po-

byśmy długo nie zapomnieli ćwiczeń wykony-

bley. Do dziś pamiętam, jak rozmawiałem z Davidem,

znałem Andrzeja Bryla, założyciela European Secu-

wanych w basenach Marynarki Wojennej, tzw.

kiedy odprowadzaliśmy go z kolegą, również z Polski,

rity Academy (ESA), dawnego Centrum Szkolenia

spluwaczkach.

do jego apartamentu.

Specjalnego (pierwszego w Europie założonego

Wyjaśnisz?

Jak wrażenia?

i cywilnych agencji ochrony). Przeszedłem tam

– Oczywiście, „spluwaczki”, czyli specjalistycz-

– W porządku, normalny facet, znany piłkarz, tylko

wszystkie dostępne szkolenia i zostałem szkoleniow-

ne baseny zbudowane jeszcze z myślą o załogach

strasznie bogaty.

cem. To tam rozpoczęła się moja przygoda z Maritime

w 1992 r. ośrodka szkolenia dla służb mundurowych

Security, czyli ochroną statków handlowych.

U-Bootów. Dzięki nim zespoły płetwonurków mogły
ćwiczyć ewakuację z okrętu podwodnego zarówno

Opowiedz, jak było w kuchni pewnej prywatnej

przy użyciu tzw. poduszki powietrznej, jak i przez wy-

rezydencji.

ESA dostała kontrakt w niespokojnych czasach?

rzutnię torpedową. Szkolenie płetwonurków na tamte

– Widzę, że się przygotowałeś. Uciąłem sobie poga-

Na początku drugiej dekady XXI wieku był to

Zanim porozmawiamy o pracy w ochronie na mo-

– To chyba fascynacja z dzieciństwa. Tam, gdzie

To znaczy?

czasy było naprawdę na wysokim poziomie, przynaj-

dankę w kuchni z bratem Micka Jaggera (Chrisem)

szczyt ataków pirackich i wielkie zapotrzebowa-

rzu, powiedz nam coś o sobie, masz rodowód woj-

mieszkałem jako dzieciak, niedaleko stacjonowali Ro-

– Finałem tego jest nasze Centrum Nurkowe w Gdyni

mniej te szkolenia dla nas, chłopaków z JW 4101. Każ-

podczas prywatnej imprezy urodzinowej młodej

nie na „chłopaków” z Polski.

skowy związany z Lublińcem?

sjanie i było lotnisko. Często odbywały się skoki spa-

UNIQUE – DIVERS.

dy był tak wyszkolony, by móc zejść na 8 metrów bez

damy, gdzie głównym honorowym gościem była Kró-

– Do firmy przyjechała wyspecjalizowana w ochronie

– Tak, swoją karierę rozpocząłem od służby woj-

dochronowe, którym się przyglądałem i sam sobie

sprzętu, odnaleźć go na dnie, założyć i dalej prowadzić

lowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II.

statków firma z Izraela. Szukali ludzi z przeszkoleniem

skowej w 1. Pułku Specjalnym w Lublińcu w 1994

obiecałem, że też tak kiedyś będę skakał. Po powro-

Powiedz coś o samej służbie w JW 4101.

zadanie. Oczywiście instruktorzy z ośrodka szkolenia,

roku. Z tym, jak tam trafiłem, też wiąże się pew-

cie z USA skończyłem szkołę średnią i dalej chciałem

– Jeżeli chodzi o służbę w tak elitarnej jednostce,

którzy byli przydzieleni do zajęć, robili wszystko, by

Myślałeś nad wydaniem książki? Bo to co opo-

znajomością języka angielskiego. Panował ogromny

na historia. Ponieważ szkołę ukończyłem w USA,

dostać się do wojska, aby skakać na spadochronie.

jaką jest 4101, to mogę powiedzieć tyle, że „mało

utrudnić nam zadanie. Różnica polegała na tym, że oni

wiadasz jest naprawdę interesujące.

deficyt ludzi do pracy w tym obszarze. Przeszedłem

się spało i mało się jadło”. Kto był, ten wie, że służ-

byli w pełnym wyposażeniu „płetwali”, a my musieli-

– Nigdy nie zastanawiałem się nad tym! Kiedy ktoś

kwalifikację i tak się zaczęło. Był rok 2013.

w Polsce nie widniałem w ewidencji poborowych.
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Opowiedz coś o szkoleniu nurkowym w Ośrodku

specjalnym w wojsku i policji, najlepiej po misjach i ze

W związku z tym w przeciwieństwie do powszech-

To co było dalej, z Lublińca przerzuciłeś się na

ba w takich jednostkach nie należy do łatwych.

śmy zrobić wszystko, by ten sprzęt odnaleźć i założyć

czasami pyta, czy to prawda, odpowiadam, że to

nej w tamtych czasach praktyki unikania obowiąz-

ochronę statków?

Pot i krew wylane podczas intensywnych szkoleń

pod wodą. To tak w skrócie.

było dawno temu i gazety kłamią. Oczywiście, że to

kowej służby wojskowej, musiałem się nabiegać

– To nie było tak. Zdobyłem w 1PSK tzw. „gapę”,

w lublińskim Czarnym Lesie przynosiły efekty. By-

i interweniować w Wojewódzkim Sztabie Wojsko-

oznakę wojsk powietrznodesantowych za skoki spa-

liśmy naprawdę sprawnymi fizycznie chłopakami,

Potem zamieniłeś Lubliniec na morze?

ale i moi koledzy po fachu z Polski czy

wym we Wrocławiu, aby wcielono mnie do armii.

dochronowe. Miałem też dobre wyniki w strzelaniu.

którzy sprawili sobie taki los na własne żądanie.

– Nie, jeszcze nie. Po zakończeniu bycia komandosem

osoby z innych państw pracujące ze

Pamiętam, że pan pułkownik we Wrocławiu bardzo

Jujitsu trenowałem od młodych lat (ostatecznie brą-

Poznaliśmy, co znaczy służba w tej elitarnej jed-

wyjechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedłem

mną. Było naprawdę dużo sytuacji,

się wtedy zdziwił, a po jego interwencji już bez-

zowy pas 3kyu), trochę zabrakło mi do 1 dana i chcia-

nostce. Oczywiście, gdy porównasz wyposażenie

wszystkie możliwe poziomy szkolenia oraz pracy

kiedy odpowiadaliśmy za bezpieczeń-

pośrednio skierowano mnie tam, gdzie chciałem,

łem dołączyć do działającej w jednostce grupy poka-

i uzbrojenie żołnierza jednostek specjalnych z tego

w obszarze ochrony fizycznej i mienia. Polska była już

stwo znanych osób. Praca na Wembley

czyli do komandosów w Lublińcu. Tak naprawdę

zowej, ale kolega z oddziału, pochodzący z Sopotu,

okresu, np. Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej

w NATO i UE. Byłem pierwszym Polakiem zatrudnio-

polegała nie tylko na ochronie VIP-ów.

wtedy myślałem, że to będzie trampolina do jed-

namawiał mnie do dołączenia do kompanii specjalnej

Brytanii, wypadaliśmy dosyć blado, braki nadra-

nym w ochronie na legendarnym stadionie Wembley.

Ostatnim „moim stanowiskiem” była

nostki w Bolesławcu.

płetwonurków minerów. I tak po wstępnym egza-

bialiśmy samozaparciem i chęcią bycia najlepszy-

Najpierw jako tzw. runner, wiesz, taki gość pilnujący

funkcja Supervisora. Miałem pod sobą

minie wylądowałem na dwa miesiące w Ośrodku

mi. Jednak częste przypominanie przez oficerów,

murawy w rejonie narożnika boiska. Na każdym me-

cały zespół ludzi w gotowości podczas

Czyli nie dość, że ochotnik, to jeszcze z dużym sa-

Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego

że mamy być najlepsi z najlepszych ukształtowało

czu było nas czterech w garniturach i korkach na no-

dużych meczy obarczonych ryzykiem.

mozaparciem. To nie były chyba czasy, kiedy woj-

w Gdyni. „Płetwy” w Lublińcu zawsze miały poważa-

nas, a przynajmniej mnie i tym mottem staram się

gach. Zadanie polegało na ściganiu tych kibiców, któ-

Kiedy dochodziło do zadymy, my „czy-

sko preferowało osoby ze znajomością języka an-

nie i swój status. Od tego momentu morze i nurkowa-

kierować w życiu. Albo robię coś na maksa, albo

rzy chcieli wbiec na boisko i przerwać mecz. Potem

ściliśmy” trybuny, idąc od dołu, z pozio-

gielskiego. Dlaczego chciałeś być komandosem?

nie zaczęło mnie wciągać i tak już zostało.

wcale.

zdobyłem angielską licencję SIA (Security Industry

mu murawy, aż spotkaliśmy się z drugą
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każdy członek zespołu ma maksymalnie 2 minuty na

żołnierzy?! DJ puszczał przez cały wieczór polskie

udokumentować minimum 4 lata służby wojskowej,

zwiedzanie ciekawych miejsc, do których nigdy nie

to, aby się ubrać w oporządzenie, wyjąć ze skrzyń

przeboje, a my w towarzystwie piękności bawiliśmy

służby w policji lub w straży granicznej. Kandydaci

dotarłbym prywatnie. Madagaskar, Port Said, gdzie

broń, wbiec na mostek, a potem na skrzydła statku

się do białego rana. Takich chwil się nie zapomina.

w ramach takiego kursu realizowanego przez naszą

rozgrywała się akcja „W pustyni i w puszczy”, pira-

po schodach pokonując 30 m wysokości klatki scho-

Tak, góra z górą się nie zejdzie, ale Polak na Polaka

firmę zdobywają książeczkę żeglarską, realizują

midy egipskie, plaże na Sri Lance Oman, Yemen. Do

dowej i zająć swoje stanowisko ogniowe, zdążyłem

zawsze trafi, nieważne, w której części świata.

wszystkie szkolenia z zakresu STCW – czyli prze-

tego dochodzi element pracy z ludźmi. Do momentu

10 razy krzyknąć przez radio: „Gdzie k---a jesteście!”.

spotkania na lotnisku nie wiesz, z kim spędzisz kolej-

To nie jest tak, że od razu strzelasz. Każda firma okre-

Kilka lat temu notowano znaczący wzrost liczby

środków ratunkowych i przetrwania na morzu,

ne 2–3 miesiące kontraktu. Wszyscy są po wojsku,

śla swój SOP (Standard Operating Procedure), czyli

ataków pirackich i wynikające z tego faktu zapo-

przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomo-

niektóre firmy wymagają, aby ludzie byli po misjach

procedurę, która określa zasady postępowania na

trzebowanie na ludzi z wyszkoleniem wojskowym

cy w standardzie TC3 oraz certyfikat MARITIME

bojowych w Iraku czy Afganistanie – to zawsze

wypadek danej sytuacji, np. pirackiego ataku. Naj-

do pracy w roli uzbrojonych ochroniarzy. Potem

FIREARMS COMPETENCY Certyficate – certyfikat

są ciekawe ludzkie losy i charaktery. Kasa jest na

częściej po pokazie siły i pokazaniu się atakującym na

jednak sytuacja bezpieczeństwa się poprawiła,

kompetencji umiejętności użycia broni, międzynaro-

poziomie 2,5 tys. USD/miesiąc dla członka zespołu

pozycjach członków zespołu ochrony wraz z bronią,

nie słyszymy dziś zbyt często o porwaniach czy

dowe świadectwo zdrowia ENG1. Każda część szko-

i ok. 3 tys. USD dla team leadera. Jak jesteś dobry

ewentualnie strzałami ostrzegawczymi w powietrze

atakach na statki. Czy w tej branży dalej jest jesz-

lenia jest praktyczna i wymaga zaliczenia poszcze-

i masz misyjne doświadczenie, nie tylko z wojsk spe-

lub po wodzie atakujący odpuszczają, nie chcą prze-

cze czego szukać?

gólnych ćwiczeń, np. w zakresie obsługi broni, nie

cjalnych, ale jako zwykły żołnierz, to u bardziej wy-

cież zginąć. Tak właśnie było i tym razem. Statystyka

– Nic bardziej mylnego. Nie słyszymy o atakach bo

tylko posługiwania się bronią (BLOS), ale i strzelania

magających armatorów jak Shell można dostać o ok.

dowodzi, że dochodzi do porwań tych statków, które

statki mają ochronę. Zapotrzebowanie na osoby

na wymaganych dystansach 100, 200 i 300 metrów

500 USD więcej na każdym stanowisku.

nie zdecydowały się na uzbrojoną ochronę.

z doświadczeniem wyniesionym ze służby wojsko-

oraz prowadzenia ognia w sytuacji stresowej. Na

wej czy policyjnej dalej jest duże. Przez COVID-19

koniec zdaje się egzamin ze znajomości SOP-a obo-

To jaki jest tak naprawdę poziom ryzyka w tej pra-

A są jakieś inne zagrożenia? Dużo podróżujecie,

i fakt, że wiele zespołów utknęło na statkach nawet

wiązującego w danej firmie, do której się aplikuje

cy? Często dochodzi do wymiany ognia z piratami?

śpicie w hotelach lub wynajętych willach w kra-

na 9 miesięcy i teraz zjechało na ląd, powstał nawet

o pracę. Druga droga zakłada te same szkolenia,

A może są jeszcze inne zagrożenia?

jach, które nie słyną z bezpieczeństwa poza oa-

skokowy wzrost zapotrzebowania na nowych ludzi,

ale bez wykładania własnych pieniędzy. Kandydat

– Zawsze powtarzam, że piraci są groźni, ale to też

zami turystycznymi. Chwile wypoczynku na lądzie

którzy ich zastąpią. Oczywiście, z tego samego

który zakwalifikuje się na kurs sponsorowany, nie

ludzie i nie podejmują działań, w których mogliby

to sielanka w tropikach?

powodu trudniej jest przeprowadzić szkolenie chęt-

ponosi żadnych kosztów. Firma wykłada pieniądze

ponieść śmierć. Na statku uzbrojona ochrona ma do

– I tak, i nie. Nie jesteśmy tam na wakacjach i trzeba

nych ze względu na panujące obostrzenia. Pracuję

za kurs za kandydata.

dyspozycji cały arsenał broni długiej, a członkowie

o tym pamiętać. Faktycznie są i sielankowe chwi-

w tej branży już ponad 10 lat, aktualnie prowadzę

grup są szkoleni w prowadzeniu ognia na dystansach

le na plaży, dyskotece czy hotelowym basenie, ale

firmę Tactical Risk Group, która na zlecenie dużego

Jak to?

300, 200 i 100 metrów, przynajmniej w naszej firmie.

i tak trzeba zachować czujność i wiedzieć, jak się

brytyjskiego gracza rekrutuje, szkoli i wysyła ludzi

– Tak jak słyszałeś, nie ponosi kosztów związa-

Najczęściej stosowane jednostki broni to tradycyjnie

zachować w razie nagłej sytuacji kryzysowej. Ja

do pracy w ochronie statków. Co miesiąc szkolimy

nych z kursem. Po zakończeniu kursu kandydat

AK i jego różne modyfikacje, FN FAL (również w wer-

do kolejnych zagrożeń w tej pracy zaliczam też ko-

grupy 10–20-osobowe z natychmiastową gwaran-

podpisuje kontrakt jeszcze w trakcie kursu i wy-

sji L1 A1 SLR), STEYR Scout, SWD i jego chińska wer-

rupcję i niejasne przepisy obowiązujące w poszcze-

cją zatrudnienia. Nie należy się sugerować wpisami

latuje na niego po jego zakończeniu. Z reguły

sja NDM 86 Dragunov oraz Saiga. Generalnie zespoły

gólnych krajach. Nigdy nie wiesz, czy na bramce na

na forach internetowych, że „temat się kończy” lub

kurs kończymy w soboty, a w niedzielę kursanci

widziane dla marynarzy umiejętności używania

– Niestety nie, w tych czasach, w których służyłem,

otrzymywać dobre wyniki i pochwały od kapitanów.

ochrony nie mają broni krótkiej. Wyjątkiem są firmy

lotnisku czy w porcie morskim urzędnik nie będzie

że „lepiej iść pracować na TIR-ach” – to piszą sami

wylatują na kontrakty. Koszty kursu firma potrą-

tylko nieliczni mieli okazję wyjazdu na misję.

Każdy zespół był oceniany i punktowany przez kapita-

niemieckie, które swoich pracowników w taką broń

chciał ci czegoś podrzucić lub wymusić łapówkę za

operatorzy bojący się nowego, lepiej znającego an-

ca kandydatowi w ratach z trzech pierwszych

nów statków, na których odpowiadaliśmy za bezpie-

wyposażają. W mojej całej karierze morskiego opera-

np. przepuszczenie ciebie z małym nożem w kiesze-

gielski narybku w branży. Nie wiem, ile osób w Pol-

wypłat. Myślę, że jest to bardzo dobry obopólny

Co zdecydowało o tym, że zostałeś zakwalifiko-

czeństwo i ochronę. Zresztą dziś jest podobnie, tylko

tora marsec miałem jeden przypadek ataku pirackie-

ni. Inna sprawa to sama sytuacja bezpieczeństwa

sce jako szeregowy czy podoficer na emeryturze,

układ i gwarancja zatrudnienia. Kandydaci, którzy

wany?

poprawiła się nieco znajomość języka angielskiego

go, za to od razu było to dość ekstremalne zdarzenie,

w danym Państwie czy postoju, czy nawet w kon-

ale w sile wieku, zarabia 10 tys. złotych miesięcznie

płacą sami za kurs, wchodzą od razu na sztywne

– Służba w JW 4101 oraz język angielski! Kluczowa

w Polsce i innych krajach regionu.

bo zaatakowało nas 10 szybkich łodzi motorowych

kretnych dzielnicach, gdzie firma współpracująca

– chyba niewielu. Ja polecam tę robotę!

stawki, które są proponowane bez konieczności

tzw. skiffy – podobnych do tych z filmu o kapitanie

z firmą zatrudniającą ciebie ma wynajęte hotele czy

Phillipsie.

wille, w których śpimy. Ostatnim źródłem zagrożeń

Czyli praca jest, a od czego trzeba zacząć i ile za-

była wtedy znajomość języka angielskiego i świadec-
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trasach. Zawsze jest czas na odpoczynek na lądzie,

spłacania.

two ze szkoły podstawowej w USA, miałem też bogate

Jak wygląda praca w uzbrojonej ochronie stat-

doświadczenie i umiejętności wyniesione z jednostki

ków na morzach i oceanach? Rutynowy dzień,

są sami członkowie zespołu, często to grupy o mię-

inwestować, aby ruszyć na pierwszy kontrakt?

To chyba znamy już przepis na pracę dla eksope-

oraz szkoleń specjalistycznych z USA, Izraela, Rosji.

okresy kontraktów, no i oczywiście jakie to są

Pamiętasz, gdzie doszło do ataku?

dzynarodowym składzie. Sami sobie organizujemy

– Masz dwie drogi. Pierwsza, to kandydat osobi-

ratorów jednostek specjalnych i żołnierzy po mi-

zarobki?

– Oczywiście, takich rzeczy się nie zapomina. Do

czas wolny. Trzeba uważać podczas wycieczek, aby

ście opłaca kurs z własnych funduszy lub może

sjach! Dziękuję za rozmowę, a zainteresowanych

Z Rosji?

– Zacznę od tego, że to robota dla osób zdyscyplino-

ataku doszło przy Bab al-Mandab (dosł. „Brama Łez”,

nie wpakować się samemu w kłopoty. Są też przy-

skorzystać z rekonwersji dla wojskowych, jest to

zapraszam do bezpośredniego kontaktu z naszym

– Tak, nie przesłyszałeś się. Miałem możliwość odby-

wanych, ale i w odpowiednim stopniu elastycznych.

„Wrota łez”), cieśninie pomiędzy Afryką a Półwys-

padki, że do zespołu trafia jakaś osoba „z przypad-

kwota 8 tys. zł za dwutygodniowy kompleksowy

gościem.

cia szkolenia w znanym ośrodku szkoleniowym spec-

Z jednej strony, wykonujesz pracę będącą połącze-

pem Arabskim należącym do Azji, łączącej Morze

ku”, wyraźnie odstająca poziomem profesjonalizmu

kurs w naszym ośrodku w Gdyni. Kandydat apliku-

– Dziękuję i zapraszam do kontaktu. Tactical Risk

nazu „specjalnoje naznaczenije”, co znaczy „specjalne

niem wartownika na posterunku, pełniąc swoje 3- lub

Czerwone z Oceanem Indyjskim (Zatoka Adeńska).

od reszty. To też może być niebezpieczne. Miałem

jący na stanowisko operatora morskiego powinien

Group.

przeznaczenie” Witiaź.

4-godzinne wachty podczas rejsu statku handlowego

Jest to ważny punkt żeglugowy na trasie Europa –

kiedyś takie zdarzenie z gościem, który notorycznie

przez akweny morskie zagrożone atakami pirackimi,

Daleki Wschód, zwłaszcza od czasu otwarcia Kanału

spóźniał się w trakcie alarmów na statku. Zamiast

Opowiesz coś więcej o ośrodku „Witiaź?

oraz strzelca członka zespołu szybkiego reagowania,

Sueskiego. Nazwa cieśniny związana jest z niebezpie-

w 2 minuty, swoje stanowisko zajmował po 5. Póź-

– Byłem i już.

w przypadku gdy dochodzi do ataku. Trzeba zadbać

czeństwami, na jakie natrafiały przepływające tędy

niej się okazało, że nie uśmiechało mu się biegać po

o swój profesjonalizm, poczynając od wyglądu po

statki. Natomiast według legendy arabskiej nazwa

schodach i wybierał okrętową windę! To się mu-

Po jakim czasie zostałeś dowódcą uzbrojonej gru-

punktualność i sumienność. Statki z różnych przy-

ta odnosi się do wielkiej liczby osób, które utonęły

siało skończyć rozstaniem. Są też oczywiście miłe

py statkowej, tzw. Team Leaderem?

czyn czasem zostają dłużej na morzu, dlatego trzeba

w czasie trzęsienia ziemi, które doprowadziło do od-

i wesołe sytuacje. Pamiętam, jak w trakcie kilku

– TL zostałem po ośmiu miesiącach. To wtedy zaczą-

być gotowym również na częste zmiany terminów

dzielenia Afryki od Azji. Pamiętam, że tak na szybko

dni oczekiwania na kolejny rejs na Madagaskarze

łem pracować po swojemu, na moich zasadach.

wejścia na statek lub zejścia na ląd. W moim przy-

naliczyliśmy na nich 80 uzbrojonych ludzi. Byłem wte-

przypadkowo trafiliśmy na dyskotekę Loch Ness

padku, a pracowałem tak non stop przez 5 lat, obsłu-

dy już Team Leaderem zespołu, awans dostałem po

prowadzoną przez naszego rodaka – Andrzeja, zna-

To znaczy?

giwaliśmy głównie rejsy na trasie Sri Lanka – Egipt

ośmiu miesiącach pracy. Akurat była moja wachta.

nego z programu Polsatu pt. „Polacy za granicą” (od-

– Nabyłem sporo doświadczenia jako członek ze-

lub Afryka Południowa. Dużo podróżowałem samo-

Wyciągnęliśmy wtedy cały nasz arsenał. Koledzy po

cinek 16). Wiesz, co się działo, jak się dowiedział, że

społu ochronnego i wiedziałem, co trzeba robić, aby

lotami, poznałem chyba wszystkie porty na tych

akcji powiedzieli mi, że od ogłoszenia alarmu, kiedy

u niego przy barze siedzi czterech Polaków, byłych
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