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ZZ  ˝̋aa∏∏oobbnneejj  kkaarrttyy

21 stycznia 2003 r. zmar∏ w wieku 57 lat pp∏k rez. dr in˝. RRyysszzaarrdd  LLeennddoo, wieloletni oficer
Wojskowego Instytutu Informatyki i ASG WP, odznaczony wieloma odznaczeniami paƒstwo-
wymi i resortowymi. 

13 lutego 2003 r. zmar∏ w wieku 74 lat st. chor. sztab. SStteeffaann  MMaarrcciinnkkoowwsskkii, d∏ugoletni
zbrojmistrz ASG WP, odznaczony z∏otym, srebrnym i bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi oraz liczny-
mi odznaczeniami paƒstwowymi i wojskowymi.

Na ok∏adce: P∏k. prof. dr hab. Wojciech Michalak przekazuje ∏aƒcuch dziekana p∏k. dr. hab. pil. Stanis∏awowi Zajasowi. Fot. Zdzis∏aw Rutkowski. 
Sentencje pochodzà z ksià˝ki Bogdana Szulca O wojnie, wojsku i ˝o∏nierzach – dla ˝o∏nierzy... (myÊli – aforyzmy – sentencje), Toruƒ 1995.

Goràco zapraszamy pprraaccoowwnniikkóóww oraz
ssttuuddeennttóóww  AON do zamieszczania artyku-
∏ów na temat wwyyddaarrzzeeƒƒ  zz ˝̋yycciiaa  uucczzeellnnii  na ∏a-
mach naszego pisma. Materia∏y przyjmuje-
my w pok. 140, bl. 25 (tel./fax 6/814-032),
lub za poÊrednictwem poczty elektronicz-
nej: biuletyn@aon.edu.pl

UUpprrzzeejjmmiiee  pprroossiimmyy  oo ddoossttaarrcczzaanniiee::  
• tekstów w formie wydruku oraz w wersji

elektronicznej (na dyskietce lub p∏ycie CD), 
• zdj´ç w formie pozytywu lub w wersji

elektronicznej (rozdzielczoÊç: 300 dpi). 

TTeekksstt  ppoowwiinniieenn  zzaawwiieerraaçç::  
• dat´ wydarzenia,
• miejsce,
• imienny wykaz organizatorów,
• imienny wykaz goÊci,
• skrótowy przebieg wydarzenia,
• cele,
• wnioski.

DDzzii´́kkuujjeemmyy  zzaa  wwssppóó∏∏pprraacc´́
RReeddaakkccjjaa

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy kadr´
i studentów AON do uczestnictwa
w spotkaniach kulturalnych (koncer-
ty, spotkania autorskie, otwarcia wy-
staw malarskich, fotograficznych
i wiele innych) organizowanych przez
pracowników Klubu. 

Informacji o wszystkich przedsi´-
wzi´ciach udziela kierownik Klubu
mjr Tomasz Cholewiƒski, tel. 6/813-
125. Informacje sà równie˝ zamiesz-
czane w Informatorze Kulturalnym
Klubu i w planach zamierzeƒ AON. 

LLeecczznniiccaa  ddllaa  zzwwiieerrzzààtt
Leczenie, chirurgia, rentgen, profilaktyka,

badania laboratoryjne, diety lecznicze.
WIZYTY DOMOWE NA TELEFON

668811--5533--1100
Akademia Obrony Narodowej

al. gen. A. ChruÊciela 85
Czynna od poniedzia∏ku do piàtku w godz.
8.00–20.00; w soboty w godz. 10.00–15.00

ZZeesszzyyttyy  NNaauukkoowwee  AAOONN mo˝na nabyç
w Wydziale Wydawniczym w pok. nr 2, 
tel. 6/814-055.

posiedzeniPosiedzenie Senatu AON
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5 lutego odby∏o si´ nadzwyczajne posiedze-
nie Senatu AON. Kulminacyjnym punktem
obrad by∏o przekazanie obowiàzków komen-
danta WLiOP. 

Na wst´pie komendant AON gen. dyw. prof. dr hab.
Boles∏aw Balcerowicz og∏osi∏ decyzj´ ministra obro-

ny narodowej o wyznaczeniu nowego komendanta
WLiOP. Odchodzàcemu komendantowi p∏k. prof. dr. hab.
Wojciechowi Michalakowi z∏o˝y∏ podzi´kowanie, a nast´p-
nie poinformowa∏ o przebiegu s∏u˝by nowego komendan-
ta p∏k. dr. hab. pil. Stanis∏awa Zajasa. 

Prof. W. Michalak podczas wystàpienia wspomnia∏
czasy, kiedy to przejmowa∏ wydzia∏. Serdecznie podzi´ko-
wa∏ za wspó∏prac´ komendzie AON, Wojskom Lotniczym
i Obrony Powietrznej, pracownikom wydzia∏u, dzi´ki któ-
rym móg∏ pracowaç w mi∏ej atmosferze, Senatowi AON
oraz ma∏˝once, która wspiera∏a go w trudnych chwilach.
Prof. Michalak pogratulowa∏ swojemu nast´pcy obj´cia
stanowiska i ˝yczy∏ sukcesów zawodowych. 

P∏k. S. Zajas uzna∏, i˝ obj´cie stanowiska komendanta
WLiOP jest dla niego wielkim zaszczytem, ale i wielkim
obowiàzkiem. Podzi´kowa∏ komendzie AON za ˝yczliwe
przyj´cie do spo∏ecznoÊci akademickiej. Zapewni∏, ˝e b´-
dzie usilnie pracowa∏ dla dobra WLiOP. Stwierdzi∏ równie˝,
i˝ trudno mu b´dzie dorównaç jego poprzednikom, którzy

znaczàco wp∏yn´li na rozwój wydzia∏u. Zapewni∏, ˝e b´-
dzie próbowa∏ dosi´gnàç tej wysoko postawionej po-
przeczki. Podzi´kowa∏ tak˝e prof. Michalakowi, który by∏
jego wychowawcà. 

S∏owa uznania prof. Michalakowi oraz gratulacje p∏k.
Zajasowi przekazali: w imieniu dowódcy wojsk lotniczych
gen. bryg. Mieczys∏aw Kaczmarek oraz komendanci po-
szczególnych wydzia∏ów: p∏k Adam Tomaszewski, p∏k Ja-
cek Paw∏owski, dr hab. Ryszard St´pieƒ. 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci komendant AON podzi´-
kowa∏ prof. Wojciechowi Michalakowi za d∏ugoletnià s∏u˝-
b´ wojskowà i wr´czy∏ mu nagrod´ rzeczowà. 

PP∏∏kk  pprrooff..  ddrr  hhaabb..  WWoojjcciieecchh  MMiicchhaallaakk, 
ur. 18.02.1943 r., po ukoƒczeniu szko∏y
Êredniej poÊwi´ci∏ si´ s∏u˝bie wojskowej
i lotnictwu. Pierwszy stopieƒ oficerski
otrzyma∏ w 1962 r. jako absolwent Oficer-
skiej Szko∏y Radiotechnicznej. Przez na-
st´pne 12 lat pracowa∏ w s∏u˝bach dowo-
dzenia lotami i zabezpieczajàcych szkolenie
lotnicze. 

Po ukoƒczeniu Akademii Sztabu Ge-
neralnego WP (1978 r.) zosta∏ jej pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym w Kate-
drze Lotnictwa. Zajmowa∏ stanowiska
asystenta, adiunkta, kierownika zak∏adu
operacji lotniczych, zast´pcy szefa i (w la-
tach 1990–1996) szefa Katedry Lotnictwa.
W tym czasie uzyska∏ stopnie naukowe
doktora (1984 r.) i doktora habilitowane-
go (1989 r.). 

Okres ten cechowa∏a du˝a aktyw-
noÊç twórcza, m.in. opublikowa∏ 50 prac
naukowych, 40 artyku∏ów i 5 ksià˝ek, wy-

da∏ 20 podr´czników akademickich, wyg∏osi∏ 15 referatów
naukowych, zorganizowa∏ kilkanaÊcie konferencji i sym-
pozjów, opracowa∏ wiele ekspertyz i recenzji. G∏ówne ob-
szary dociekaƒ twórczych w tym okresie obejmowa∏y po-
g∏´bianie teorii u˝ycia lotnictwa w operacjach powietrznych,
kszta∏towanie poglàdów na dzia∏ania lotnictwa w obronie
Polski, w tym wykorzystywanie lotnictwa w systemie obro-
ny cywilnej i terytorialnej kraju.

W latach 1996–2003 (do lutego) sprawowa∏ funkcje
prodziekana i dziekana Wydzia∏u Lotnictwa i Obrony Po-
wietrznej w Akademii Obrony Narodowej. W okresie tym
znacznie wzbogaci∏ dorobek, którego g∏ównym celem
praktycznym by∏o dostosowanie procesu kszta∏cenia i na-
uki w Wydziale Lotnictwa do wymagaƒ wynikajàcych

OWY KOMENDANT WLiOPNN

Odchodzàcy komendant – p∏k prof. dr hab. Wojciech Michalak przekaza∏
∏aƒcuch dziekana swojemu nast´pcy p∏k. dr. hab. pil. Stanis∏awowi Zajasowi



z udzia∏u Polski w Sojuszu Pó∏nocnoatlantyckim oraz uzy-
skanie interoperacyjnoÊci si∏ powietrznych RP z NATO.
Nawiàza∏ i utrzyma∏ Êcis∏à wi´ê z wydzia∏ami lotniczymi
uczelni wojskowych armii sojuszniczych, zw∏aszcza USA,
RFN, Wielkiej Brytanii, Francji i Czech. Organizowa∏ konfe-
rencje ogólnopolskie i mi´dzynarodowe, dotyczàce m.in.
oceny przygotowaƒ w lotnictwie polskim do przeciwdzia∏a-
nia terroryzmowi powietrznemu i kultury dowodzenia si∏a-
mi powietrznymi w uk∏adzie sojuszniczym. Konsultowa∏
tworzenie cywilno-wojskowego (narodowego) systemu za-
rzàdzania ruchem lotniczym i ratownictwa lotniczego. 

Wyg∏asza∏ referaty na ogólnopolskich konferencjach
lotniczych, wspó∏pracowa∏ z w∏adzami i instytucjami cy-
wilnego lotnictwa polskiego. W roku 1999 uzyska∏ tytu∏
profesora. Wypromowa∏ 13 doktorów, opracowa∏ dal-
szych 30 prac badawczych, opublikowa∏ kilkadziesiàt arty-
ku∏ów, wyda∏ wiele podr´czników akademickich oraz eks-
pertyz i recenzji. 

W roku 2001 uruchomi∏ studia zaoczne na kierunku
„lotnictwo”, które integrujà ca∏e Êrodowisko lotnicze
w Polsce (cywilne i wojskowe). Przygotowujà one perso-
nel kierowniczy i Êredniego szczebla do funkcjonowania
organizacji lotniczych i zarzàdzania ruchem lotniczym
w gospodarce wolnorynkowej i Unii Europejskiej. Na stu-
diach tych kszta∏ci si´ równie˝ wielu najbardziej ambit-
nych cz∏onków Aeroklubu Polskiego, PLL LOT, Portów
Lotniczych oraz innych instytucji lotniczych. 

Po odejÊciu z wojska (do rezerwy) nadal b´dzie nad-
zorowa∏ (organizowa∏) proces studiów zaocznych na kie-
runku „lotnictwo”. O ile wczeÊniej edukowa∏ niemal ca∏à
kadr´ kierowniczà polskich si∏ powietrznych, to obecnie
b´dzie organizowa∏ kszta∏cenie kierowniczej kadry cywil-
nego lotnictwa polskiego. W sumie jego zas∏ugi dla kszta∏-
cenia i integracji lotnictwa cywilnego i wojskowego sà nie
do przecenienia, a ich efektem b´dzie bardziej skuteczne
funkcjonowanie przedsi´biorstw, organizacji i jednostek
lotniczych w gospodarce wolnorynkowej, Unii Europej-
skiej i NATO. 

ZMIANY DOKONANE W CZASIE SPRAWOWANIA PRZEZ

PROF. MICHALAKA OBOWIÀZKÓW KOMENDANTA

W LiOP

• 1996 r. – pierwsze çwiczenie wydzia∏owe (przy
wspó∏udziale i pomocy oficerów z Wydzia∏u Lotnictwa
z Akademii Dowodzenia w Hamburgu) prowadzone we-
d∏ug procedur NATO; 

• 1998 r. – odejÊcie od kszta∏cenia specjalistycznego
w grupach lotnictwa, obrony powietrznej i logistyki na
rzecz kszta∏cenia zintegrowanego, przygotowujàcego ab-
solwentów do funkcjonowania w si∏ach powietrznych
(narodowych i sojuszniczych); 

• 2001 r. – rozpocz´cie kszta∏cenia na studiach magi-
sterskich (zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych); 

• przystosowanie procesu kszta∏cenia i badawczego
do wymagaƒ wynikajàcych z funkcjonowania RP w Soju-
szu Pó∏nocnoatlantyckim; 

• zorganizowanie konferencji ogólnopolskich „Bez-
pieczne niebo” oraz „Kultura organizacyjna i kultura do-
wodzenia a dzia∏alnoÊç si∏ powietrznych (SZ) w wymiarze
sojuszniczym”; 

• przeprowadzenie wspólnego çwiczenia z oficerami
akademii S∏owacji i Austrii (w Liptowskim Mikulaszu),
w którym S∏owacy i Austriacy pierwszy raz çwiczyli we-
d∏ug procedur i za∏o˝eƒ operacyjnych obowiàzujàcych
w NATO, a kadra i studenci WLiOP pe∏nili funkcje dowód-
czo-instruktorskie; 

• prowadzenie warsztatów dziennikarskich ze studen-
tami, wspólne seminaria (w terenie) studentów i do-
wództw baz i pu∏ków lotniczych, prowadzenie çwiczeƒ
wydzia∏owych i wybranych zaj´ç seminaryjnych w j´zyku
angielskim; 

• remont budynku, za∏o˝enie sieci internetowej, roz-
budowa bazy dydaktycznej („aula” wydzia∏u w by∏ej sali
kolumnowej, utworzenie „kawiarenek internetowych”). 

2

BIULETYN AON nr 1(13)/2003

biuletyn@aon.edu.pl

Posiedzenie SenatuPosiedzenie Senatu AON

Ma∏˝onka p∏k. prof. Michalaka nie kry∏a wzruszenia

Komendant AON przekaza∏ by∏emu dziekanowi
nagrod´ rzeczowà



PP∏∏kk  ppiill..  ddrr  hhaabb..  SSttaanniiss∏∏aaww  ZZaajjaass, ur. 12.02.1952 r., po
ukoƒczeniu technikum chemicznego w 1972 r. zosta∏ pod-
chorà˝ym d´bliƒskiej „Szko∏y Orlàt”. W 1975 r. ukoƒczy∏
szko∏´ jako pilot trzeciej klasy i drugi wiceprymus. 

W 1976 r. rozpoczà∏ s∏u˝b´ w pu∏ku lotnictwa myÊliw-
sko-szturmowego w Pile, a w 1978 r. zosta∏ zakwalifikowa-
ny na przeszkolenie na samoloty bombowo-rozpoznaw-
cze Su-20. W tym samym roku rozpoczà∏ s∏u˝b´
w 7 Brygadzie Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego
w Powidzu. Osiàgnà∏ wówczas pierwszà klas´ pilota. Wy-
szkoli∏ si´ równie˝ jako instruktor szkolàcy w ka˝dych wa-
runkach atmosferycznych. Nast´pnie w 1982 r. rozpoczà∏
studia w Akademii Lotniczej w Monino (b. ZSRR). Po po-
wrocie w 1985 r. zosta∏ dowódcà 7 Eskadry Lotniczej
w Powidzu, latajàcej na samolotach Su-20. Z powodu
problemów zdrowotnych podjà∏ decyzj´ o zakoƒczeniu
kariery pilota. W 1986 r. zosta∏ wyk∏adowcà w Wydziale
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej AON. 

W 1991 r. obroni∏ rozpraw´ doktorskà nt. „Zwalczanie
obiektów pierwszej kolejnoÊci ra˝enia przez lotnictwo my-
Êliwsko-bombowe w operacjach obronnych”, a w 1998 r.
rozpraw´ habilitacyjnà nt. „Lotnictwo szturmowe w walce
zbrojnej”, która uzyska∏a pierwsze miejsce w konkursie AON.
Od tej pory szczyci si´, jako pierwszy pilot samolotu odrzu-
towego, tytu∏em profesora nadzwyczajnego. W 1999 r. objà∏
stanowisko szefa Katedry Taktyki Lotnictwa. 

W 1999 r. zosta∏ zast´pcà szefa sztabu ds. operacyj-
nych w dowództwie WLiOP, a nast´pnie szefem zarzàdu
operacji i jednoczeÊnie zast´pcà szefa sztabu. Intensyw-
nie uczestniczy∏ w procesie planowania rozwoju wojsk
lotniczych i obrony powietrznej, a tak˝e w procesie plano-
wania operacyjnego oraz w organizowaniu çwiczeƒ
i przedsi´wzi´ç na szczeblu rodzajów si∏ zbrojnych. 

Opracowa∏ oko∏o 40 prac naukowo-badawczych i in-
nych prac specjalistycznych o charakterze naukowym.
Wypromowa∏ 4 doktorów. 

Zna biegle j´zyk rosyjski i angielski. 
˚onaty, dwoje dzieci (syn i córka). Hobby: interesuje si´

taktykà, sztukà operacyjnà, historià wojskowoÊci. Bardzo lu-
bi turystyk´. Fascynuje go historia i kultura staro˝ytna.

CO SI´ ZMIENI W WYDZIALE LOTNICTWA

IOBRONY POWIETRZNEJ? 

• PPrrooggrraamm  kksszzttaa∏∏cceenniiaa
pp∏∏kk  SS..  ZZaajjaass: Poniewa˝ pracowa∏em w tym wydziale

kilka lat, to znam istot´ procesu kszta∏cenia w nim. Nie
planuj´ w tym zakresie rewolucji, tylko twórczà kontynu-
acj´. Wydzia∏, je˝eli chodzi o studia stacjonarne, powinien
przygotowaç oficerów do pracy zarówno w wojskach lot-
niczych i obrony powietrznej, jak i ró˝nego rodzaju mi´-
dzynarodowych strukturach i dowództwach natowskich.
Celem kszta∏cenia powinno byç przygotowanie w tym za-
kresie nie tylko pod wzgl´dem ogólnym, ale tak˝e specja-

listycznym, tak aby oficer w przysz∏oÊci móg∏ pracowaç
jako „airman” zarówno w naszych si∏ach powietrznych,
jak i w dowództwach natowskich. 

• KKaaddrraa
– Ch´tnie zwi´kszy∏bym iloÊç personelu, ale musz´

uwzgl´dniç to, ˝e ograniczenia kadrowe dotyczà ca∏ej
Akademii, a szkolnictwo wojskowe zmniejszy∏o si´
w ostatnim czasie w znaczny sposób. Uwa˝am, ˝e obec-
ny sk∏ad stanowi niezb´dne minimum, aby zapewniç re-
alizacj´ procesu dydaktycznego na odpowiednio wyso-
kim poziomie. 

Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e kadra jest bardzo dobrze
przygotowana do realizacji zadaƒ dydaktycznych i nauko-
wych. Wi´kszoÊç nauczycieli akademickich posiada stop-
nie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Zak∏a-
dam, ˝e pozostali nauczyciele akademiccy w nied∏ugim
czasie podwy˝szà swoje kwalifikacje. Natomiast chcia∏-
bym, aby zwi´kszy∏a si´ umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ j´-
zykiem angielskim. Uwa˝am bowiem, ˝e przygotowanie
kadry pod wzgl´dem znajomoÊci j´zyka angielskiego jest
niewystarczajàce. W obecnej sytuacji bez znajomoÊci j´-
zyków obcych trudno jest przygotowaç studentów do
pracy w Êrodowisku mi´dzynarodowym. ZnajomoÊç an-
gloj´zycznych dokumentów normalizacyjnych i êród∏o-
wych znacznie pomaga w kszta∏ceniu. Chcia∏bym zinten-
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P∏k S. Zajas: „Nie planuj´ rewolucji, tylko
twórczà kontynuacj´”



syfikowaç kszta∏cenie w zakresie j´zyka angielskiego, zda-
j´ sobie jednak spraw´ z ograniczonej iloÊci miejsc na
kursach. 

Uwa˝am równie˝, ˝e by∏oby celowe, aby kadra
w wi´kszym stopniu wspó∏pracowa∏a z wojskami lotniczy-
mi i obrony powietrznej, dowództwami korpusów i bry-
gad obrony powietrznej. Zak∏adam, ˝e b´d´ wysy∏a∏ na-
uczycieli akademickich naszego wydzia∏u na praktyki
i sta˝e, g∏ównie do dowództwa wojsk lotniczych, ale tak-
˝e na inne szczeble. By∏bym bardzo usatysfakcjonowany,
gdybym móg∏ wysy∏aç oficerów na sta˝e równie˝ do do-
wództw natowskich (taka udana próba zosta∏a ju˝ podj´ta
w ubieg∏ym roku przez prof. Michalaka). Krótkoterminowe
praktyki za granicà sà bardzo u˝yteczne w procesie dy-
daktycznym. 

• KKoonnttaakkttyy  zzaaggrraanniicczznnee
– WLiOP prowadzi dosyç aktywnà polityk´, je˝eli cho-

dzi o wymian´ mi´dzynarodowà; szczególnie dotyczy to
wspó∏pracy z uczelniami innych paƒstw NATO-wskich.
Najbardziej Êcis∏à wspó∏prac´ prowadzi z Akademià Do-
wodzenia Bundeswehry, Akademià Francuskà w Pary˝u
oraz akademiami Czech i S∏owacji. Pragn´ jà kontynu-
owaç i byç mo˝e przenieÊç na wy˝szy stopieƒ nauczania.
Uwa˝am, i˝ powinniÊmy byç bardziej aktywni w dzieleniu
si´ naszymi doÊwiadczeniami, zarówno w kszta∏ceniu, jak
i w zakresie wiedzy operacyjno-taktycznej. Szczególnà
pomoc powinniÊmy okazaç S∏owacji, która dopiero wej-
dzie do Sojuszu. Ponadto bardzo chcia∏bym wysy∏aç ofi-
cerów na çwiczenia natowskie prowadzone na terytorium
Polski. 

• SSttuuddiiaa  kkoommeerrccyyjjnnee
– Nie planuj´ zmian w tym zakresie. Uwa˝am, ˝e zor-

ganizowanie studiów komercyjnych w naszym wydziale
by∏o ogromnym wysi∏kiem i bardzo du˝ym przedsi´wzi´-
ciem. Jest to istotne nie tylko dla wojsk, ale przede
wszystkim dla lotnictwa cywilnego. 

Mamy natomiast zamiar wprowadziç, byç mo˝e jesz-
cze w tym roku, na ˝yczenie studentów – studia licencjac-
kie (postulat prof. Michalaka). 

• BBaazzaa  ddyyddaakkttyycczznnaa
– Baza dydaktyczna jest dosyç bogata. Prof. Zdro-

dowski wykona∏ ogromnà prac´, je˝eli chodzi o urucho-
mienie pracowni informatycznych, które majà mo˝liwoÊç
wykorzystywania map cyfrowych. Mamy dobrze wyposa-
˝one sale i sprz´t komputerowy oraz wewn´trznà sieç
komputerowà. 

Moim marzeniem zaÊ jest zapewnienie ka˝demu stu-
dentowi przenoÊnego komputera. 

Mam nadziej´, ˝e nie b´dzie to odleg∏a przysz∏oÊç. 
Rozmawia∏a Ewa Kostka

Rozmowa z dyrektorem Instytutu Nauk Hu-
manistycznych dr. hab. Ryszardem St´p-
niem

11..  JJaakkàà  rrooll´́  ssppee∏∏nniiaa  IInnssttyyttuutt  NNaauukk  HHuummaanniissttyycczznnyycchh
ww ssttrruukkttuurrzzee  AAOONN??  

Gdyby za punkt wyjÊcia przyjàç uk∏ad strukturalny na-
szej uczelni, to INH spe∏nia rol´ us∏ugowà wobec wydzia-
∏ów kszta∏càcych studentów na czterech podstawowych
kierunkach studiów: zarzàdzanie i dowodzenie, lotnictwo,
bezpieczeƒstwo narodowe oraz logistyka. 

W rzeczywistoÊci edukacyjnej, a tak˝e w tematyce po-
dejmowanych w Instytucie badaƒ naukowych uwidacznia
si´ znacznie szerszy zakres pe∏nionej roli. Wià˝e si´ ona
z treÊcià wspó∏czesnych funkcji szko∏y wy˝szej, zoriento-
wanych nie tylko na zapewnienie absolwentom niezb´d-
nych kwalifikacji zawodowych, ale równie˝, g∏ównie
w procesie edukacji humanistycznej, szerokiej wiedzy
o cz∏owieku i o przewodzeniu ludêmi wolnymi, odpowie-
dzialnymi i traktowanymi podmiotowo. Dlatego te˝ obok
procesu adaptowania wiedzy humanistycznej do potrzeb
i specyfiki kszta∏cenia kadr wojskowych konieczne jest jej
rozwijanie i udoskonalanie. S∏u˝à temu systematycznie
prowadzone badania naukowe i ich wyniki przedstawiane
w formie podr´czników, skryptów oraz materia∏ów po-
konferencyjnych. W ten sposób post´puje nie tylko mo-
dernizacja treÊci kszta∏cenia, ale równie˝ unowoczeÊnia-
nie edukacji. 

Moim zdaniem ka˝da uczelnia, która ma okreÊlony
profil zawodowy, jest ceniona w zale˝noÊci od tego, czy
znalaz∏a miejsce na umocowanie w swojej strukturze cz´-
Êci humanistycznej. Zasada jest dosyç prosta – ka˝dy pra-
cownik powinien byç przygotowany w zakresie komuni-
kowania, rozwiàzywania problemów i wspó∏pracy.
Uczelnia zawodowa nie majàca humanistycznego modu-
∏u kszta∏ci∏aby w sposób odarty z zakresu, który najbar-
dziej dotyczy cz∏owieka. Ten zaniedbany aspekt kontak-
tów mi´dzyludzkich zyskuje obecnie coraz bardziej na
znaczeniu. 

Dzia∏alnoÊç Instytutu w pewnym sensie zubo˝a∏a,
gdy˝ nie uprawiamy dyscyplin od podstaw, co oczywiÊcie
nie zabiera mo˝liwoÊci przywo∏ywania podstaw metodo-
logicznych, towarzyszàcych tym kierunkom wiedzy. Na-
uczanie humanistyczne jest wi´c spójne z potrzebami
edukacyjnymi Akademii. Uprawiamy takie dyscypliny, jak:
pedagogika wojskowa, historia sztuki wojennej, filozofia
bezpieczeƒstwa, socjologia wojska, psychologia dowo-
dzenia (stres na polu walki, negocjacje, komunikowanie).
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W strukturze Akademii odpowiadamy
za przywództwo i staramy si´ wnosiç
nowe elementy wiedzy w tej dziedzinie,
wspó∏pracujàc ÊciÊle z pracownikami
wydzia∏ów i instytutów. 

Rola Instytutu ma jednak obecnie
szerszy kontekst – natowski. Wià˝e si´
on z udzia∏em naszych oficerów w mi-
sjach, rozumieniem kontekstu stosun-
ków wojskowych, mi´dzynarodowych,
poznaniem kultury innego narodu, oby-
czajowoÊci i historycznych uwarunko-
waƒ. W∏aÊciwie Instytut nie jest w sta-
nie tego wszystkiego ogarnàç. Staramy
si´ jednak w niezb´dnym zakresie po-
ruszaç problemy, które nie by∏y dotych-
czas przywo∏ywane. Jako cz´Êç kon-
cepcji edukacyjnej nabierajà one teraz
szczególnego znaczenia. Tote˝ wydaje
si´, ˝e istnienie Instytutu jest okazjà do
coraz cz´stszego pokazywania zupe∏nie
innych sfer funkcjonowania przysz∏ego
oficera. Nie chcemy kszta∏ciç oficera dy-
plomaty, polityka czy specjalisty od sto-
sunków spo∏ecznych, ale cz∏owieka, któ-
ry w okreÊlonej sytuacji z ∏atwoÊcià nie
tylko przywo∏a potrzebnà wiedz´, ale da
Êwiadectwo swojej kompetencji, inaczej
mówiàc – zyska uznanie. Mam tu na my-
Êli tak˝e kwesti´ nauki j´zyków obcych,
o których jeszcze porozmawiamy.

INH prowadzi wiele badaƒ nad rolà
nauk spo∏ecznych w wojskowoÊci z za-
kresu: historii sztuki wojennej, pedago-
giki, psychologii, socjologii, filozofii
i etyki zawodu wojskowego. Rezygnuje-
my z edukacji adaptacyjnej, zapewniajà-
cej przygotowanie cz∏owieka sk∏onnego
odnosiç swojà wiedz´ i dzia∏anie do po-
wielania minionych i teraêniejszych za-
chowaƒ, a sk∏aniamy si´ do edukacji
kreatywnej sposobiàcej do budowania
rzeczywistoÊci nowej, wyobra˝onej
i oczekiwanej. Zach´camy studentów,
aby nie godzili si´ na proponowane im
wzory, nie powielali ich, ale ˝eby poka-
zywali je na nowo, stosownie do re-
aliów.

W INH kszta∏cimy na studiach podyplomowych, kur-
sach oraz p∏atnych studiach historycznych. Dla s∏uchaczy

ze Sztabu Generalnego WP
(Oddzia∏ Dyscypliny Zarzàdu
Zasobów Osobowych – P1)
prowadzimy kursy z zakresu
realizowania ustawy o dyscy-
plinie w wojsku. Wspó∏pracu-
jemy równie˝ z Departamen-
tem Wychowania i Promocji
ObronnoÊci oraz z Biurem
Prasy i Informacji MON, na
którego zlecenie realizujemy
kursy komunikacji spo∏ecznej
i kontaktów z mediami.

Uwa˝am, ˝e nasza rola
od roku 1990 jest dosyç zna-
czàca i w przysz∏oÊci INH po-
winien byç silnà strukturà.
MyÊl´, ˝e warunkiem kre-
atywnego i prognostyczne-
go zaistnienia tej instytucji
jest jej odr´bnoÊç. Ewentu-
alne próby w∏àczenia Insty-
tutu w innà struktur´ nieste-
ty nie da∏yby mu szans
przetrwania. INH utrzyma∏
si´ w dobie restrukturyzacji
w g∏ównej mierze dzi´ki ko-
mendantom AON: gen. bro-
ni prof. dr. in˝. Tadeuszowi
Jemiole i gen. dyw. prof. dr.
hab. Boles∏awowi Balcero-
wiczowi, którzy niezmiennie
doceniali znaczenie humani-
styki w przygotowaniu kadr
dowódczo-sztabowych.

22..  JJaakkii  jjeesstt  uuddzziiaa∏∏  pprraa--
ccoowwnniikkóóww  nnaauukkoowwoo--ddyyddaakk--
ttyycczznnyycchh  IINNHH  ww rroozzwwoojjuu  wwoojj--
sskkoowwyycchh  nnaauukk  ssppoo∏∏eecczznnyycchh
ii kksszzttaa∏∏ttoowwaanniiuu  kkuullttuurryy  hhuu--
mmaanniissttyycczznneejj  ww ssii∏∏aacchh  zzbbrroojj--
nnyycchh??  

Podstawowymi dyscypli-
nami wiedzy, które mieszczà
si´ w naukach spo∏ecznych,
sà – jak ju˝ wspomnia∏em –
poza prawem i bezpieczeƒ-
stwem, historia sztuki wojen-
nej, pedagogika wojskowa,

filozofia bezpieczeƒstwa, socjologia, psychologia dowo-
dzenia oraz etyka zawodu wojskowego. Niemal ka˝da
z tych dyscyplin uleg∏a radykalnemu wzbogaceniu dzi´ki
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DDrr  hhaabb..  RRyysszzaarrdd
SStt´́ppiieeƒƒ (ur. 1943),
Dyrektor Instytutu
Nauk Humanistycz-
nych, profesor AON. 

Absolwent Oficer-
skiej Szko∏y Wojsk
Pancernych (1965)
i Wydzia∏u Pedago-
gicznego Wojskowej
Akademii Politycznej
(1974), doktor (1978)
i dr hab. (1990) na-

uk humanistycznych. Od 1990 do 1991 r. za-
st´pca komendanta Wydzia∏u Nauk Humani-
stycznych, od 1991 do 1994 r. komendant
Wydzia∏u Nauk Humanistycznych, a od 1994 r.
komendant Instytutu Nauk Humanistycz-
nych. 

Autor kilkunastu opracowaƒ zwartych
i ponad 150 artyku∏ów naukowych i popular-
nonaukowych dotyczàcych g∏ównie edukacji
obronnej i edukacji dla bezpieczeƒstwa,
a tak˝e kszta∏cenia i doskonalenia kadr ofi-
cerskich. W latach 1990–1994 uczestnik
prac Komisji Ekspertów MEN, a nast´pnie
(1996–1997) cz∏onek Rady ds. Reformy
Edukacji Narodowej. 

W latach 1991–2000 wiceprzewodniczà-
cy Spo∏ecznej Rady Programowej przy wice-
ministrze obrony narodowej do spraw spo-
∏ecznych. 

Uczestnik prac Zespo∏u Pedeutologiczne-
go Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Od
1995 do 2000 r. cz∏onek Mi´dzywojewódz-
kiej Komisji do spraw Stopni Specjalizacji
Zawodowej Nauczycieli i przewodniczàcy
podkomisji nadajàcej w tym czasie wy˝sze
stopnie specjalizacji zawodowej nauczycie-
lom przysposobienia obronnego w Polsce. 

Jest przewodniczàcym komitetu redakcyj-
nego ogólnopolskiego czasopisma dla dyrek-
torów szkó∏ i nauczycieli „Edukacja dla bez-
pieczeƒstwa”. 

W latach 1996–2000 kierowa∏ interdy-
scyplinarnym zespo∏em badawczym przygo-
towujàcym na zlecenie ministra obrony naro-
dowej model edukacji dla bezpieczeƒstwa
w Polsce. 

W kwietniu 2002 r., po niemal 40 latach
zawodowej s∏u˝by wojskowej rozsta∏ si´
z mundurem. 

Promotor 5 prac doktorskich i ponad 300
magisterskich.

asi´gu r´ki...



refleksji naukowej i upowszechnianiu dorobku naukowe-
go. Bardzo du˝o zajmowaliÊmy si´ problemami przygoto-
wania oficera do stale zmieniajàcych si´ warunków ˝ycia.
Ponadto organizujemy wiele seminariów i konferencji na-
ukowych, o których za chwil´. 

Je˝eli chodzi o edukacj´ dla bezpieczeƒstwa, to jeste-
Êmy g∏ównym oÊrodkiem w kraju, który zajmuje si´ tà te-
matykà w tak szerokim zakresie. Dzi´ki badaniom, które
prowadziliÊmy w latach 1996–2000 (temat KBN-owski i re-
sortowy), przygotowaliÊmy model edukacji obronnej spo-
∏eczeƒstwa RP, który stopniowo poszerzyliÊmy o proble-
matyk´ bezpieczeƒstwa. 

Co do kszta∏towania kultury
humanistycznej w si∏ach zbroj-
nych, to musz´ powiedzieç, ˝e
partycypujemy we wszystkich
przedsi´wzi´ciach, które organi-
zowane sà w szko∏ach oficerskich
i oÊrodkach kszta∏cenia. Nasza
dzia∏alnoÊç, zmierzajàcà do zazna-
czenia obecnoÊci humanistyki
w naukach wojskowych, jest wi-
doczna w wi´kszoÊci opracowaƒ
naukowych. MieliÊmy i mamy du-
˝y wp∏yw na programy kszta∏ce-
nia humanistycznego. 

Do niedawna te˝ prowadzili-
Êmy zaoczne podyplomowe stu-
dium pedagogiki, które ukoƒczyli
wszyscy pracownicy naukowo-
-dydaktyczni Akademii oraz szkó∏
oficerskich. 

W tym roku po raz pierwszy od
kilkunastu lat nie mamy tych studiów. Przyczynà jest re-
dukcja kadry oraz brak m∏odych nauczycieli akademic-
kich. Uwa˝am jednak, ˝e nadal powinniÊmy kszta∏ciç
w tym zakresie naszych pracowników naukowo-dydak-
tycznych. 

33..  JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  ddoorroobbeekk  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeddrr
ii zzaakk∏∏aaddóóww??  

Katedry i zak∏ady w sposób wyjàtkowo sprawny zro-
zumia∏y i w por´ odnotowa∏y zmiany, jakie zachodzà w si-
∏ach zbrojnych, szczególnie w obliczu cywilnej kontroli
nad armià, wstàpienia Polski do NATO i przygotowania do
wstàpienia do Unii Europejskiej. W wyjàtkowo trafny teo-
retyczno-praktyczny sposób potrafi∏y po∏àczyç wiedz´,
cz´sto do tej pory abstrakcyjnà, z bardzo realnymi potrze-
bami czasu pokoju, kryzysu i wojny. 

Najwi´ksze problemy z realizacjà programu kszta∏ce-
nia ma KKAATTEEDDRRAA  PPEEDDAAGGOOGGIIKKII, która ze wzgl´du na
ograniczone ramy czasowe ∏àczy w jednym przedmiocie
nauczania trzy dyscypliny: histori´ wychowania, teori´

wychowania i dydaktyk´. Dzia∏alnoÊç dydaktyczna tej ka-
tedry jest ukierunkowana na zapoznanie studentów z kie-
runkami przemian w pedagogice ogólnej i wojskowej, or-
ganizacjà przygotowania i przebiegiem s∏u˝by zawodowej
w si∏ach zbrojnych wybranych paƒstw NATO. 

W nauczaniu odstàpiliÊmy od ca∏oÊciowego wyk∏ada-
nia pedagogiki na rzecz sposobienia oficera do pewnych
zachowaƒ z zakresu komunikowania spo∏ecznego w woj-
sku, wspó∏pracy z mediami (public relations), prakselo-
gicznych aspektów pedagogiki wojskowej i metodyki pra-
cy pedagogicznej w dowództwie. 

W zwiàzku z tym, ˝e g∏ówny wysi∏ek dydaktyczny do-
tyczy studiów uzupe∏niajàcych, studiów podyplomowych
i kursów, zmieniono w znacznym stopniu treÊci edukacyj-
ne i metody prowadzenia zaj´ç. W wi´kszym zakresie sà
to zaj´cia kszta∏tujàce umiej´tnoÊci praktyczne, np. warsz-
taty (kszta∏towanie dyscypliny, ró˝ne formy obecnoÊci
w mediach, zachowanie si´ przed kamerà itp.). Zaj´cia dy-
daktyczne sà wspomagane nowoczesnymi Êrodkami dy-
daktycznymi (prezentacje komputerowe, próby mikrofo-
nowe, próby kamerowe). 

Istotà programu realizowanego przez KKAATTEEDDRR¢¢  HHII--
SSTTOORRIIII  SSZZTTUUKKII  WWOOJJEENNNNEEJJ jest przedstawienie studen-
tom wp∏ywu doÊwiadczeƒ wojennych na kszta∏towanie
si´ oblicza wspó∏czesnej sztuki wojennej oraz praktyki
szkolenia bojowego wojsk, dowództw i sztabów. 

Zapoznajemy studentów z ró˝norodnymi przyk∏adami
sposobów prowadzenia wojny, operacji i walki, zastoso-
wania w dzia∏aniach nowych technicznych Êrodków bojo-
wych, wreszcie z przyk∏adami struktury organizacyjnej
wojsk, szkolenia i wychowania ˝o∏nierzy. Pomaga to
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w znacznym stopniu w rozstrzyganiu zagadnieƒ przygoto-
wania i prowadzenia wspó∏czesnych dzia∏aƒ zbrojnych. 

Historia sztuki wojennej jako nauka spo∏eczna podle-
ga procesowi zmian, które sà dyktowane g∏ównie tym, co
niesie ze sobà wspó∏czesnoÊç. Uwarunkowane sà one
m.in. rozwojem sposobów i form prowadzenia dzia∏aƒ
wojennych oraz wprowadzaniem i wykorzystywaniem
nowych Êrodków walki. 

Z tego wzgl´du programy szkolenia obejmujà specy-
fik´ sztuki wojennej poszczególnych rodzajów si∏ zbroj-
nych oraz problematyk´ ogólnà dotyczàcà edukacji
obronnej (kierunek – bezpieczeƒstwo narodowe). Ponad-
to w zakresie kursów specjalistycznych wyk∏adana jest hi-
storia sztuki wojennej obejmujàca ÊciÊle dane z dziedziny
wiedzy wojskowej (teorii strategii i operacji, logistyki, mo-
bilizacji, obrony terytorialnej itp.). 

W realizowanych programach edukacyjnych z zakre-
su historii sztuki wojennej w AON odchodzimy od chrono-
logicznego sposobu przedstawiania zdarzeƒ na rzecz pro-
blemowego ujmowania poszczególnych zagadnieƒ.
Dlatego te˝ g∏ówny nacisk k∏adziemy na analiz´ wspó∏cze-
snych konfliktów zbrojnych. 

W procesie edukacyjnym poszczególnych wydzia∏ów
AON historia sztuki wojennej obejmuje 80 jednostek dydak-
tycznych. Koƒczy si´ egzaminem i w zale˝noÊci od specyfi-
ki danego wydzia∏u realizowana jest w jednym bàdê dwóch
semestrach. Dodatkowo zagadnienia z zakresu historii woj-
skowoÊci i historii sztuki wojennej stanowià sk∏adowà po-
dró˝y studyjnych prowadzonych w Wydziale Wojsk Làdo-
wych i Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni katedry historii
sztuki wojennej oprócz zaj´ç programowych w AON pro-
wadzà tak˝e zaj´cia w innych wy˝szych uczelniach (Aka-
demia Podlaska, Uniwersytet im. Miko∏aja Kopernika oraz
Uniwersytet im. Stefana Kardyna∏a Wyszyƒskiego). W ra-
mach tych zaj´ç wyk∏adajà m.in. histori´ wojskowà Polski,
powszechnà: Êredniowiecza, nowo˝ytnà i najnowszà,
a tak˝e histori´ ziem i regionów. 

ZZAAKK¸̧AADD  FFIILLOOZZOOFFIIII  II SSOOCCJJOOLLOOGGIIII z kolei aktywnie
w∏àcza si´ w nurt nauki o bezpieczeƒstwie oraz kszta∏to-
waniu w edukacji nowego spojrzenia na problemy bezpie-
czeƒstwa w zakresie budowania podstaw bezpieczeƒstwa
paƒstwa demokratycznego – bezpieczeƒstwo strukturalne
i personalne; socjologii bezpieczeƒstwa – tworzenie
i funkcjonowanie instytucji paƒstwa demokratycznego ze
szczególnym uwzgl´dnieniem miejsca i roli si∏ zbrojnych,
etyki zawodu wojskowego – funkcjonowanie w warun-
kach paƒstwa demokratycznego. 

Prowadzenie dzia∏alnoÊci dydaktycznej w wy˝ej wy-
mienionych obszarach wiedzy jest uwarunkowane rów-
noleg∏à pracà i poszukiwaniami naukowo-badawczymi,
gdy˝ treÊci przekazywane w ramach tych przedmiotów sà
dopiero tworzone lub modyfikowane. AktywnoÊç dydak-
tyczno-naukowa pracowników ZFiS skupia si´ wi´c

przede wszystkim na bie˝àcym wzbogacaniu programów
nauczania o najnowsze publikacje krajowe i angloj´zycz-
ne oraz zapoznawaniu studentów z wynikami badaƒ teo-
retycznych i empirycznych, jak równie˝ najnowszymi
trendami rozwoju cywilizacyjnego. W∏àczenie studentów
akademii w program realizowany przez Zak∏ad wymaga
od nich aktywnej postawy, je˝eli chodzi o korzystanie z In-
ternetu, samodzielnego studiowania z ró˝nych êróde∏
wiedzy oraz umiej´tnoÊci praktycznego pos∏ugiwania si´
j´zykiem angielskim. Nauka o bezpieczeƒstwie, której zr´-
by powstajà w AON, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
i programom nauczania realizowanym w uczelniach
paƒstw NATO. 

Wi´kszoÊç zaj´ç (ok. 80–90% ca∏ego obcià˝enia dy-
daktycznego), prowadzonych przez pracowników ZZAAKK¸̧AA--
DDUU  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIII  DDOOWWOODDZZEENNIIAA przypada na uzupe∏nia-
jàce studia magisterskie na wszystkich istniejàcych
w uczelni kierunkach oraz Podyplomowe Studium Opera-
cyjno-Strategiczne, Zaoczne Podyplomowe Studium
ObronnoÊci i Zarzàdzania Kryzysami (gdzie realizowany
jest przedmiot psychologia zagro˝eƒ) i Podyplomowe
Studium Operacyjne Logistyki. 

W edukacji pragniemy wzbogaciç wiedz´ studentów
o istot´ oraz uwarunkowania zjawisk psychicznych i pro-
cesów majàcych wp∏yw na efektywnoÊç dowodzenia,
przewodzenia i zarzàdzania w ró˝nych warunkach. Stara-
my si´ utrwaliç ich przekonanie o potrzebie uwzgl´dnia-
nia poznanych prawid∏owoÊci psychologicznych w kiero-
waniu zespo∏ami ludzkimi. 

Chcemy stworzyç warunki do lepszego poznania, sa-
mooceny oraz doskonalenia w∏asnych kompetencji spo-
∏ecznych, w tym – rozwijania potencja∏u przywódczego.
Temu celowi s∏u˝à mi´dzy innymi çwiczenia prowadzone
w formie zbli˝onej do zaj´ç warsztatowych. W obecnych
programach zajmujà one ok. 1/3 czasu przeznaczonego
na realizacj´ przedmiotu na studiach uzupe∏niajàcych. 

Ponadto naszym celem jest kszta∏towanie ich moty-
wacji oraz zdolnoÊci do wykorzystywania wiedzy psycho-
logicznej w praktyce dowodzenia i zarzàdzania. 

Poniewa˝ obecny program dla studiów uzupe∏niajà-
cych realizujemy od niedawna (na kierunku bezpieczeƒ-
stwo narodowe oraz logistyka od roku, a na pozosta∏ych
od kilku dni), nie ma uzasadnienia dla jego radykalnej
przebudowy. Pog∏´bionà ocen´ programów na tym po-
ziomie kszta∏cenia przewidujemy po zakoƒczeniu realiza-
cji przedmiotu na kierunku zarzàdzanie i dowodzenie oraz
lotnictwo, czyli po zakoƒczeniu obecnego semestru.
OczywiÊcie wprowadzamy do programu nowe treÊci
kszta∏cenia, wynikajàce ze zmian dokonujàcych si´ w si-
∏ach zbrojnych RP oraz w ich otoczeniu. Ju˝ dziÊ jednak
wydaje nam si´, ˝e ewentualne zmiany mog∏yby polegaç
na dalszym, rozsàdnym zwi´kszaniu udzia∏u zaj´ç prak-
tycznych (warsztatów) oraz wprowadzeniu tematów od-
dajàcych swoistoÊç poszczególnych kierunków studiów.
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Niezb´dna wydaje si´ tak˝e dalsza korelacja treÊci kszta∏-
cenia realizowanych w ramach przedmiotów podejmujà-
cych pokrewnà problematyk´. 

Istotne zmiany treÊci kszta∏cenia humanistycznego
wprowadziliÊmy natomiast na Podyplomowym Studium
Operacyjno-Strategicznym. W ubieg∏ym roku – decyzjà
rektora AON – dotychczas realizowany na tym poziomie
kszta∏cenia program psychologii dowodzenia (22 godz.)
wzbogaciliÊmy o problematyk´ przywództwa wojskowe-
go, na którà przeznaczono kolejne 20 godzin. Z tego te˝
wzgl´du niezb´dna okaza∏a si´ modyfikacja programu
wyra˝ajàca si´ nie tylko zmianà kolejnoÊci, a nawet for-
mu∏y niektórych tematów, lecz tak˝e wyraênym zwi´ksze-
niem udzia∏u zaj´ç aktywizujàcych uczestników procesu
kszta∏cenia. 

Warto podkreÊliç, i˝ Zak∏ad dysponuje ju˝ sporà licz-
bà w∏asnych skryptów i opracowaƒ metodycznych z za-
kresu psychologii dowodzenia, zarzàdzania i przywódz-
twa. Obecnie wysi∏ek edukacyjny koncentruje si´ na
przygotowaniu kolejnych scenariuszy zaj´ç warsztato-
wych dotyczàcych ró˝nych sk∏adników potencja∏u przy-
wódczego, a w niedalekiej przysz∏oÊci – podr´cznika z te-
go zakresu. 

Chcia∏bym, aby Zak∏ad zosta∏ bardziej rozbudowany
ze wzgl´du na to, i˝ mówienie o zagro˝eniach czasu po-
koju, kryzysu i wojny nie mo˝e si´ obyç bez udzia∏u psy-
chologów, rozumiejàcych psychik´ ludzkà. Udowadniajà
oni, ˝e cz∏owiek sposobiony do zachowaƒ bezpiecznych
w sytuacji zagro˝enia zachowa si´ racjonalniej ni˝ ten,
który do tej sytuacji nie by∏ przygotowany. Zespó∏ psy-
chologów, którzy sà u nas zatrudnieni, móg∏by byç z po-
wodzeniem rozwini´ty o komórk´ badajàcà zagro˝enia,
negocjacje i przywództwo. Planujemy ponadto utworze-
nie studiów podyplomowych przywództwa i negocjacji
oraz studiów podyplomowych bezpieczeƒstwa europej-
skiego i integracji.

44..  WW jjaakkiimm  zzaakkrreessiiee  oorrggaanniizzoowwaannee  ssàà  ww IInnssttyyttuucciiee
kkoonnffeerreennccjjee  ii ssyymmppoozzjjaa  nnaauukkoowwee??  JJaakkàà  tteemmaattyykk´́  ww sszzcczzee--
ggóóllnnooÊÊccii  oobbeejjmmuujjàà  ttee  pprrzzeeddssii´́wwzzii´́cciiaa??  

Badania i konferencje naukowe traktujemy jako szcze-
gólnie wa˝ny obszar aktywnoÊci pracowników Instytutu.
Umo˝liwiajà one nie tylko prezentowanie w∏asnych wyni-
ków badaƒ i gromadzenie dorobku naukowego, ale rów-
nie˝ poznawanie i wymian´ doÊwiadczeƒ z przedstawicie-
lami ró˝nych Êrodowisk naukowych. Ponadto, co
szczególnie docenia si´ w naszej uczelni, staramy si´ ka˝-
dorazowo publikowaç materia∏y pokonferencyjne i wyko-
rzystywaç je w dzia∏alnoÊci edukacyjnej. 

Ju˝ w 1992 r. zorganizowaliÊmy dwie konferencje,
z których pierwsza poÊwi´cona by∏a nacjonalizmom i sto-
sunkom z Europà Wschodnià, a druga filozofii bezpie-
czeƒstwa personalnego i strukturalnego. 

Bardzo interesujàce teoretycznie, ale i przydatne
w praktyce dydaktycznej okaza∏y si´ wnioski z konferencji
na temat: „Kszta∏cenie i wychowanie w wojsku w toku
przemian” (1993 r.). 

Od 1994 roku, w którym odby∏a si´ konferencja po-
Êwi´cona edukacji dla bezpieczeƒstwa, najpierw wydzia∏,
a potem Instytut Nauk Humanistycznych sta∏y si´ wa˝-
nym w wojsku i w kraju oÊrodkiem twórczej mysli zorien-
towanej na tworzenie warunków do w∏àczania ca∏ego
spo∏eczeƒstwa w nurt nowego, bardziej perspektywiczne-
go modelu przygotowania do przeciwstawiania si´ ró˝-
nym zagro˝eniom bezpieczeƒstwa. 

W 1996 r., wspólnie z Zarzàdem XII Sztabu General-
nego WP dyskutowalismy nad jakoÊcià przygotowania
studentów uczelni wojskowych i oficerów do pracy szko-
leniowo-wychowawczej. Bardzo interesujàca i progno-
styczna okaza∏a si´ refleksja nad rolà psychologii w kszta∏-
ceniu i szkoleniu wojskowym. Konferencja na ten temat
odby∏a si´ w 1997 r., ale jej dorobek jest stale wzbogaca-
ny i spotyka si´ z ogromnym zainteresowaniem nie tylko
w Êrodowisku wojskowym. 

W kolejnych latach odbywa∏y si´ konferencje, których
tematyka wià˝e si´ bezpoÊredio z aktualnoÊcià analizowa-
nej problematyki i wynikami badaƒ prowadzonych przez
pracowników Instytutu. Oto niektóre z nich: „Historia
sztuki wojennej jako przedmiot badaƒ naukowych i dys-
cyplina dydaktyczna” (1998 r.), „Armia w spo∏eczeƒstwie
i systemie demokratycznym” (1998 r.), „Rola INH w bada-
niach, dydaktyce i popularyzacji wiedzy humanistycznej”
(1999 r.), „Bezpieczeƒstwo personalne i strukturalne wo-
bec wyzwaƒ wspó∏czesnego Êwiata” (2000 r.), „Edukacja
w wy˝szych szko∏ach wojskowych” (2000 r.), „Teoria
i praktyka przywództwa wobez wyzwaƒ edukacyjnych”
(2001 r.), „Transformacja wojska od instytucji do organiza-
cji w nowych uwarunkowaniach” (2002 r.). 

Dodajmy jeszcze, ˝e kilka konferencji organizowalismy
wspólnie z wy˝szymi szko∏ami pedagogicznymi (w Krakowie
i Bydgoszczy), w których funkcjonujà katedry wychowania
obronnego. Warto przypomnieç dwie konferencje: pierwsza
nt. „Edukacja obronna w systemie bezpieczeƒstwa Polski”
(Bydgoszcz – 1997 r.) i druga nt. „Edukacja obronna m∏odzie-
˝y na prze∏omie wieków” (Kraków – 1998 r.).

Od wielu lat konsekwentnie zapraszamy do udzia∏u
w konferencjach i sympozjach organizowanych przez In-
stytut najbardziej cenionych pracowników naukowych
uczelni cywilnych. MieliÊmy zaszczyt goÊciç mi´dzy inny-
mi: prof. Tadeusza Lewowickiego, przewodniczàcego Ko-
mitetu Nauk Pedagogicznych PAN, prof. Kazimierza Den-
ka (UAM), prof. Kazimierza Doktóra (U¸), prof. Henryk´
Kwiatkowskà (UW), prof. Stefana Kwiatkowskiego (IBE),
prof. Jerzego Niemca (UwB), prof. Zofi´ ˚ukowskà (AWF).
Wspólne podejmowanie badaƒ i dyskusji na temat eduka-
cji kadr oficerskich oraz przeciwdzia∏ania zagro˝eniom
bezpieczeƒstwa sprzyja budowaniu fundamentów eduka-



cyjnej i naukowej wspólnoty, której efektem powinna byç
wzmacniajàca si´ obronnoÊç naszego kraju. 

W wymienianych konferencjach uczestniczyli tak˝e
oficerowie niemieccy, francuscy i czescy. W∏aÊnie z pra-
cownikami Akademii Wojskowej w Brnie w listopadzie
2002 r. mieliÊmy okazj´ dyskutowaç na temat kszta∏cenia
i wychowania dla bezpieczeƒstwa. 

Trzeba kaniecznie podkreÊliç, ˝e w Akademii Obrony
Narodowej stworzone zosta∏y bardzo dobre warunki do
organizowania przedsi´wzi´ç naukowych. Korzystamy za-
tem ze sprzyjajàcej atmosfery. 

55..  JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  ppoozziioomm  wwiieeddzzyy  ii wwyynniikkii  ssttuuddeennttóóww
zz zzaakkrreessuu  pprrzzeeddmmiioottóóww  pprroowwaaddzzoonnyycchh  pprrzzeezz  pprraaccoowwnnii--
kkóóww  IInnssttyyttuuttuu??  

Przed paroma laty przedmioty humanistyczne by∏y
cenione o tyle, o ile nasycone by∏y praktykà ˝ycia wojsko-
wego. My prezentujemy poglàd, ˝e warunkiem solidnego
przygotowania naszego studenta do kreatywnego, otwar-
tego spojrzenia na problematyk´ wojska jest tak˝e pozna-
nie wiedzy teoretycznej. Nie rezygnujemy ca∏kowicie
z praktyki, co z pewnoÊcià by∏oby b∏´dem, ale staramy si´
przekonaç studentów, ˝e w humanistyce nie ma goto-
wych rozwiàzaƒ. Jak ju˝ wspomnia∏em, nauczyciel nigdy
nie jest do koƒca przygotowany do swojej pracy. Ka˝da
sytuacja edukacyjna jest inna i do ka˝dej z nich trzeba ge-
nerowaç i dostosowywaç nowe rozwiàzania. ˚adne
z wczeÊniej opanowanych bowiem nigdy nie przylega
bezpoÊrednio do sytuacji, z którà mamy do czynienia.
Chcemy przekonaç studentów, ˝e w teorii tkwi zaczyn ich
kreatywnego stosunku do zawodu. GdybyÊmy poszli tro-
pem ich oczekiwaƒ, to co najwy˝ej wykszta∏cilibyÊmy do-
brych odtwórców nakazanych wzorów, niekoniecznie ak-
tualnych. 

Poziom ich wiedzy jest dobry i dajà oni coraz wi´cej
dowodów na to, ˝e sà coraz bardziej otwarci na problemy
humanistyczne. Cz´sto przychodzà do nas na konsultacje.
Wiemy, ˝e o wiele ∏atwiej jest napisaç im prac´ z zakresu
dowodzenia, je˝eli wesprà jà argumentacjà humanistycz-
nà. Wsz´dzie tam, gdzie w gr´ wchodzi cz∏owiek, wiedza
humanistyczna jest bardzo przydatna. Wiedza naszych
studentów jest generatywna i tkwi w niej du˝y potencja∏. 

66..  JJaakkàà  rrooll´́  bb´́ddzziiee  ssppee∏∏nniiaa∏∏oo  SSttuuddiiuumm  JJ´́zzyykkóóww  OObb--
ccyycchh,,  kkttóórree  oodd  nniieeddaawwnnaa  ppooddlleeggaa  IINNHH??  CCzzyy  ppllaannoowwaannee

jjeesstt  wwzznnoowwiieenniiee  pprroowwaaddzzeenniiaa  lleekkttoorraattóóww
ddllaa  pprraaccoowwnniikkóóww  ccyywwiillnnyycchh  AAOONN??  

Decyzj´ komendanta o w∏àczeniu
SJO do Instytutu przyj´liÊmy z wielkim
optymizmem i nadziejà, ˝e b´dzie to
wspólnota, w której wi´cej dowiemy si´
o edukacji j´zykowej. Trzeba jasno po-
wiedzieç, ˝e studium ma przed sobà bar-
dzo trudne i z∏o˝one zadanie. Od nowe-
go roku akademickiego 2003/2004 nasi
s∏uchacze b´dà musieli bowiem opano-
waç znajomoÊç j´zyka, w ciàgu 450 go-
dzin, na poziomie czterech sprawnoÊci
3333. Ponadto ten wysi∏ek b´dzie weryfi-
kowany egzaminem wewn´trznym i re-
sortowym. SJO b´dzie wi´c w pewnej
mierze decydowaç o karierze oficera, po-
niewa˝ osoba, która nie zda egzaminu,
nie b´dzie dalej studentem Akademii. To

wyzwanie trzeba jednak po∏àczyç z racjonalnà rekrutacjà
na studia (egzamin na poziomie 2222). Mo˝na dyskuto-
waç nad tym, czy wszystkim absolwentom AON jest po-
trzebne takie przygotowanie. Byç mo˝e w przysz∏oÊci uda
si´ zró˝nicowaç te sprawnoÊci w zale˝noÊci od stanowiska
pracy. Rola studium rozk∏ada si´ równomiernie na wysi∏ek
nauczyciela i studenta. JeÊli student nie pracuje intensyw-
nie nad opanowywaniem j´zyka, to nawet przy bardzo wy-
t´˝onej pracy nauczyciela niestety nie osiàgnie sukcesu. 

Praca Paƒ lektorek stoi na wysokim poziomie. Majà
one wystarczajàco silnà motywacj´ do pracy. SJO jest in-
stytucjà zajmujàcà si´ naukà j´zyka, ale równie˝ przybli-
˝ajàcà studentom obcà kultur´. Panie korzystajà bowiem
z ró˝norodnych materia∏ów. Problemem jest teraz edu-
kacja j´zykowa w zakresie poj´ç wojskowych. Stanowi
to pewien dylemat. Wspomagajà nas w tym mi´dzy in-
nymi oficerowie z Wydzia∏u Wojsk Làdowych. W roku
2003/2004 nauczanie drugiego j´zyka nie b´dzie rozwi-
jane w takim zakresie, jak mia∏o to miejsce w latach mi-
nionych, choç studenci b´dà mieli mo˝liwoÊç fakulta-
tywnego uczenia si´ pozosta∏ych j´zyków. G∏ówny
nacisk po∏o˝ymy na j´zyk angielski.
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AON nie odst´puje od dotychczasowej zasady, ˝e
wszyscy studenci powinni byç obj´ci rzetelnà edukacjà j´-
zykowà, ale priorytet ma j´zyk angielski. Nie rezygnujemy
jednak z nauczania j´zyka rosyjskiego, francuskiego, nie-
mieckiego i polskiego. W tych zespo∏ach j´zykowych b´-
dzie zatrudniona niezb´dna iloÊç nauczycieli. 

JeÊli chodzi o prowadzenie lektoratów dla kadry i pra-
cowników, to myÊl´, ˝e to b´dzie trudne, choç nie mo˝e-
my tego ca∏kowicie wykluczyç. Obcià˝enie Paƒ lektorek
j´zyka angielskiego jest w tej chwili znaczàce, gdy˝ pro-
wadzà one zaj´cia tak˝e na studiach komercyjnych, reali-
zowanych na wszystkich wydzia∏ach naszej uczelni. 

77..  CCzzyy  ppllaannoowwaannee  jjeesstt  ppoosszzeerrzzeenniiee  ooffeerrttyy  eedduukkaaccyyjjnneejj
IInnssttyyttuuttuu??  

Jak najbardziej czujemy takà potrzeb´. Je˝eli chodzi
o p∏atne uzupe∏niajàce studia dyplomowe, podyplomowe
i kursy, to jest to jeszcze du˝y obszar do zagospodarowa-
nia. 

Z pewnoÊcià chcielibyÊmy poszerzyç ofert´ studiów
podyplomowych (zaoczne podyplomowe studia przy-
wództwa i negocjacji). JeÊli uzyskamy zgod´ komendy
i stosownych instytucji na zewnàtrz, nie zawahamy si´
wyjÊç z takà ofertà. Drugi obszar dotyczy∏by zaocznych
podyplomowych studiów edukacji obronnej, który sku-
pia∏by nauczycieli, oraz zarzàdzania kryzysami, który od-
nosi∏by si´ z kolei do s∏u˝by wi´ziennej, policji, stra˝y po-
˝arnej, administracji paƒstwowej i samorzàdowej.
Chcemy wykszta∏ciç ludzi, którzy b´dà upowszechniali
wiedz´ z zakresu obronnoÊci i bezpieczeƒstwa. 

Zupe∏nie oddzielnym problemem pozostajà studia hi-
storyczne. ChcielibyÊmy, aby by∏y one kontynuowane. Do
tego upowa˝nia nas nowa ustawa o AON, która nied∏ugo
b´dzie przyj´ta. Wolà Senatu AON by∏o dotychczas wyga-
szenie tego kierunku. W tym roku ostatecznie musimy
podjàç decyzj´. Mimo ró˝nych wàtpliwoÊci co do tych
studiów, cz´sto nieuzasadnionych, chcia∏bym je kontynu-
owaç. 

88..  CCzzyymm  lluubbii  ssii´́  PPaann  zzaajjmmoowwaaçç  ww cczzaassiiee  wwoollnnyymm  oodd
pprraaccyy??  

Jestem cz∏owiekiem bliskim sztuce, poniewa˝ ukoƒ-
czy∏em pi´cioletnià szko∏´ plastycznà. Uczy∏em si´ tam
m.in. rysunku, malarstwa, rzeêby i projektowania. Fascy-
nuje mnie malarstwo, ale uwielbiam te˝ poezj´, którà czy-
tam dla poprawy samopoczucia. Je˝eli znajd´ odrobin´
czasu, chcia∏bym zajàç si´ odtworzeniem opanowanych
przed laty umiej´tnoÊci artystycznych. Bardzo lubi´ do-
mowe majsterkowanie. Poza tym interesuje mnie psycho-
logia zagro˝eƒ, zwiàzana z zachowaniami cz∏owieka
w trudnych sytuacjach. 

20 lutego kursy ukoƒczy∏a grupa dyrekto-
rów departamentów ministerstw i urz´dów
centralnych, a 28 lutego grupa dyrektorów
wydzia∏ów urz´dów wojewódzkich i depar-
tamentów urz´dów marsza∏kowskich oraz
komendanci wojewódzcy Paƒstwowej Sta˝y
Po˝arnej. 

Na zdj´ciach kadra z absolwentami. 
((2200  lluutteeggoo))
Pierwszy rzàd, od lewej: Lech KoÊciuk – dyrektor Departa-

mentu Polityki Obronnej (MON), Wies∏aw Biskupski – dyrektor
Biura Ministra (MÂ), gen. dyw. prof. dr hab. Boles∏aw Balcerowicz
– komendant – rektor AON, Maria Rzewuska – zast´pca dyrekto-
ra Departamentu T∏umaczeƒ (Urzàd Komitetu Integracji Europej-
skiej), Janusz Ka∏u˝ny – dyrektor Oddzia∏u UDT (Urzàd Dozoru
Technicznego) w Wa∏brzychu. 

Drugi rzàd, od lewej: p∏k dr hab. Jacek Paw∏owski – komen-
dant – dziekan WS-O AON, Zbigniew Zaczyƒski – dyrektor Biura
Administracyjno-Gospodarczego (MSWiA), Andrzej Jezierski –
zast´pca dyrektora Departamentu Edukacji Kulturalnej (MK), Eu-
geniusz Kolator – zast´pca dyrektora Departamentu Orzecznic-
twa (G∏ówny Urzàd Nadzoru Budowlanego), Miros∏aw Koziura –
zast´pca dyrektora Departamentu Górnictwa (Wy˝szy Urzàd Gór-
niczy), Krzysztof Osicki – zast´pca dyrektora Departamentu
Ochrony (NBP), Lech Urbaƒski – zast´pca dyrektora Departamen-
tu Spraw Obronnych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). 

Trzeci rzàd, od lewej: Tomasz Paw∏owski – zast´pca dyrektora
Departamentu Prezydialnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów),
Ryszard Wrzesiƒski – Inspektorat Nadzoru, Kontroli Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego (Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego),
Andrzej Kaucz – prokurator Prokuratury Krajowej, Biuro ds. Prze-
st´pczoÊci Zorganizowanej (MS), Wojciech Kulpik – dyrektor De-
partamentu Strategii Rozwoju Infrastruktury (MI), Wojciech Dziu-
ban – zast´pca dyrektora Departamentu Sàdów Powszechnych
(MS).
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((2288  lluutteeggoo))
Pierwszy rzàd, od lewej: Katarzyna Niedêwiecka-Czarnogor-

cew – pe∏nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (Pomorski
Urzàd Marsza∏kowski), El˝bieta Karwasz – zast´pca dyrektora Biu-
ra Dyrektora Generalnego (Kujawsko-Pomorski Urzàd Wojewódz-
ki), Dorota Jatczak – Departament Polityki Obronnej, Ministerstwo
Obrony Narodowej, gen. dyw. prof. dr hab. Boles∏aw Balcerowicz
– komendant – rektor Akademii Obrony Narodowej, Aleksandra
Ma∏achowska – pe∏nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
(Mazowiecki Urzàd Marsza∏kowski), Joanna WiÊniewska – zast´p-
ca dyrektora Wydzia∏u Polityki Spo∏ecznej (Âwi´tokrzyski Urzàd
Wojewódzki).

Drugi rzàd, od lewej: p∏k Jacek Bogdan – komendant Lubu-
skiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej, st. kpt. Bogus∏aw Kogut – za-
st´pca komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
województwa ma∏opolskiego, m∏. bryg. Andrzej Ruszkowski – za-
st´pca komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
województwa pomorskiego, Andrzej Szczeponek – zast´pca dy-
rektora Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego (Âlàski Urzàd Woje-
wódzki). 

Trzeci rzàd od lewej: p∏k dr hab. Jacek Paw∏owski – komen-
dant – dziekan WS-O AON, Hubert Owczarek – pe∏nomocnik ds.
ochrony informacji niejawnych (Wielkopolski Urzàd Marsza∏kow-
ski), st. bryg. Czes∏aw Kozak – zast´pca komendanta wojewódz-
kiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej województwa Êlàskiego, 
st. bryg. Jerzy Bronowicz – komendant Szko∏y Aspirantów Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej w Poznaniu (województwo wielkopol-
skie), Wies∏aw Szaraniec – zast´pca dyrektora Wydzia∏u Polityki
Spo∏ecznej (Ma∏opolski Urzàd Wojewódzki). 

Czwarty rzàd, od lewej: Antoni G∏owacki – zast´pca dyrekto-
ra Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego (¸ódzki Urzàd Wojewódz-
ki), st. kpt. Krzysztof Biskup – zast´pca komendanta Szko∏y G∏ów-
nej S∏u˝by Po˝arniczej w Warszawie, st. bryg. Andrzej Pozierak –
zast´pca komendanta Szko∏y Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej w Krakowie, W∏adys∏aw Sul´ta – dyrektor Wydzia∏u Zarzà-
dzania Kryzysowego (Pomorski Urzàd Wojewódzki). 

22 00 00 00   UU CC ZZ EE SS TT NN II KK
WWYY˝̋SSZZYYCCHH  KKUURRSSÓÓWW  OOBBRROONNNNYYCCHH

KKaattaarrzzyynnaa  NNiieeddêêwwiieecckkaa--CCzzaarrnnooggoorrcceeww  ––  ppee∏∏nnoommooccnniikk  ddss..
oocchhrroonnyy  iinnffoorrmmaaccjjii  nniieejjaawwnnyycchh  UUrrzz´́dduu  MMaarrsszzaa∏∏kkoowwsskkiieeggoo  wwoo--
jjeewwóóddzzttwwaa  ppoommoorrsskkiieeggoo  ––  oocceenniiaa  ppoozziioomm  nnaauukkii  ww AAkkaaddeemmiiii..

– Podczas zaj´ç na Wy˝szych Kursach Obronnych posze-
rzy∏am swoje horyzonty myÊlowe w zakresie bezpieczeƒstwa
paƒstwa i zadaƒ obronnych, które sà
w zakresie moich obowiàzków s∏u˝-
bowych. 

Nie wnosz´ zastrze˝eƒ do zakre-
su merytorycznego i metodologicz-
nego kszta∏cenia na kursie. Uwa˝am,
˝e dla grup samorzàdów wojewódz-
kich wi´ksza iloÊç czasu powinna byç
przanaczona na zaj´cia praktyczne.
Samorzàd województwa nie ma
bowiem doÊwiadczeƒ z dziedziny
obronnoÊci.

Ponadto wydaje mi si´, ˝e gra
decyzyjna dla samorzàdów woje-
wódzkich powinna trwaç zdecydo-
wanie d∏u˝ej, ze wzgl´du na z∏o˝o-
noÊç aktów prawnych w tej tematyce
oraz przewidywane ich zmiany. 

Ponadto uwa˝am, ˝e gra decy-
zyjna powinna byç prowadzona
w ró˝nych aspektach dotyczàcych
charakteru danego województwa
(nie tylko na przyk∏adzie jednego wo-
jewództwa), ze wzgl´du na otoczenie
polityczne naszego kraju. 

Cenne by∏oby rozszerzenie tematyki dotyczàcej finanso-
wania spraw obronnych w województwie, które sà najbardziej
˝ywotne w utrzymaniu ciàg∏oÊci realizacji spraw obronnych. 

Jestem bardzo zadowolona z warunków socjalnych
w Akademii Obrony Narodowej oraz z mo˝liwoÊci korzystania
z jej bazy sportowej.
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Dyplom wr´cza dyrektor Departamentu Spraw Obronnych
Kancelarii Rady Ministrów p∏k Henryk Porajski



23 stycznia 2003 r. oficerowie Katedry Sztu-
ki Operacyjnej i Taktyki Wydzia∏u Wojsk Là-
dowych Akademii Obrony Narodowej zorga-
nizowali sympozjum naukowe na temat:
„Podró˝ studyjna w systemie edukacji ofice-
rów w Akademii Obrony Narodowej”. 

Celem sympozjum by∏a wymiana poglàdów, zmierzajà-
ca do okreÊlenia miejsca i roli podró˝y studyjnej

w systemie edukacji oficerów w Akademii Obrony Naro-
dowej, zw∏aszcza w aspekcie doskonalenia form i metod
kszta∏cenia na studiach magisterskich. Dotychczasowe
doÊwiadczenia wskazujà bowiem na potrzeb´
ciàg∏ego doskonalenia jej kszta∏tu. Sympozjum
otworzy∏ p∏k prof. dr hab. JJeerrzzyy  ZZiieelliiƒƒsskkii, zaÊ nad
jego sprawnym przebiegiem czuwa∏ p∏k dr hab.
WWaallddeemmaarr  KKaacczzmmaarreekk. Podstawà do dyskusji
by∏y za∏o˝enia organizacyjno-metodyczne po-
dró˝y „Âlàsk–Ma∏opolska 2002”, które przedsta-
wi∏ mjr dr AAnnddrrzzeejj  PPoollaakk. Referat wst´pny – „Me-
todyczne i metodologiczne aspekty podró˝y
studyjnej” – wyg∏osi∏ pp∏k dr AAnnddrrzzeejj  CCzzuupprryyƒƒ--
sskkii. Analizujàc dotychczasowe podró˝e (Wy˝-
szej Szko∏y Wojennej, Akademii Sztabu General-
nego i Akademii Obrony Narodowej), podkreÊli∏,
˝e wieloletnie doÊwiadczenia osobiste nauczy-
cieli akademickich wskazujà, i˝ ˝adna z dotych-
czasowych podró˝y nie by∏a taka sama, nawet
jeÊli by∏y one prowadzone w tym samym obsza-
rze. I jeÊli sama forma organizacyjna podró˝y stu-
dyjnej nie budzi wi´kszych kontrowersji, to z pewnoÊcià
polemiczna pozostaje kwestia rozpatrywanych w jej trak-
cie problemów merytorycznych. Istotne pozostajà wi´c
odpowiedzi na pytania: czy studia terenowe powinny byç
prowadzone wy∏àcznie pod wzgl´dem geograficznym,
czy tak˝e pod wzgl´dem taktycznym i operacyjnym; czy
w za∏o˝eniach do podró˝y powinno si´ uwzgl´dniaç t∏o
operacyjno-taktyczne; na ile podczas podró˝y powinien
byç zachowany pragmatyczny podzia∏ realizowanych
przedsi´wzi´ç na: rozwa˝ania operacyjno-taktyczne, za-
gadnienia historyczne i geograficzne; czy koƒcowym efek-
tem podró˝y powinno byç opracowanie studium operacyj-
nego obszaru podró˝y (jako opracowania pozostajàcego
do dyspozycji kolejnych roczników studentów)? czy s∏usz-
na wydaje si´ koncepcja organizowania w czwartym se-
mestrze seminarium poÊwi´conego opracowanym wnio-
skom z podró˝y (a jeÊli tak, to czy powinno byç ono
uwzgl´dnione w programie kszta∏cenia, czy te˝ realizowa-
ne jako przedsi´wzi´cie pozaprogramowe)? 

Samo sympozjum mia∏o te˝ byç próbà odpowiedzi na
ostatnie z pytaƒ. To w∏aÊnie wystàpienia studentów,
uczestników ostatniej podró˝y, stanowi∏y jego najistot-
niejszà cz´Êç. Przygotowane referaty by∏y efektem ich
pracy, realizowanej w ramach szerokiego spektrum zadaƒ
grupowych i indywidualnych, wynikajàcych z celu podró-
˝y studyjnej. Ograniczona w czasie forma sympozjum po-
zwoli∏a na przedstawienie tylko kilku wybranych: kpt. SS∏∏aa--
wwoommiirr  KKooccaannoowwsskkii, kpt. TToommaasszz  CCaa∏∏kkoowwsskkii przedstawili
referat dotyczàcy „Oceny prze∏´czy i przejÊç karpackich
w aspekcie prowadzenia dzia∏aƒ opóêniajàcych”; kpt. JJaann
WWoojjnnoo, kpt. TToommaasszz  TTaarruunntt przybli˝yli „Studium operacyj-

ne obszaru dzia∏aƒ opóêniajàcych Grupy Operacyjnej Ga-
licja; z referatem na temat „Mo˝liwoÊci wspó∏pracy do-
wództw operacyjnych z organami administracji wojskowej
i paƒstwowej województw: Êlàskiego, ma∏opolskiego,
podkarpackiego w okresie przygotowania i prowadzenia
dzia∏aƒ” zapoznali uczestników sympozjum – mjr AAnnddrrzzeejj
BBzzyymmeekk i kpt. AArrttuurr  KKmmiieecciikk; „Zarys historii militarnej Gór-
nego Âlàska i Galicji Zachodniej” przybli˝yli kolejno kpt.
MMaarrcciinn  AAddaammsskkii i kpt. RRoobbeerrtt  PPoollaakk. Podró˝ studyjna jako
forma kszta∏cenia pozwala równie˝ spotkaç ludzi z pasjà,
którzy bez szczególnego warsztatu badawczego potrafià
przekazaç to, co w historii czy kulturze jest najbardziej in-
teresujàce – takà w∏aÊnie „ma∏à histori´ mniejszej Ojczy-
zny”. Ich uczestnictwo w sympozjum (mgr in˝. PPiioottrr  SSuu--
cchhaanneekk przybli˝y∏ „Fortyfikacje W´gierskiej Górki i ich
obron´ we wrzeÊniu 1939 r.”, zaÊ RRoommaann  FFrrooddyymmaa przed-
stawi∏ ma∏o znany problem dotyczàcy „Cmentarzy wojen-
nych z okresu I wojny Êwiatowej w Galicji Zachodniej”)
wzbogaci∏o treÊç obrad. 
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Podczas dyskusji podkreÊlono, ˝e nale˝y odpowied-
nio wczeÊnie rozpoczàç etap przygotowawczy, majàcy na
celu przedstawienie koncepcji, przeprowadzenie rekone-
sansu, ustalenie planu, a zw∏aszcza okreÊlenie zadaƒ indy-
widualnych i grupowych. S∏uszne wydajà si´ zapropono-
wane przez pp∏k. Czupryƒskiego wyk∏ady z geografii
wojennej, historii sztuki wojennej czy wreszcie semina-
rium ze sztuki operacyjnej, dotyczàce operacyjnego przy-
gotowania terenu. Inny z uczestników, p∏k dr Zbigniew
Lach, nie negujàc potrzeby kontynu-
owania podró˝y studyjnej jako formy
kszta∏cenia, proponowa∏ modyfikacj´
jej treÊci. Zarzuci∏ jej zbytnià sztywnoÊç
i swoisty konglomerat przedsi´wzi´ç
z zakresu geografii, historii sztuki wo-
jennej i operacyjno-taktycznych. Na ile
realna wydaje si´ propozycja podzia∏u
samej podró˝y na rozwa˝anie w kolej-
nych dniach zagadnieƒ z geografii, hi-
storii, itp. – trudno powiedzieç. Pu∏-
kownik Kaczmarek, podsumowujàc
sympozjum, zwróci∏ uwag´ na to, ˝e
trudno jest jednoznacznie odpowie-
dzieç sobie na postawione wczeÊniej
pytania. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e re-
alizowane podczas podró˝y studia te-
renowe nie mogà byç prowadzone
wy∏àcznie pod kàtem operacyjnych
czy taktycznych rozwa˝aƒ, stàd udzia∏
nauczycieli akademickich z Katedry Hi-
storii Sztuki Wojennej czy Zak∏adu Geografii jest koniecz-
ny, sam zaÊ podzia∏ kolejnoÊci rozpatrywanych zagad-
nieƒ wymaga uzgodnieƒ. Efektem podró˝y powinno byç
przygotowanie odpowiedniego studium operacyjnego
obszaru podró˝y. Nie jest zamierzeniem autorów tworze-
nie swoistej bazy danych wybranego obszaru kraju (jest
to zadanie specjalistycznych komórek), ale bardziej pe-
wien rodzaj monografii wojskowej, majàcej raczej cha-
rakter studium z dziedziny sztuki wojennej. Za s∏usznà
uzna∏ równie˝ koncepcj´ organizowania (w czwartym se-
mestrze) seminarium dotyczàcego opracowanych przez
studentów wniosków z podró˝y. 

mjr Andrzej Polak

24 stycznia 2003 r. w Instytucie Nauk Huma-
nistycznych odby∏o si´ sympozjum naukowe
nt. „Powstanie styczniowe 1863–1864. Do-
Êwiadczenie wojny partyzanckiej w aspek-
cie wspó∏czesnych dzia∏aƒ nieregularnych”. 

Organizacji sympozjum naukowego poÊwi´conego
powstaniu styczniowemu podj´∏a si´ Katedra Historii

Sztuki Wojennej Instytutu Nauk Humanistycznych AON,

kierowana przez p∏k. dr. hab. Stanis∏awa Jaczyƒskiego.
Opiek´ merytorycznà nad przygotowaniem sympozjum
sprawowa∏ prof. dr hab. Janusz Wojtasik. 

W obradach sympozjum udzia∏ wzi´li zaproszeni hi-
storycy z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wojskowej
Akademii Technicznej oraz z redakcji „Przeglàdu Histo-
ryczno-Wojskowego”. W sympozjum uczestniczyli rów-
nie˝ zast´pca komendanta AON gen. bryg. Jan Klejszmit,
komendant Wydzia∏u Strategiczno-Obronnego p∏k dr hab.

Jacek Paw∏owski oraz zaproszeni goÊcie z komórek orga-
nizacyjnych AON, m.in. gen. broni dr hab. Jerzy Gotowa-
∏a, p∏k mgr Henryk Prudzicz, p∏k mgr Leszek Piórkowski, 
dr Dominik Strasburger. WÊród kilkudziesi´ciu (75 osób)
uczestników sympozjum znajdowa∏a si´ tak˝e grupa stu-
dentów I roku kierunku dowodzenie i zarzàdzanie Wydzia-
∏u Wojsk Làdowych. 

Obrady otworzy∏ dyrektor Instytutu Nauk Humani-
stycznych dr hab. Ryszard St´pieƒ. Przywita∏ on uczestni-
ków sympozjum podkreÊlajàc, ˝e problematyka i oceny
powstania styczniowego do dzisiaj budzà silne emocje.
W pierwszej cz´Êci obradom sympozjum przewodniczy∏
prof. Marek Plewczyƒski. 

Wyg∏oszono 7 referatów i przedstawiono 2 komunika-
ty naukowe: prof. dr hab. JJaannuusszz  WWoojjttaassiikk – „Powstanie
styczniowe jako wojna partyzancka – w´z∏owe proble-
my”, prof. dr hab. LLeecchh  WWyysszzcczzeellsskkii – „Teoria wojny par-
tyzanckiej przed powstaniem styczniowym”, dr BBrroonniiss∏∏aaww
GGóórraa – „Problem uzbrojenia w powstaniu styczniowym”,
mgr AAddaamm  BBuu∏∏aawwaa – „Kadra dowódcza oddzia∏ów po-
wstaƒczych 1863–1864”, dr ZZbbiiggnniieeww  MMaattuusszzcczzyykk – „Legia
Cudzoziemska powstania styczniowego 1863–1864 w Za-
g∏´biu Dàbrowskim”, prof. dr hab. JJóózzeeff  MMaarrcczzaakk – „Wyko-
rzystanie doÊwiadczeƒ powstania styczniowego w orga-
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nizacji i prowadzeniu dzia∏aƒ nieregularnych w skali ma-
sowej”, pp∏k mgr SSttaanniiss∏∏aaww  MMaakkssiimmiieecc – „Sztuka wojenna
oddzia∏ów powstaƒczych w bitwach pod W´growem
i Siemiatyczami”, pp∏k mgr MMaarreekk  JJaassiiaakk – „Organizacja
i dzia∏ania przeciwpartyzanckie wojsk rosyjskich w po-
wstaniu styczniowym 1863–1864”. 

Na zakoƒczenie sympozjum dr hab. R. St´pieƒ pod-
kreÊli∏, ˝e do doÊwiadczeƒ powstania styczniowego lat
1863–1864 cz´sto odwo∏ywa∏ si´ w swoich „Pismach”
marsza∏ek Józef Pi∏sudski. W dzisiejszych czasach pro-
blem prowadzenia dzia∏aƒ nieregularnych, w tym równie˝
walki z terroryzmem, pozostaje jak najbardziej aktualny.
Wypracowane ju˝ w XIX wieku sposoby prowadzenia te-
go typu dzia∏aƒ nie uleg∏y zmianie i nadal wchodzà
w sk∏ad sztuki wojennej. 

DoÊwiadczeniom p∏ynàcym z tego typu dzia∏aƒ winni-
Êmy poÊwi´caç du˝o miejsca w procesie dydaktycznym
prowadzonym w AON. JednoczeÊnie musimy pami´taç
o zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci, o pojawieniu si´ nowych
sposobów dzia∏aƒ nieregularnych – pod postacià terrory-
zmu Êwiatowego, który nale˝y zwalczaç przy wykorzysta-
niu nowych form i nowoczesnych Êrodków walki.

Nie wolno nam tak˝e zapomnieç, ˝e ca∏oÊç tej proble-
matyki jest bezpoÊrednio zwiàzana z bezpieczeƒstwem
paƒstwa. 

pp∏k mgr Marek Jasiak

Materia∏y z konferencji, z pe∏nym brzmieniem referatów

i g∏osów z dyskusji, uka˝à si´ nak∏adem wydawnictwa AON. 

Pe∏ne sprawozdanie z sympozjum uka˝e si´ w najbli˝szym

numerze ZN AON. 

• 13–17.01. – ooffiiccjjaallnnaa  wwiizzyyttaa  ggeenn..  ddyyww..  KKaarrsstteennaa  JJaa--
ccoobbaa  MMöölllleerraa  ––  kkoommeennddaannttaa  DDuuƒƒsskkiieejj  KKrróólleewwsskkiieejj  AAkkaaddee--
mmiiii  OObbrroonnyy (na zdj´ciu poni˝ej). Podczas spotkania zapre-
zentowano wszystkie wydzia∏y AON. Poinformowano
o kierunkach i programach kszta∏cenia, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem problematyki nauczania studentów zagra-
nicznych. Gen. Moller spotka∏ si´ tak˝e ze wspó∏autorami
(wspó∏uczestnikami) çwiczenia DANIA–POLSKA-–NIEMCY
pk. „WARTA”. Wyg∏osi∏ równie˝ wyk∏ad dla kadry i studen-
tów Akademii nt.: „Polityka bezpieczeƒstwa po spotkaniu
w Pradze – duƒski punkt widzenia”.

• 22.01. – ooffiiccjjaallnnaa  wwiizzyyttaa  kkssii´́cciiaa  RRuummuunniiii  RRaadduu  HHoo--
hheennzzoolleerrnnaa--VVeerriinnggee--
nnaa..  (na zdj´ciu obok)

Celem tej wizyty
by∏o zaprezentowanie
interesów Rumunii ja-
ko przysz∏ego cz∏onka
NATO i UE (zach t́a do
inwestowania w Rumu-
nii, poznania jej kultury
i historii). 

Ksià˝´ podzi´ko-
wa∏ komendantowi
AON za przedstawie-
nie polskiej armii oraz
historii naszej uczelni.
Ze wzgl´du na wspól-
ne interesy wyrazi∏
ch´ç wspó∏pracy i na-
dziej´ na poparcie ze
strony Polski.
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Nasi goÊcie

HHAABBIILLIITTAACCJJEE
WWYYDDZZIIAA∏∏  SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNOO--OOBBRROONNNNYY

• 28.01. – pp∏k rez. dr in˝. WWaallddeemmaarr  KKiittlleerr
(„Obrona narodowa III RP. Poj´cie. Organizacja. Sys-
tem”). 

DDOOKKTTOORRAATTYY
WWYYDDZZIIAA∏∏  SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNOO--OOBBRROONNNNYY

• 27.01. – kpt. dypl. in˝. WWiieess∏∏aaww  KKrrzzeesszzoowwsskkii
(„Militaryzacja kosmosu. Uwarunkowania prawno-
-mi´dzynarodowe”). Promotor: prof. dr hab. Leonald
¸ukaszuk. 

• 31.01. – mjr mgr MMaarreekk  SSoossnnoowwsskkii („Koordyna-
cja dzia∏alnoÊci mobilizacyjnej z dzia∏alnoÊcià opera-
cyjnà w si∏ach zbrojnych RP”). Promotor: prof. 
dr hab. Julian Babula. 

Red.

AWANSE NAUKOWE

¨



• 3–6.02. – wwiizzyyttaa  ggrruuppyy  ssttuuddyyjjnneejj  zz AAkkaaddeemmiiii  SSii∏∏
ZZbbrroojjnnyycchh  TTuurrccjjii  zz ggeenn..  ddyyww..  RR..  RRiiffkkii  DDuurruussooyyeemm  nnaa  cczzeellee
(na zdj´ciu poni˝ej)..

PPrrzzeeddssttaawwiicciieellee  AAOONN  ppoowwiittaallii  ggooÊÊccii  ww AAmmbbaassaaddzziiee
TTuurreecckkiieejj..

Na pamiàtkowym zdj´-
ciu, od lewej: p∏k J. Paw∏ow-
ski, gen. R. Rifki Durusoy, 
C. Azer (ambasador turecki),
red. E. Kostka oraz J. Arabski

• 3–14.02. – przyjazd ofi-
cerów pe∏niàcych s∏u˝b´
w dowództwach NATO w cha-
rakterze wyk∏adowców na
kursie integracji z NATO. 

Red. 
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PROGRAM ROZWOJU SI¸ ZBROJNYCH RP 
W LATACH 2003–2008

• 13–15.01. – wyjazd pp∏k. dr. W∏odzimierza
Chojnackiego (INH) na seminarium dotyczàce na-
uczania etyki w akademiach i szko∏ach wojskowych
w Bad Ball (Niemcy).

• 19–25.01. – wyjazd przedstawicieli WLiOP –
p∏k. dr. Ryszarda Szpyry, mjr. Marka Chojnackiego
oraz studentów – kpt. Adama Trocia i kpt. Roberta
Weissgerbera na çwiczenie pk. „AIREX/WESTEX”
prowadzone w Akademii Dowodzenia Bundeswehry.

• 26–29.01. – wyjazd oficerów komendy: p∏k.
prof. Wojciecha Michalaka oraz p∏k. Stanis∏awa Za-
jasa w ramach udzia∏u w kolejnym etapie çwiczenia
pk. „AIREX/WESTEX” w Hamburgu. 

• 20–24.01. – udzia∏ pp∏k. dr. Macieja Marsza∏ka
w kursie dla oficerów o specjalnoÊci OPL w Ramstein. 

• 27–28.01. – udzia∏ p∏k. Arabskiego w posie-
dzeniu Rady Naukowej Ba∏tyckiej Akademii Obrony
w Rydze. 

Wyjazdy zagraniczne

STABILIZACJA I ROZWÓJ POLSKIEJ ARMII

W czwartek 30 stycznia szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego gen. CCzzeess∏∏aaww  PPiiààttaass przedstawi∏
studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym
Akademii Obrony Narodowej za∏o˝enia „Programu
rozwoju si∏ zbrojnych RP w latach 2003–2008”. 

– W∏àczenie potencja∏u naukowo-dydaktycznego
w realizacj´ programu to wa˝ny element jego powo-
dzenia. Moim obowiàzkiem by∏o zatem podzieliç si´
z AON planami do roku 2008. Ale uczelnia niech ju˝
kszta∏tuje wizje si∏ zbrojnych na kolejne pi´ç lat – po-
wiedzia∏ genera∏ Piàtas. 

W trakcie spotkania
pracownicy AON pytali
m.in. o szczegó∏y doty-
czàce planów utworzenia
Dowództwa Po∏àczonych
Operacji.

Spo∏ecznoÊç Akademii
Obrony Narodowej jest
pierwszym, tak szerokim
gremium w wojsku zapo-
znawanym z „Programem
rozwoju si∏ zbrojnych RP
w latach 2003–2008”.

mjr Dariusz Kryszk
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„PROGRAM ROZWOJU SI∏ ZBROJNYCH RP W LATACH

2003–2008” ZOSTA∏ OPRACOWANY ZGODNIE Z ZASADAMI

SOJUSZNICZEGO PLANOWANIA OBRONNEGO I JEST DRUGIM

TEGO TYPU DOKUMENTEM OD CZASU UZYSKANIA PRZEZ

POLSK´ CZ∏ONKOSTWA W NATO.

Prezentowany program jest odpowiedzià na nowe za-
gro˝enia i zmiany w Êrodowisku bezpieczeƒstwa, strategii
NATO i strategii bezpieczeƒstwa RP. Odpowiada tak˝e po-
trzebom zwiàzanym z przyspieszeniem transformacji si∏
zbrojnych i budowà nowych zdolnoÊci obronnych. Przy kon-
struowaniu programu kierowano si´ ponadto koniecznoÊcià
wzmocnienia si∏ przeznaczonych do realizacji zadaƒ na ob-
szarze kraju, zwiàzanych m.in. z likwidacjà kl´sk ˝ywio∏o-
wych. 

Program jest kontynuacjà programu przebudowy i mo-
dernizacji technicznej si∏ zbrojnych RP w latach 2001–2006.
W pierwszych dwóch latach realizacji tego ostatniego, skupio-
no si´ na obni˝eniu kosztów funkcjonowania si∏ zbrojnych,
szczególnie przez zmniejszenie liczebnoÊci si∏
zbrojnych i wycofanie nieperspektywicznego
uzbrojenia oraz przekazanie poza resort obrony
narodowej zb´dnej infrastruktury. W tym okre-
sie zapoczàtkowano tak˝e reform´ szkolnictwa
i administracji wojskowej. Najwi´ksze zmiany
i redukcje dotkn´∏y wojska làdowe oraz wojska
lotnicze i obrony powietrznej.

Niemal w ca∏oÊci zrealizowano plan wy-
cofywania nieperspektywicznego uzbrojenia i sprz´tu woj-
skowego. ¸àcznie wycofano ponad 6600 egzemplarzy prze-
starza∏ego sprz´tu i uzbrojenia. W planowanym tempie
przebiega∏ tak˝e proces przekazywania zb´dnej infrastruktu-
ry. W sumie si∏y zbrojne RP przekaza∏y do dyspozycji Agen-
cji Mienia Wojskowego zasoby nieruchomoÊci wojskowych
o kubaturze oko∏o 14,4 mln m3 (tj. oko∏o 20% posiadanych
zasobów). Rezultatem tych dzia∏aƒ jest obni˝enie kosztów
funkcjonowania si∏ zbrojnych o oko∏o 1,4 mld z∏. Równocze-
Ênie si∏y zbrojne zmuszone by∏y do ponoszenia kosztów re-
alizacji zadaƒ restrukturyzacyjnych. W wymiarze finanso-
wym wynios∏y one oko∏o 500 mln z∏, w wymiarze
spo∏ecznym sà jednak trudne do oszacowania. Ogólny bi-
lans finansowy dokonanych w si∏ach zbrojnych przeobra˝eƒ
jest korzystny i wyniós∏ oko∏o 900 mln z∏. Wysi∏ki oszcz´dno-
Êciowe si∏ zbrojnych zbieg∏y si´ w czasie ze zmniejszeniem
bud˝etu MON w stosunku do wczeÊniejszych za∏o˝eƒ i pla-
nów. Bud˝et ten w 2001 r. by∏ o ok. 1,0 mld z∏ mniejszy od
pierwotnie planowanego. Sytuacja powtórzy∏a si´ w 2002 r.,
w którym MON otrzyma∏o o 1,9 mld z∏ mniej ni˝ to przewidy-
wa∏a ustawa z dnia 25 maja 2001 r. ¸àczne niedofinansowa-
nie „Programu 2001–2006” w dwóch pierwszych latach jego
realizacji wynios∏o oko∏o 2,9 mld z∏. Jest to suma, jakà wyda-
jemy Êrednio w roku na modernizacj´. 

Mniejsze ni˝ pierwotnie planowano nak∏ady na si∏y
zbrojne spowodowa∏y, ˝e nie uda∏o si´ przyspieszyç moder-

nizacji technicznej. Zakupy nowego uzbrojenia by∏y niewiel-
kie. G∏ównie koncentrowano si´ na pozyskiwaniu z innych
paƒstw u˝ywanego sprz´tu, a wa˝ne dla potencja∏u bojowe-
go si∏ zbrojnych RP programy zosta∏y przesuni´te w czasie.
Nie uda∏o si´ zmniejszyç nawisu remontowego, nie popra-
wiono tak˝e stanu zapasów oraz zabezpieczenia socjalnego.
Nie rozwiàzano np. problemu mieszkaƒ dla kadry. 

Dzi´ki wysi∏kom organizacyjnym uzyskano dalszy po-
st´p we wspó∏dzia∏aniu z NATO. Wyszkolenie dowództw,
sztabów i jednostek wojskowych si∏ reagowania jest dobre.
W pe∏ni potwierdzi∏ to przebieg i wynik çwiczeƒ: STRONG
RESOLVE, CANNON CLOUD, CLEAN HUNTER, BLUE GAME
i ALTOPS. 

„Program rozwoju si∏ zbrojnych RP w latach 2003–2008”
zosta∏ opracowany jako program stabilizacji i rozwoju. Te
dwa, na pozór wykluczajàce si´, poj´cia znajdujà w nim pe∏-
ne uzasadnienie i prawo wspó∏istnienia. Stabilizacja oznacza
bowiem dà˝enie do utrzymania funkcjonujàcych po 2003 ro-
ku jednostek wojskowych i garnizonów, a tak˝e dokoƒczenie

reformy szkolnictwa i administracji wojskowej
przy dalszej racjonalizacji struktur organiza-
cyjnych. 

Rozwój za∏o˝ony w programie odnosi si´
do potencja∏u bojowego, zdolnoÊci operacyj-
nych, warunków bytowych i szkolenia wojsk.
B´dzie on realizowany drogà: modernizacji
technicznej jednostek; intensyfikacji szkolenia
si∏ wysokiej gotowoÊci; stopniowego zwi´k-

szania uzawodowienia; racjonalizacji polityki inwestycyjnej,
ukierunkowanej na rozbudow´ bazy szkoleniowej, inwesty-
cje programu bezpieczeƒstwa NATO, popraw´ warunków
zakwaterowania i ochron´ Êrodowiska naturalnego w priory-
tetowych jednostkach. 

Prognozy bud˝etu stanowiàce baz´ do opracowania
„Programu rozwoju SZ RP w latach 2003–2008” zdecydowa-
nie odbiegajà od za∏o˝eƒ przyj´tych w poprzednim cyklu
planistycznym, odnoszàcym si´ do lat 2001–2006. 

W czterech pierwszych latach realizacji „Programu...
2003–2008” mo˝liwoÊci finansowe resortu b´dà w uj´ciu re-
alnym ni˝sze od pierwotnie zak∏adanych o ok. 13,4 mld z∏, co
wp∏ynie na spowolnienie wykonania planów, opartych na za-
∏o˝eniach finansowych z 2001 roku. Warto jednak podkreÊliç,
˝e bud˝et 2003 r. jest wy˝szy od ubieg∏orocznego o ponad
2%, wolny od d∏ugów i zobowiàzaƒ. W 2003 i 2004 roku re-
sort obrony narodowej planuje dalszy wzrost wydatków na
modernizacj´ technicznà. Wyniosà one odpowiednio 2,6
i 3,1 mld z∏, a do roku 2008 r. planowane na ten cel nak∏ady
wzrosnà dwukrotnie. Wolniej b´dà ros∏y wydatki bie˝àce –
majàce tak znaczàcy wp∏yw na codzienne funkcjonowanie
jednostek. Warunkiem podstawowym powodzenia progra-
mu jest stabilnoÊç tych prognoz. Zmniejszenie stanów oso-
bowych si∏ zbrojnych spowoduje, ˝e wydatki w przeliczeniu
na jednego ˝o∏nierza pod koniec 2003 roku wyniosà oko∏o
25 tys. z∏., a w 2008 roku oko∏o 33 tys. z∏. W dalszym ciàgu

Wysi∏ki oszcz´dno-
Êciowe si∏ zbrojnych
zbieg∏y si´ w czasie ze
zmniejszeniem bud˝etu
MON w stosunku do
wczeÊniejszych za∏o˝eƒ
i planów.



wielkoÊç ta jest jednak zdecydowanie ni˝sza od wydatków
wi´kszoÊci paƒstw NATO, co przy opóênieniach w moderni-
zacji technicznej stawia Polsk´ nadal w doÊç trudnej sytuacji. 

Program posiada dwa horyzonty czasowe. Pierwszy – to
koniec 2004 roku. Rozwój si∏ zbrojnych w tym okresie we
wszystkich obszarach planistycznych zosta∏ zaplanowany
szczegó∏owo (w obszarze struktur organizacyjnych, syste-
mów funkcjonalnych, modernizacji technicznej i Êrodków fi-
nansowych). Nie zak∏ada si´ dodatkowych zmian poza ju˝
realizowanymi. Drugi horyzont czasowy to koniec roku 2008.
W stosunku do lat 2005–2008 okreÊlono priorytety, cele koƒ-
cowe i kierunki rozwoju poszczególnych syste-
mów. Rozwiàzania szczegó∏owe, w tym dotyczà-
ce struktur organizacyjnych, pozostawione
zosta∏y do rozstrzygni´cia w kolejnym cyklu pla-
nistycznym. Realizacja zadaƒ przewidzianych na
lata 2003–2004 zapoczàtkuje zdecydowane zmia-
ny w zakresie poprawy zdolnoÊci bojowej i gotowoÊci do
operowania poza granicami kraju oraz realizacji zobowiàzaƒ
sojuszniczych. 

Ten etap realizacji programu zostanie ponadto wykorzy-
stany na: przygotowanie wojsk làdowych do wdro˝enia no-
wego ko∏owego transportera opancerzonego (KTO), przeciw-
pancernego pocisku kierowanego (PPK) oraz zakoƒczenie
procesu wdra˝ania czo∏gów LEOPARD; przygotowanie
WLOP do przyj´cia samolotów wielozadaniowych i wdra˝a-
nie nowego samolotu transportowego CASA; rozpocz´cie
wyposa˝ania marynarki wojennej w nowoczesne systemy
uzbrojenia ju˝ posiadanych okr´tów i zakoƒczenie wdro˝enia
okr´tów podwodnych KOBBEN oraz przygotowanie fregat
PU¸ASKI i KOÂCIUSZKO do dzia∏aƒ operacyjnych; zrealizo-
wanie podstawowych zadaƒ Inicjatywy Praskiej.

Zgodnie z za∏o˝eniami programu na koniec 2008 roku
oko∏o 1/3 si∏ osiàgnie standardy NATO, wyra˝ajàce si´
w zdolnoÊci do prowadzenia operacji poza obszarem kraju,
w ka˝dych warunkach, z zapewnieniem wsparcia i zabezpie-
czenia. 

Nastàpi zdecydowany wzrost potencja∏u dowodzenia
i obrony przed bronià masowego ra˝enia (OPBMR) oraz
wojsk lotniczych i obrony powietrznej. Poprawie ulegnie tak-
˝e manewrowoÊç wojsk làdowych oraz potencja∏ bojowy
marynarki wojennej, g∏ównie poprzez wdro˝enie nowocze-
snego sprz´tu, Êrodków precyzyjnego ra˝enia oraz automa-
tyzacj´ procesów dowodzenia i dalszy rozwój mobilnych
elementów logistyki. 

Jednym z zasadniczych czynników decydujàcych
o osiàgni´ciu zak∏adanych zdolnoÊci jest modernizacja tech-
niczna si∏ zbrojnych, w ramach której, realizujàc 11 podpro-
gramów modernizacyjnych na ∏àcznà kwot´ 13,5 mld z∏, si∏y
zbrojne zostanà wyposa˝one w nowoczesne uzbrojenie
i sprz´t wojskowy. Poza zamiarem pozyskania u˝ywanych
samolotów transportowych, do jednostek kierowany b´dzie
tylko sprz´t nowy wraz z zapasem rakiet i amunicji. Moder-
nizacja techniczna to tak˝e unowoczeÊnianie sprz´tu, który

posiadamy i dostosowywanie go do standardów NATO.
W ramach realizacji tego zadania przewiduje si´ znaczàce
dzia∏ania modernizacyjne we wszystkich rodzajach si∏ zbroj-
nych. 

W systemie dowodzenia zasadniczà zmianà b´dzie utwo-
rzenie Dowództwa Po∏àczonych Operacji (DPO). Powstanie
DPO pozwoli uporzàdkowaç system dowodzenia si∏ami zbroj-
nymi zarówno w czasie kryzysu, jak i wojny. Jednym z zadaƒ
przewidzianych w programie jest przygotowanie polskiego
komponentu do Si∏ Odpowiedzi NATO. Komponent ten b´-
dzie potwierdzeniem naszej wiarygodnoÊci i determinacji

w zwalczaniu zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa mi´-
dzynarodowego. JednoczeÊnie stworzy on ba-
z´ dla budowy perspektywicznego modelu
struktury organizacyjno-funkcjonalnej si∏ zbroj-
nych, podobnie jak utworzenie NATO-wskiego
centrum transformacji i szkolenia si∏ zbrojnych.

W obu tych obszarach wk∏ad Polski zostanie szczegó∏owo
ustalony pod koniec bie˝àcego roku. Nowe zdolnoÊci opera-
cyjne pozyskane dzi´ki realizacji „Programu 2003–2008” u∏a-
twià w∏àczenie naszego kraju w proces rozwoju Europejskiej
Polityki Bezpieczeƒstwa i Obrony. 

Od 2004 roku zasadnicza s∏u˝ba wojskowa b´dzie trwa-
∏a 9 miesi´cy. ˚o∏nierzami z poboru obsadzane b´dà jedynie
podstawowe stanowiska. Stanowiska specjalistów wojsko-
wych, dotychczas przeznaczone dla ˝o∏nierzy zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, obsadzane b´dà przez ˝o∏nierzy nowego
korpusu szeregowych zawodowych. Planowane jest stop-
niowe zwi´kszanie uzawodowienia si∏ zbrojnych do co naj-
mniej 60% w koƒcu roku 2008. Rozbudowywany b´dzie kor-
pus podoficerski, przy równoczesnym zmniejszaniu liczby
stanowisk oficerskich. Program rozwoju si∏ zbrojnych RP
w latach 2003–2008 stwarza szans´ na kontynuowanie bu-
dowy armii sprawniejszej, realizujàcej na∏o˝one na nià nowe
misje i zadania. Zdolnej do dzia∏ania zarówno na terenie kra-
ju, jak i poza jego granicami, w ramach operacji sojuszni-
czych. Gotowej do udzielania wszechstronnej pomocy ludno-
Êci cywilnej. Efektem jego realizacji b´dzie w szczególnoÊci:

• uporzàdkowanie systemu dowodzenia; rozwój zdolno-
Êci operacyjnych si∏ zbrojnych przez zwi´kszenie profesjona-
lizacji oraz unowoczeÊnienie uzbrojenia i sprz´tu wojskowe-
go; w∏àczenie si´ do procesu d∏ugofalowej transformacji si∏
(wype∏nienie zobowiàzaƒ praskich);

• dalsza centralizacja planowania i realizacji dostaw
uzbrojenia i sprz´tu wojskowego oraz zapasów; zwi´kszenie
bezpoÊredniej odpowiedzialnoÊci dowództw rodzajów si∏
zbrojnych (RSZ) za szkolenie i przygotowanie podleg∏ych
wojsk do realizacji misji i zadaƒ. 

Pozwoli równie˝ stworzyç korzystniejsze warunki pe∏nie-
nia s∏u˝by, zwi´kszajàc jej konkurencyjnoÊç na rynku pracy. 

èród∏o: Biuro Prasy i Informacji MON.
MMjjrr  XXaavviieerr  RRoobbiillllaarrdd,,  ooffiicceerr  ∏∏ààcczznniikkoowwyy  aarrmmiiii  ffrraannccuu--

sskkiieejj
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Od 2004 roku za-
sadnicza s∏u˝ba
wojskowa b´dzie
trwa∏a 9 miesi´cy.
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S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1977
roku, s∏u˝y∏ jako podoficer
piechoty, po czym zda∏ egza-
min konkursowy do Ogólno-
wojskowej Szko∏y Wojskowej w Coetquidan. 

Po odbyciu studiów, jako rodzaj wojsk wybra∏ ∏àcznoÊç i s∏u˝y∏ w stopniu porucznika
w 57° pu∏ku ∏àcznoÊci, a nast´pnie w 28° pu∏ku ∏àcznoÊci – uzawodowionej jednostce si∏
szybkiego reagowania stacjonujàcej w Orleanie. Dowodzi∏ tam kompanià w latach
1993–95, nast´pnie s∏u˝y∏ jako oficer zast´pca dowódcy ds. ogólnych. Stopieƒ majora
otrzyma∏ w roku 2000. 

Bra∏ udzia∏ w ró˝nych operacjach poza granicami kraju: Manta w Czadzie (1982/1983)
– UNPROFOR i IFOR w by∏ej Jugos∏awii (1992/1993 i 1996). Ma dyplom sztabowy, ucz´sz-
cza∏ na kursy w ramach wy˝szego naukowo-technicznego szkolnictwa wojskowego, a tak-
˝e do Paƒstwowego Instytutu J´zyków i Cywilizacji Wschodnich. Zosta∏ odznaczony Paƒ-
stwowym Orderem Zas∏ugi, a tak˝e kilkoma medalami (w tym ONZ i NATO). Jest

absolwentem PSOS Akademii Obrony Narodowej. Ma 44 lata, jest ˝onaty (dwie córki w wieku 14 i 13 lat). 

MMjjrr  XXaavviieerr  RRoobbiillllaarrdd: – Mam przywilej s∏u˝yç w Akademii – Alma Mater wszystkich polskich oficerów. Sprawujàc
dziÊ funkcj´ oficera ds. wspó∏pracy, czuj´ si´ tak samo zintegrowany ze Êrodowiskiem AON, jak w ubieg∏ym roku, kie-
dy by∏em s∏uchaczem PSOS. Ciesz´ si´, ˝e mam tu doskona∏e warunki do pracy w pi´knym naturalnym otoczeniu i ser-
decznej atmosferze, a dowództwo Akademii obdarza mnie zaufaniem. Stosunki z podpu∏kownikiem Klausem-Peterem
Kiserem, moim niemieckim kolegà i przyjacielem sà równie˝ bardzo owocne. 

W tych warunkach mog´ poÊwi´ciç si´ wype∏nianiu mych zadaƒ. Sà to mi´dzy innymi: 
• Informowanie kadry i studentów o organizacji, strukturze, zadaniach armii francuskiej, informowanie naszych so-

juszników z NATO o g∏ównych kierunkach studiów i analiz, zw∏aszcza w dziedzinie doktryny; 
• Uczestniczenie w pracach prowadzonych przez ró˝ne wydzia∏y i katedry Akademii, a zw∏aszcza w konferencjach

i sympozjach; 
• Utrzymanie harmonijnej wspó∏pracy mi´dzy Akademià a ró˝nymi instytucjami francuskiego wy˝szego szkolnic-

twa wojskowego. Organizowanie dorocznych çwiczeƒ francusko-polskich; 
• U∏atwianie wymiany mi´dzy francuskimi a polskimi szko∏ami wojskowymi i ewentualne w∏àczanie si´ w organi-

zacj´ podró˝y studyjnych; 
• Udzielanie pomocy kadrze i studentom uczàcym si´ j´zyka francuskiego poprzez udost´pnianie im ca∏ej gamy

ró˝norodnych i dostosowanych do potrzeb materia∏ów i Êrodków dydaktycznych. 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych wspó∏pracà ze mnà do bloku 101, pok. 121, tel./fax (6) 814 172.

PPpp∏∏kk  KKllaauuss--PPeetteerr  KKiisseerr,,  ooffiicceerr  ∏∏ààcczznniikkoowwyy  BBuunnddeesswweehhrryy
Mundur nosi od 1978 roku. W czasie dotychczasowej s∏u˝by, pe∏nionej w korpusie ofice-

rów rozpoznania, zajmowa∏ mi´dzy innymi nast´pujàce stanowiska: 
• oficera G3 w Dowództwie Si∏ Làdowych Bundeswehry, a nast´pnie w Urz´dzie Wojsk

Làdowych; 
• starszego specjalisty do spraw planowania struktur wojsk làdowych w sztabie dowo-

dzenia si∏ zbrojnych Federalnego Ministerstwa Obrony; 
• starszego specjalisty do spraw symulacji wojsk w sztabie dowodzenia si∏ami zbrojny-

mi Federalnego Ministerstwa Obrony. 
Jest absolwentem Akademii Dowodzenia Bundeswehry (ADB Hamburg) oraz Akademii

Obrony Narodowej. 
Od kwietnia 2002 roku pe∏ni funkcj´ niemieckiego oficera ∏àcznikowego w AON. Ma 44

lata, jest ˝onaty (dwóch synów). 

PPpp∏∏kk  KKllaauuss--PPeetteerr  KKiisseerr: – Do moich g∏ównych zadaƒ nale˝y obecnie koordynacja i wspie-
ranie wzajemnych kontaktów na p∏aszczyênie nauki i szkolnictwa, utrzymywanych z pozycji najwa˝niejszych uczelni
wojskowych Niemiec i Polski. Do moich kompetencji nale˝y aktywne uczestnictwo w procesie kszta∏cenia, udzia∏ w do-
konywaniu uzgodnieƒ programowych, dostarczanie informacji oraz materia∏ów merytorycznych zwiàzanych ze specy-
fikà SZ Niemiec, a tak˝e przygotowywanie i organizowanie wizyt bilateralnych. Nie mog´ równie˝ pominàç rozwijania
wspó∏pracy wieloszczeblowej, obejmujàcej na przyk∏ad wspieranie procesu nauczania j´zyka niemieckiego w AON
oraz utrzymywanie kontaktów z Akademià Marynarki Wojennej. Chcia∏bym z satysfakcjà zauwa˝yç, ˝e w minionym ro-
ku zosta∏y pog∏´bione kontakty na szczeblu komendantów AON i ADB, przejawiajàce si´ spotkaniami, które up∏yn´∏y
w ciep∏ej i serdecznej atmosferze, w znaczàcym stopniu wzbogacajàc przyjaêƒ polsko-niemieckà. 

NASZE PRE

¨
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Wed∏ug mojej oceny obie strony dysponujà bardzo
du˝ymi mo˝liwoÊciami edukacyjnymi, stanowiàcymi
gwarancj´ kompleksowego kszta∏cenia oficerów – przy-
sz∏ej kadry dowódczej. Z m∏odymi ludêmi i oficerami sà

przecie˝ wiàzane szczególne nadzieje. Motywacja kadry dydaktycznej, zarówno oficerów, jak i wyk∏adowców cywilnych,
ale przede wszystkim studentów, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, mo˝e stanowiç wzór godny naÊladowania. A co
najwa˝niejsze – obie strony sà gotowe do dzielenia si´ wiedzà oraz czerpania ze wspólnego dorobku. W ten oto prak-
tyczny sposób jest wspierana integracja w ramach ONZ, NATO i Unii Europejskiej. Si∏y zbrojne naszych krajów znajdu-
jà si´ na etapie zmian strukturalnych, dopasowywania do potrzeb znaczonych nowym wiekiem. Nie mo˝emy zapomnieç
o tym, ˝e taka sytuacja wymaga podj´cia wysi∏ków oraz wprowadzenia zmian, równie˝ w systemie edukacji. 

Korzystajàc z okazji, chcia∏bym wspomnieç równie˝ o mojej rodzinie. Jestem ˝onaty, a moja ˝ona ma na imi´ Bet-
tina. Mamy dwóch synów, z których starszy, Dominik ma 16 lat, a m∏odszy, Marcel 13 lat. Mieszkamy obecnie na war-
szawskim Ursynowie. Dla rodziny jest to drugi d∏u˝szy pobyt w Polsce – towarzyszy∏a mi w czasie studiów w AON w la-
tach 1995–1997. Z tego tytu∏u posiadamy licznych przyjació∏ i znajomych, zaznajàc z ich strony prawdziwie polskiej
goÊcinnoÊci. Rodzina w pe∏ni podziela moje przekonanie, ˝e Polska oraz jej mieszkaƒcy stwarzajà niepowtarzalne oka-
zje do poznania ciekawych zakàtków oraz odbywania interesujàcych spotkaƒ. Cieszymy si´ wi´c ka˝dym kolejnym dniem
sp´dzonym w Waszym kraju. 

Z racji zajmowanego przeze mnie stanowiska jestem otwarty na wszystkie kwestie zwiàzane z szeroko poj´tà pro-
blematykà niemieckà. Zainteresowanych zapraszam do swojego gabinetu (pokój 117 w bloku 101). Mo˝na ze mnà rów-
nie˝ nawiàzaç kontakt telefoniczny pod numerem (6) 814 226. Ciesz´ si´ na dalszà wspó∏prac´ i korzystam z okazji, aby
podzi´kowaç wszystkim za dotychczasowe wspólne przedsi´wzi´cia i okazywanà mi ˝yczliwoÊç. 

7 lutego br. w Kasynie AON odby∏o si´ spo-
tkanie zorganizowane przez oficerów ∏àcz-
nikowych Akademii. W ubieg∏ym roku mia∏o
miejsce podobne spotkanie w klimacie fran-
cuskim, natomiast obecnie oficerowie za-
prosili na pocz´stunek w stylu niemieckim. Zaproszenie przyj´∏a komenda i pracownicy Akademii.

Pp∏k Klaus-Peter Kiser powita∏ zgromadzonych goÊci oraz podzi´kowa∏ za wspania∏à wspó∏prac´: „ChcielibyÊmy szczegól-
nie podzi´kowaç za otwartoÊç na nasze proÊby i sprawy oraz za ogromne zaanga˝owanie w mi´dzynarodowà wspó∏prac´. Mo˝-
liwoÊç pracy tutaj sprawia nam wielkà przyjemnoÊç i sàdz´, ˝e wszyscy wspólnie ju˝ du˝o osiàgn´liÊmy i jeszcze osiàgniemy.

ChcielibyÊmy równie˝ serdecznie podzi´kowaç naszym narodowym prze∏o˝onym (panom attach¯) za pok∏adane w nas za-
ufanie i danà nam swobod´ dzia∏ania. 

Mamy nadziej´, a nawet jesteÊmy pewni, ˝e, mimo wszystkich restrukturyzacji i zmian, równie˝ w przysz∏oÊci wszyscy ra-
zem b´dziemy podà˝aç tà skutecznà drogà”. 

Pp∏k Kiser zach´ci∏ do kosztowania specja∏ów niemieckiej
kuchni: „W trakcie naszego spotkania zostanà podane typowo
niemieckie potrawy i napoje. Dania g∏ówne b´dà stanowi∏y: kie∏-
baski na kapuÊcie po bawarsku, kartoflanka z Palatynatu oraz
Obatzda, typowa bawarska specjalnoÊç z sera, spo˝ywana z chle-
bem lub preclami. Jako ciekawostk´ chcia∏bym dodaç, ˝e jej re-
ceptura jest jednym z najstarszych elementów wspólnego dorob-
ku niemiecko-francuskiego. 

Prawdziwych smakoszy na pewno zainteresuje historia mó-
wiàca o tym, ˝e przed oko∏o dwustu laty normandzka ch∏opka Ma-
rie Harel odkry∏a mi´kki ser, który jest obecnie produkowany na
ca∏ym Êwiecie. Nosi on znanà wszystkim nazw´ – camembert. Ten
wyÊmienity francuski produkt uszlachetnili Bawarczycy, dodajàc
do niego Êwie˝y serek Êmietankowy. Poniewa˝ ca∏oÊç wzbogaco-
na jest przyprawami i innymi dodatkami, Bawarczycy nazywajà
go „Obatzda”, co oznacza po prostu „przyprawiony” ser. 

Aby dope∏niç tradycji, do Obatzdy zostanà podane Êwie˝e
precle. W tym miejscu uk∏on pod adresem pana Mitscha i podzi´-
kowanie za otrzymane z jego strony wsparcie. 

Skoro zaÊ mamy byç zgodni z niemieckà tradycjà, nasze spo-
tkanie nie mo˝e obyç si´ dzisiaj bez napoju z chmielowych szy-
szek. Dla jego mi∏oÊników wa˝na jest informacja, ˝e b´dà serwowa-
ne: piwo Becks, z pó∏nocy Niemiec oraz piwo Bitburger, z okolic
Koblencji”.

EZENTACJE

SPOTKANIE W NIEMIECKICH BARWACH

Pp∏k Peter Kiser z ˝onà podczas rozmowy z komendantem
AON gen. dyw. prof. dr. hab. Boles∏awem Balcerowiczem

Ewa Kostka
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pppp∏∏kk  VVaassiilliijjuuss  AAppiisszzeevvaass (l. 44).
Litwin. Absolwent Wy˝szej Szko∏y
Oficerskiej ZSRR. By∏ m.in. do-
wódcà Poligonu Centralnego SZ
Litwy, szefem logistyki Departa-
mentu Doktryny i Szkolenia SZ Lit-
wy. Temat pracy studyjnej: Zabez-
pieczenie logistyczne jednostek
SZ Republiki Litewskiej w opera-
cjach pokojowych. 

pppp∏∏kk  mmggrr  iinn˝̋..  MMaarreekk  BBaarraann (l. 43).
Absolwent WSOWPanc w Poznaniu
i Politechniki Lubelskiej. By∏ m.in. do-
wódcà kcz w 11 pcz w Gi˝ycku, sze-
fem s∏u˝by czo∏g. ram. w 30 pz
w Rzeszowie, szefem logistyki 5 bsp
w Rzeszowie, PKW UNOF w Syrii,
PKW RFOR w Kosowie, dowódcà
PJW AFOR w Albanii. Obecnie jest szefem sekcji tech-
nicznej 21 bsp w Rzeszowie. Temat pracy studyjnej:
Zabezpieczenie logistyczne polskiego kontyngentu
wojskowego w misji pokojowej (na przyk∏adzie KFOR). 

pppp∏∏kk  mmggrr  iinn˝̋..  JJaacceekk  FFiijjaa∏∏kkooww--
sskki (l. 46). Absolwent WAT oraz
Akademii Wojsk Radiotechnicz-
nych w Miƒsku na Bia∏orusi.
Ukoƒczy∏ studia podyplomowe na
Uniwersytecie Wroc∏awskim. By∏
m.in. dowódcà kompanii remon-
towej oraz szefem s∏u˝by uzbroje-
nia i elektroniki pu∏ku rakiet prze-
ciwlotniczych, szefem s∏u˝by

uzbrojenia i elektroniki, a nast´pnie szefem s∏u˝b tech-
nicznych oraz szefem logistyki batalionu radiotechnicz-
nego. W Âlàskim Okr´gu Wojskowym pe∏ni∏ obowiàzki
szefa Wydzia∏u Eksploatacji Sprz´tu Uzbrojenia. Obec-
nie jest szefem S∏u˝by Uzbrojenia i Elektroniki SDW.
Temat pracy studyjnej: Funkcjonowanie systemu ob-
s∏ugowo-remontowego OW w czasie kryzysu i wojny. 

mmjjrr  ddyyppll..  JJaannuusszz  FFiilliippeekk (l. 38).
Absolwent Wy˝szej Oficerskiej
Szko∏y Lotniczej w D´blinie oraz
AON. By∏ m.in. dowódcà kompanii
podchorà˝ych WSOSP w D´blinie,
oficerem operacyjnym w Wydziale
Operacyjnym w komendzie WSOSP.
Obecnie zajmuje stanowisko star-
szego specjalisty w Oddziale Opera-

cyjno-Szkoleniowym Logistyki DWLOP. Temat pracy
studyjnej: Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym
eskadr lotniczych w dzia∏aniach NATO.

pppp∏∏kk  ddyyppll..  SSttaanniiss∏∏aaww  KKaapplliiƒƒsskkii
(l. 43). Absolwent WOSS Pi∏a oraz
AON. By∏ m.in. kwatermistrzem
Sk∏adnicy Amunicji w Przewozie-
-Potoku, kwatermistrzem-zast´p-
cà dowódcy 39 Pu∏ku Artylerii
w Tarnowskich Górach, starszym
oficerem w Oddziale Planowania
Materia∏owo-Technicznego Logi-
styki Krakowskiego Okr´gu Wojskowego. Temat pracy
studyjnej: Zabezpieczenie logistyczne stanowisk dowo-
dzenia Korpusu Zmechanizowanego.

pppp∏∏kk  mmggrr  iinn˝̋..  PPiioottrr  KK∏∏oossiiƒƒsskkii  
(l. 45). Absolwent WAT, studiów
podyplomowych WAT na kierunku
„zarzàdzanie i marketing” oraz stu-
diów podyplomowych Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na kie-
runku „zarzàdzanie w stanach za-
gro˝eƒ”. By∏ m.in. szefem s∏u˝by
samochodowej 16 bsap, 10 prsrl,

dowódcà 8 bzaop 8 DOW w Koszalinie. Obecnie jest
szefem logistyki 7 Brygady Obrony Wybrze˝a. Temat
pracy studyjnej: Ocena efektywnoÊci systemu logi-
stycznego w. j. b. (na przyk∏adzie 7 BOW). 

PPooddyypplloommoowwee  SSttuuddiiaa  OOppeerraaccyyjjnnoo--LLooggiissttyycczznnee  ooffiicceerróóww  llooggiissttyykkii  ssii∏∏  zzbbrroojjnnyycchh sà najwy˝szà zorganizowanà
formà kszta∏cenia oficerów logistyki w WP. Studia sà prowadzone w Zak∏adzie Logistyki Si∏ Zbrojnych, kierowa-
nym przez p∏k. dr. in˝. Zdzis∏awa Kurasiƒskiego w Instytucie Ekonomii i Logistyki. Studia przygotowujà do pracy
na stanowiskach kierowniczych w pionie logistyki wykonawczej oraz operacyjno-strategicznej instytucji central-
nych si∏ zbrojnych oraz sztabów zwiàzków operacyjnych i taktycznych w jednostkach logistycznych. W procesie
kszta∏cenia przewa˝ajà aktywne formy studiów: konwersatoria, seminaria, çwiczenia umo˝liwiajàce samodziel-
ne rozwiàzywanie okreÊlonych problemów. Uzupe∏niajà je pokazy oraz podró˝e studyjne. Kierownikiem PSOL-u
od 3 lat jest mjr dr Wojciech Nyszk. AA  oottoo  ssyyllwweettkkii  ss∏∏uucchhaacczzyy  tteeggoorroocczznneejj  eeddyyccjjii  PPSSOO--LL::

PODYPLOMOWE STUDIA O
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mmjjrr  mmggrr  iinn˝̋..  KKaazziimmiieerrzz  KKoossooww--
sskkii (l. 42). Absolwent WAT i stu-
diów podyplomowych na Politech-
nice Warszawskiej i WAT. By∏ m.in.
dowódcà kompanii in˝ynieryjno-
-drogowej, szefem logistyki bata-
lionu maszyn in˝ynieryjnych, sze-
fem sekcji technicznej brygady sa-
perów. Obecnie jest szefem

logistyki w 1 BSap w Brzegu. Temat pracy studyjnej:
Zabezpieczenie logistyczne Brygady Saperów w ope-
racjach Korpusu. 

pppp∏∏kk  mmggrr  iinn˝̋..  MMaarreekk  LLaannggoowwsskkii
(l. 39). Absolwent WOSS w Pile,
wydzia∏u mechanicznego ATR
w Bydgoszczy i studiów podyplo-
mowych w WAT oraz kursów
w Szkole Logistyki NATO w Aachen
i Akademii Dowodzenia Bunde-
swehry w Hamburgu. Pe∏ni∏ s∏u˝b´
w pododdzia∏ach remontowych 
12 DZ oraz w jednostkach szkoleniowych POW (31
OSSS, COSMSL w Grudziàdzu). Obecnie jest starszym
specjalistà w Generalnym Zarzàdzie Logistyki (P-4) SG
WP. Temat pracy studyjnej: Ocena efektywnoÊci logi-
styki wykonawczej szczebla centralnego SZ RP w ra-
mach budowanego wojennego systemu dowodzenia. 

mmjjrr  mmggrr  iinn˝̋..  JJaacceekk  MMaaddeejj  
(l. 37). Absolwent WAT i studiów
podyplomowych WAT. By∏ m.in.
in˝ynierem s∏u˝b technicznych
w 16 pz w S∏upsku, kierownikiem
Oddzia∏u Produkcji Zasadniczej
w 6 BA w Stawach, starszym ofi-
cerem WÂB w KRLog „Warsza-
wa”, specjalistà Oddzia∏u Materia-
∏owo-Technicznego w Zarzàdzie

Logistyki G-4 Dowództwa Wojsk Làdowych. Temat pra-
cy studyjnej: Zaopatrywanie w Êrodki bojowe i materia-
∏owe jednostek wojsk làdowych wydzielonych do si∏
szybkiego reagowania w dzia∏aniach poza granicami RP.

pppp∏∏kk  ddyyppll..  EEuuggeenniiuusszz  OOrrzzee--
cchhoowwsskkii (l. 45). Absolwent WSOSK
Poznaƒ i AON. By∏ m.in. zast´pcà
dowódcy oraz dowódcà Batalionu
Zaopatrzenia 37 pst w Leênicy Wiel-
kiej, zast´pcà dowódcy – szefem
wydzia∏u organizacji i planowania
7 BL. 25 DKPOW w ¸odzi. Po prze-
formowaniu 25 DKPOW w 25
BKPOW – szefem logistyki brygady.

Temat pracy studyjnej: Zabezpieczenie logistyczne jed-
nostek lotnictwa wojsk làdowych poza granicami kraju. 

pppp∏∏kk  ddyyppll..  mmggrr  IIrreenneeuusszz  RRuucciiƒƒsskkii
(l. 46). Absolwent WSOSK, Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz WATiT 
w b. ZSRR. By∏ m.in. szefem zaopa-
trzenia, kwatermistrzem 1 pz i szefem
logistyki 1 BPanc. Obecnie zajmuje
stanowisko zast´pcy szefa logistyki
Akademii Obrony Narodowej. Temat
pracy studyjnej: Doskonalenie sposo-
bów realizacji procedur zamówieƒ
publicznych w sferze finansów publicznych (na przyk∏a-
dzie AON w latach 1999–2000).

pppp∏∏kk  mmggrr  iinn˝̋..  MMaarreekk  SSaannaakk  
(l. 45). Absolwent WSOWPanc
i WAT oraz studiów podyplomo-
wych w SGGW. By∏ m.in. zast´pcà
dowódcy ds. technicznych 17 pz,
szefem s∏u˝by czo∏gowo-samo-
chodowej i szefem wydzia∏u tech-
nicznego 4 DZ, szefem logistyki 
17 BZ. Obecnie pe∏ni s∏u˝b´ na sta-
nowisku szefa wydzia∏u technicz-

nego 11 DKPanc. Temat pracy studyjnej: Osiàganie inte-
roperacyjnoÊci logistycznej przez Wojska Làdowe SZ RP
z armiami sojuszniczymi na przyk∏adzie zabezpieczenia
technicznego.

kkmmddrr  ppoorr..  mmggrr  iinn˝̋..  JJaarrooss∏∏aaww  ZZyygg--
mmuunntt (l. 42). Absolwent WSMW im.
Bohaterów Westerplatte w Gdyni. By∏
m.in. zast´pcà dowódcy okr´tu, do-
wódcà okr´tu, szefem sztabu dywizjo-
nu okr´tów rakietowych. Obecnie jest
dowódcà dywizjonu okr´tów rakieto-
wych w Gdyni. Temat pracy studyjnej:
Logistyczne zabezpieczenie lekkich nawodnych si∏ ude-
rzeniowych w dzia∏aniach na Morzu Ba∏tyckim.

OPERACYJNO-LOGISTYCZNE

Red.



22.01.2003 r. 
• p∏k dr hab. MMiicchhaa∏∏  DDrroosstt – profesor nadzwyczajny,

adiunkt w Katedrze Strategii WS-O
• p∏k dr hab. JJóózzeeff  SSmmoolliiƒƒsskkii – profesor nadzwyczaj-

ny w Katedrze Historii Sztuki Wojennej INH 
• p∏k dr MMaacciieejj  RRaattaajjcczzaakk – szef by∏ego Centrum In-

formatyki
• pp∏k dr RRyysszzaarrdd  SSzzmmyydd – adiunkt w Zak∏adzie Roz-

poznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej Instytu-
tu Dowodzenia WWLàd

29.01.2003 r. 
• pp∏k mgr JJeerrzzyy  RRuussaakk – starszy oficer Oddzia∏u Li-

niowego
• pp∏k TToommaasszz

WWiittkkoowwiicczz – s∏u-
chacz stacjonarnych
studiów doktoranc-
kich INH

• cchhoorr..  sszzttaabb..
KKrrzzyysszzttooff  KKaappcciiaakk –
kierownik sto∏ówki
˝o∏nierskiej – Logi-
styka

• sstt..  ssiieerr˝̋  sszzttaabb..
CCzzeess∏∏aaww  MMiieerrzzeejjeeww--
sskkii – kierownik ma-
gazynu – Logistyka

Red.

Podczas sesji egzaminacyjnej zapytaliÊmy studen-
tów o problemy, które napotykajà podczas studiowania
w naszej uczelni. A oto co powiedzieli: 

II  rrookk  ((ggrruuppaa  IIVV))  mmaaggii--
sstteerrsskkiicchh  ssttuuddiióóww  uuzzuuppee∏∏nniiaa--
jjààccyycchh  nnaa  kkiieerruunnkkuu  zzaarrzzààddzzaa--
nniiee  ii ddoowwooddzzeenniiee  WWWWLLààdd

KKpptt..  DDaanniieell  KKoowwaalleewwsskkii
– Sesja wymaga du˝ego wy-
si∏ku intelektualnego. Cz´sto
„zarywamy” noce. Bardzo
cz´sto, kosztem rodziny,
czas wolny poÊwi´camy na
nauk´. 

Poziom jest raczej wysoki. Wyk∏adowcy wymagajà
od nas specjalistycznej wiedzy – ka˝dy ze swojego
przedmiotu. Nie uznajà „wodolejstwa”, nie mo˝na „p∏y-
waç” w danym temacie, tylko trzeba mówiç konkrety. 

Je˝eli sà problemy w przyswojeniu wiedzy lub roz-
wiàzaniu kwestii spornych, jest wówczas mo˝liwoÊç
konsultacji indywidualnie, grupowo, bàdê podczas
spotkaƒ popo∏udniowych z wyk∏adowcà. 

Trudno powiedzieç, który przedmiot jest dla mnie
najtrudniejszy, ka˝dy bowiem rzàdzi si´ swoimi w∏a-
snymi prawami. Aczkolwiek jeÊli podda∏bym je grada-
cji, to myÊl´, ˝e „podstawy sztuki wojennej”. Polega on
na przyswojeniu bardzo
wielu poj´ç, które g∏ównie
zwiàzane sà z historià.

KKpptt..  SSzzyymmoonn  MMaarrkkiiee--
wwiicczz – Poziom w Akademii
jest dosyç wysoki. Przede
wszystkim wymagania egza-
minatorów sà bardzo du˝e. 

Nie mam wi´kszych
problemów w nauce. Uwa-
˝am, i˝ wszystkiego mo˝na
si´ nauczyç. Potrzebna jest
jedynie odrobina ch´ci, samozaparcia i oczywiÊcie od-
powiednia iloÊç czasu, którego nam, niestety, troch´
brakuje do przygotowania si´ do sesji. 

Wyk∏adowcy pomagajà nam w razie potrzeby. Je-
˝eli student ma pytania i nie mo˝e znaleêç w literaturze
odpowiedzi na nurtujàce go problemy, wówczas wska-
zówek udzielajà mu nauczyciele akademiccy. 
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PPOO˚̊EEGGNNAANNIIAA  ZZ BBRROONNIIÑÑ

Na zdj´ciu od lewej: p∏k M. Drost, p∏k M. Ratajczak, 
p∏k J. Smoliƒski, pp∏k R. Szmyd 

Na zdj´ciu od lewej: pp∏k T. Witkowicz,
pp∏k Jerzy Rusak, st. sier˝. sztab. 

C. Mierzejewski,
chor. sztab. K. Kapciak

Sesja, sesja..
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PPoorr..  WWoojjcciieecchh  SSóójjkkaa – To jest ju˝ moja druga sesja
w AON. W jej trakcie moim podstawowym problemem
jest roz∏àka z rodzinà, poniewa˝ mieszkam ponad 600
km od Warszawy. Dojazdy i nauka kolidujà wi´c ze sobà. 

Obowiàzujàca iloÊç
materia∏u jest przyt∏acza-
jàca dla studenta. Jak na
ka˝dych studiach, trzeba
si´ oczywiÊcie staraç, ˝e-
by jak najszybciej zali-
czyç i mieç z tym jak naj-
mniej problemów. 

Ka˝dy wyk∏adowca
dà˝y do tego, ˝eby po-
g∏´biç naszà wiedz´. Nie
zawsze udaje si´ nam jednak zdobyç podr´czniki, któ-
re sà kompendium wiedzy. Rozszerzenie wiedzy wy-
maga wi´c du˝o czasu. 

W tym semestrze dodatkowo przygotowywaliÊmy
prace studyjne, które poch∏on´∏y znacznà iloÊç czasu,
g∏ównie kosztem rodziny, a przede wszystkim wyma-
ga∏y wiele wysi∏ku. 

Ogólnie jestem zadowolony ze studiów. Wyk∏a-
dowcy bardzo nam pomagajà. Nikt nigdy nie odmówi∏
mi pomocy. Za jednego z najlepszych wyk∏adowców
uwa˝am p∏k. Jeremiasza Âlipca, który poÊwi´ci∏ nam
bardzo du˝o swojego czasu wolnego od pracy.

IIII  rrookk  ((ggrruuppaa  IIII))  mmaaggiisstteerrsskkiicchh  ssttuuddiióóww  uuzzuuppee∏∏nniiaajjàà--
ccyycchh  nnaa  kkiieerruunnkkuu  „„lloottnniiccttwwoo””  WWLLiiOOPP

KKpptt..  MMaarriiuusszz  KKrrzzyy˝̋aannoowwsskkii – Poziom sesji oceniam
wysoko. Najwi´kszy problem sprawi∏ zarówno mnie, jak
i moim kolegom egzamin z taktyki wojsk obrony po-
wietrznej. Przedmiot ten obejmuje bardzo szeroki zakres
wiedzy; sk∏ada si´ z czterech dzia∏ów: lotnictwo myÊliw-
skie, wojska rakietowe, wojska radiotechniczne i rozpo-
znanie, walka radioelektroniczna.

Ogólnie do opano-
wania mamy bardzo du-
˝y zakres materia∏u. Jest
jednak na to zbyt ma∏o
czasu, a terminy egzami-
nów napi´te. Dodatkowo
mamy jeszcze zaliczenia,
do których równie˝ mu-
simy si´ przygotowaç. 

Wyk∏adowcy poma-
gajà nam podczas kon-
sultacji. Cz´sto wspólnie

analizowaliÊmy problemy, podpowiadali nam literatu-
r´, a oprócz tego podawali niezwykle pomocne zagad-
nienia, czy te˝ ogólne tematy do nauki. 

KKpptt..  AAddaamm  TTrrooçç – Nie b´d´ ukrywa∏, ˝e ta sesja jest
dla mnie jednà z najtrudniejszych. Wydawaç by si´
mog∏o, ˝e nie b´dzie wi´kszych problemów, poniewa˝
obecnie zdajemy nasze przedmioty kierunkowe. Musi-
my jednak zg∏´biç wiedz´ dok∏adnie, dlatego osiàganie
bardzo dobrych wyników jest dosyç trudne. Dodatko-
wym obcià˝eniem jest dla nas wszechobecny stres. 

Najwi´kszà trud-
noÊç w tej sesji sprawi∏
mi przedmiot „systemy
wspomagania si∏ po-
wietrznych”, prowadzo-
ny przez prof. Z. Grosz-
ka. Nie b´d´ ukrywa∏, ˝e
opanowanie wiedzy z tej
dziedziny by∏o dla mnie
du˝ym wysi∏kiem.

W nauce, przez ca∏y semestr, pomagali nam oczy-
wiÊcie wyk∏adowcy. Ukierunkowali nas na zagadnienia,
wokó∏ których si´ obracaliÊmy. Uwa˝am, ˝e zarówno
ukierunkowanie, jak i udzielona pomoc by∏y wystarcza-
jàce. 

Studiowanie w Akademii Obrony Narodowej to dla
mnie zaszczytna nobilitacja. Bardzo si´ ciesz´, ˝e uda-
∏o mi si´ tu dostaç i móc zg∏´biaç interesujàce mnie
problemy.

Rozmawia∏a Ewa Kostka

Podsumowanie sesji

WWYYDDZZIIAA∏∏  SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNOO--OOBBRROONNNNYY

BBEEZZPPIIEECCZZEEƒƒSSTTWWOO  NNAARROODDOOWWEE
II  rrookk  
Ârednia ocen grupy – 4,55. Najlepsze wyniki uzy-

skali: kpt. Jaros∏aw Grabowski (Êrednia 4,90) oraz kpt.
S∏awomir Kownas (Êrednia 4,69). 

IIII  rrookk
Ârednia ocen grupy: 4,53. Najlepsze wyniki uzy-

skali: kpt. Rados∏aw Janczura (Êrednia 4,90) oraz kpt.
Mariusz Fryc (Êrednia 4,81). 

LLOOGGIISSTTYYKKAA
II  rrookk
Ârednia ocen grupy: 4,19. Najlepsze wyniki uzy-

ska∏: kpt. Maciej Trela (Êrednia 4,74). 

... i po sesji
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IIII  rrookk
Ârednia ocen grupy: 4,28. Najlepsze wyniki uzyska-

li: kpt. Wojciech Kaêmierczak (Êrednia 4,94) oraz kpt. To-
masz Dukat (Êrednia 4,69). 

WWYYDDZZIIAA∏∏  WWOOJJSSKK  LLÀÀDDOOWWYYCCHH

ZZAARRZZÀÀDDZZAANNIIEE  II DDOOWWOODDZZEENNIIEE
II  rrookk
Do drugiej sesji semestralnej w Wydziale Wojsk Là-

dowych przystàpi∏o 51 oficerów. 
GGrruuppaa  11 (kierownik taktyczny – mjr dypl. Przemy-

s∏aw Paêdziorek) 

Oficerowie zaliczyli semestr ze Êrednià – 4,22. Naj-
wy˝sze wyniki uzyska∏ por. Andrzej Kopacki – 4,70.

GGrruuppaa  22 (kierownik taktyczny – pp∏k dr Ryszard
Chrobak) 

Najlepsze wyniki osiàgn´li: kpt. Marek Modzelewski
– 4,96 oraz por. Marek Wo∏odêko – 4,67.

GGrruuppaa  33 (kierownik taktyczny – mjr dr Marek Kubiƒski)
Oficerowie semestr zaliczyli ze Êrednià – 4,23. Naj-

wy˝sze wyniki uzyska∏ kpt. Andrzej Sroka – 4,40.
GGrruuppaa  44 (kierownik taktyczny – pp∏k dr Jan Poso-

biec) 
Oficerowie semestr zaliczyli ze Êrednià – 4,18. Naj-

wy˝sze wyniki w sesji osiàgnà∏ kpt. Daniel Kowalewski –
4,80.

GGrruuppaa  55 (kierownik taktyczny – mjr dypl. Wojciech
Szczurowski) 

Oficerowie semestr zaliczyli ze Êrednià – 4,18. Naj-
wy˝sze wyniki uzyska∏ kpt. Roman ¸ytkowski – 4,93.

ZZeessppóó∏∏  ppooddssuummoowwuujjààccyy  wwyynniikkii  IIII  sseemmeessttrruu::
–  p∏k dr hab. Witold Lidwa (przewodniczàcy) 
– pp∏k dr Stanis∏aw Korzeniowski (kierownik stu-

diów) 

– pp∏k dr Ryszard Chrobak (sekretarz) 
– kierownicy taktyczni

IIII  rrookk
GGrruuppaa  11 (kierownik taktyczny – mjr dypl. Bogdan Pa-

nek) 
Najwy˝sze wyniki grupa uzyska∏a z podlegajàcej za-

liczeniu çwiczebnej praktyki dowodzenia (ocena Êrednia
4,69), natomiast najs∏absze podczas zaliczenia z j´zyka
obcego (ocena Êrednia 3,61). 

Do najlepszych studentów w grupie nale˝à: 
• kpt. Wac∏aw Samociuk – Êrednia 4,65 (ocena

ogólna – 5); 
• kpt. Rados∏aw Pi´ta – Êrednia 4,60 (ocena ogólna

– 5); 
• kpt. Tomasz Ca∏kowski – Êrednia 4,55 (ocena

ogólna – 5). 

GGrruuppaa  22 (kierownik taktyczny – kpt. dypl. Jacek Jo-
niak) 

Najwy˝sze wyniki grupa uzyska∏a z zaliczenia sportu
(ocena Êrednia 4,77), natomiast najs∏absze podczas ko-
lokwium z systemów ∏àcznoÊci (ocena Êrednia 3,46). 

Do najlepszych studentów w grupie nale˝à: 
• kpt. Waldemar Konkol – Êrednia 4,95 (ocena ogól-

na – 5); 
• kpt. Piotr Har´˝ak – Êrednia 4,55 (ocena ogólna – 5).

GGrruuppaa  33 (kierownik taktyczny – pp∏k dypl. Andrzej
Gburek) 

Najwy˝sze wyniki grupa uzyska∏a z zaliczenia szkole-
nia OTWL, çwiczebnej praktyki dowodzenia oraz prakty-
ki funkcjonowania wojsk (ocena Êrednia 4,50), natomiast
najs∏absze podczas zaliczenia z organizacji i zarzàdzania
oraz systemów ∏àcznoÊci (ocena Êrednia 3,43). 

Do najlepszych studentów w grupie nale˝y kpt.
Grzegorz Mi∏oszewski – ocena Êrednia 4,60 (ocena ogól-
na – 5). 

Studenci przed egzaminem pisemnym z organizacji i zarzàdzania.
(II sesja semestralna Magisterskich Studiów Uzupe∏niajàcych na

kierunku „zarzàdzanie i dowodzenie”)

Kpt. S. Markiewicz odpowiada 
z dzia∏aƒ taktycznych si∏ powietrznych przed wyk∏adowcà

– pp∏k. dr. Z. MaÊlakiem
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GGrruuppaa  44 (kierownik taktyczny – pp∏k dypl. Jerzy Go-
lemiec) 

Najwy˝sze wyniki grupa uzyska∏a z zaliczenia lotnic-
twa wojsk làdowych (ocena Êrednia 4,64), natomiast naj-
s∏absze z zaliczenia organizacji i zarzàdzania oraz obrony
przeciwchemicznej (ocena Êrednia 3,43). 

Do najlepszych studentów w grupie nale˝y: 
• kpt. Krzysztof Krakowski – ocena Êrednia 4,55

(ocena ogólna – 5); 

GGrruuppaa  55 (kierownik taktyczny – pp∏k dr S∏awomir
Owczarek) 

Najwy˝sze wyniki grupa uzyska∏a z zaliczenia rozpo-
znania wojskowego i walki elektronicznej (ocena Êrednia
4,57), natomiast najs∏absze z zaliczenia organizacji i za-
rzàdzania oraz logistyki wojsk làdowych (ocena Êrednia
3,79). 

Do najlepszych studentów w grupie nale˝à: 
• kpt. Mariusz Kaliszuk – ocena Êrednia 4,70 (ocena

ogólna – 5); 
• kpt. Przemys∏aw Zi´talak – ocena Êrednia 4,65

(ocena ogólna – 5). 

GGrruuppaa  66 (kierownik taktyczny – mjr dr Andrzej Polak) 
Najwy˝sze wyniki grupa uzyska∏a z zaliczenia lotnic-

twa wojsk làdowych oraz sportu (ocena Êrednia 4,67),
natomiast najs∏absze z zaliczenia organizacji i zarzàdza-
nia oraz logistyki wojsk làdowych (ocena Êrednia 3,80). 

Do najlepszych studentów w grupie nale˝à: 
• kpt. Jan Wojno – Êrednia 4,75 (ocena ogólna – 5);
• kpt. Tomasz Tarunt – Êrednia 4,70 (ocena ogólna – 5);
• kpt. Dariusz Jaros – Êrednia 4,60 (ocena ogólna – 5).

ZZeessppóó∏∏  ppooddssuummoowwuujjààccyy  wwyynniikkii  IIVV  sseemmeessttrruu: 
– p∏k dr hab. Waldemar Kaczmarek (przewodniczàcy) 
– pp∏k dr Stanis∏aw Korzeniowski (kierownik studiów)
– kierownicy taktyczni

WWYYDDZZIIAA∏∏  LLOOTTNNIICCTTWWAA  II OOBBRROONNYY  PPOOWWIIEETTRRZZNNEEJJ

W Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej prze-
prowadzono sesje semestralne na studiach stacjonar-
nych (w dniach 23–29.01. – czwarta, a w dniach
30.01.–06.02. – druga). Dowódcà kursów jest pp∏k dr
Zdzis∏aw MaÊlak. 

Do egzaminów i kolokwiów przystàpi∏o 33 studen-
tów: 21 – drugiego i 12 – pierwszego roku studiów. 

Podczas IV sesji studenci zdawali 4 egzaminy: z tak-
tyki wojsk lotniczych, taktyki wojsk obrony powietrznej,
dowodzenia si∏ami powietrznymi i szkolenia operacyj-
no-taktycznego si∏ powietrznych. Ponadto w ciàgu se-
mestru zaliczali na ocen´ 9 innych przedmiotów i przed-
si´wzi´ç. 

Podczas drugiej sesji studenci zdawali egzaminy
i jedno kolokwium. Egzaminy z historii sztuki wojennej,
doktryn powietrznych oraz organizacji i zarzàdzania, na-
tomiast kolokwium z dzia∏aƒ operacyjnych wojsk làdo-
wych. Ponadto w ciàgu semestru zaliczali 7 innych
przedmiotów. 

LLOOTTNNIICCTTWWOO
Poszczególne grupy uzyska∏y nast´pujàce Êrednie

ocen: 
– l grupa II roku studiów – 4,26; 
– II grupa II roku studiów – 4,29; Êrednia roku – 4,27;
– grupa l roku studiów – 4,31. 
Najlepsze oceny indywidualne uzyskali: 
I grupa II roku (kierownik taktyczny – mjr dypl. Jerzy

Gruszczyƒski) 
– kpt. Robert Weissgerber – 5,00; 
– kpt. S∏awomir Màkosa – 4,85; 
– kpt. Maciej Siemiƒski – 4,54. 

II grupa II roku (kierownik taktyczny – pp∏k dr Stani-
s∏aw Sirko) 

– mjr Zbigniew Ârednicki – 4,8; 
– kpt. Krzysztof Cupryniak – 4,85; 
– kpt Dariusz Tatarowski – 4,54. 

I rok (kierownik taktyczny – mjr dr Zbigniew Skwa-
rek) 

– por. Tadeusz Zieliƒski – 4,82; 
– kpt. Arkadiusz Pietrzyk – 4,54. 

Ewa Kostka

Autorem zdj´ç do artyku∏u jest red. E. Kostka.

Kpt. M. Krzy˝anowski przygotowuje si´ do odpowiedzi
z przedmiotu „Taktyka wojsk lotniczych”. W komisji zasiadajà

od lewej: p∏k dr hab. Janusz Karpowicz, mjr dypl. Jerzy
Gruszczyƒski oraz kmdr dypl. Zenon Chojnacki
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7 lutego odby∏a si´ inauguracja uzupe∏niajà-
cych studiów magisterskich na kierunkach:
logistyka, bezpieczeƒstwo narodowe, zarzà-
dzanie i dowodzenie oraz lotnictwo.

Komendant – rektor AON gen. dyw. prof. dr hab. Bo-
les∏aw Balcerowicz powita∏ nowych studentów. Po uro-
czystym Êlubowaniu wr´czy∏ indeksy 77 s∏uchaczom roz-
poczynajàcym nauk´. W imieniu studentów II roku
wystàpi∏ kpt. Marek Modzelewski. 

O wynikach egzaminów wst´pnych pisaliÊmy w poprzed-

nim numerze „Biuletynu AON”.

Red. 

Witamy w murach naszej uczelni

11 lutego br. w Sali Rycerskiej Klubu AON od-
by∏o si´ kolejne spotkanie Klubu Absolwentów
ASG WP i AON. 

Tym razem okazjà do spotkania by∏a promocja ksià˝ki
autorstwa jednego z cz∏onków Klubu p∏k. w st. spocz. dr. LLuu--
ccjjaannaa  ZZaappaa∏∏yy, zatytu∏owanej „„WW  rreemmbbeerrttoowwsskkiieejj  AAllmmaa  MMaa--
tteerr..  WWssppoommnniieenniiaa””. Jak podkreÊli∏ prezes Klubu p∏k rez. dr
Dominik Strasburger: Jest to kolejna ju˝ ksià˝ka o charakte-
rze wspomnieniowym w dorobku p∏k. Zapa∏y. Jest ona tym
cenniejsza, ˝e autor dzieli si´ na jej kartach swoimi wspo-
mnieniami z lat 1963–1966, kiedy to by∏ s∏uchaczem w ASG
WP. S∏owo wprowadzajàce o prezentowanej pozycji wyg∏o-
si∏ p∏k w st. spocz. prof. Jerzy Zakrzewski, by∏y szef Instytu-
tu Dydaktyki ASG WP. Zwracajàc uwag´ na wartoÊç po-
znawczà ksià˝ki, wyrazi∏ nadziej´, ˝e to spotkanie jest
pierwszym z ca∏ego cyklu, w którym promowane b´dà tak-
˝e kolejne podobne publikacje. W dyskusji nad ksià˝kà g∏os
zabrali tak˝e m.in.: p∏k doc. dr Wac∏aw Izydorek, p∏k dr Ste-
fan Wasilewski, p∏k dr Apolinary Prokop i p∏k dr Ryszard Sa-
chaj. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreÊlali potrzeb´ pu-
blikowania wspomnieƒ osób, które jako s∏uchacze lub
wyk∏adowcy wspó∏tworzyli histori´ i dorobek naukowy uczel-
ni. Pu∏kownik Zapa∏a podzi´kowa∏ za tak ˝yczliwe przyj´cie jego ksià˝ki, która – jak sam przyzna∏ – jest kolejnà w je-
go dorobku, w sposób ciekawy i barwny odtwarzajàcà koleje jego ˝o∏nierskiego losu. Prowadzàcy spotkanie p∏k
Strasburger wyrazi∏ nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci uda si´ w ramach Klubu opracowaç ca∏oÊciowà histori´ rembertow-
skiej uczelni. 

Jacek Matuszak

SPOTKANIE

KLUBU ABSOLWENTÓW

Fragmenty ksià˝ki Lucjana Zapa∏y publikujemy na ∏amach „Biuletynu AON” od nr. 3–4 (9–10).
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Autor ksià˝ki – p∏k w st. spocz. Lucjan Zapa∏a 
poczas prezentacji swojej ksià˝ki

Gen. dyw. B. Balcerowicz wr´cza indeksy 
nowo przyj´tym studentom



Rankiem 17 stycznia 1945 r. oddzia∏y 1 Armii Wojska
Polskiego walczàce w sk∏adzie 1 Frontu Bia∏oruskiego

wkroczy∏y do lewobrze˝nej Warszawy, odrzucajàc silnego
jeszcze przeciwnika poza granic´ miasta. Warszawa po
obu stronach Wis∏y by∏a wolna. 

Na rozkaz Hitlera specjalne oddzia∏y niemieckie pla-
nowo i do ostatniej chwili grabi∏y i niszczy∏y miasto. Na-
wet wolna ju˝ od czterech miesi´cy Praga by∏a ustawicz-
nie n´kana i niszczona ostrza∏em najci´˝szych dzia∏
artyleryjskich. 

13 stycznia 1945 r. Krajowa Rada Narodowa podj´∏a
ostatecznà decyzj´ odbudowy Warszawy i pozostawienia
tu stolicy Polski, chocia˝ poczàtkowo by∏y plany przenie-
sienia jej do Krakowa lub ¸odzi. 

Oswobodzone miasto ju˝ w pierwszych godzinach
wolnoÊci zape∏ni∏o si´ warszawiakami powracajàcymi do
swoich, w wi´kszoÊci le˝àcych w gruzach, domów. War-
szawa zosta∏a zniszczona w 85%, straty ludnoÊci w latach
1939–1945 r. wynios∏y oko∏o 800 000. 

19 stycznia 1945 r. w Alejach Jerozolimskich odby∏a
si´, na wzór przedwojenny, defilada 1 Armii Wojska Pol-
skiego. Dywizje w takt „Warszawianki” przemaszerowa∏y
wÊród rozentuzjazmowanych warszawiaków i ruszy∏y
wprost z defilady w dalszy poÊcig za groênym jeszcze
przeciwnikiem. Z powietrza defilad´ os∏ania∏ 1 Pu∏k Lot-
nictwa MyÊliwskiego „Warszawa”. 

Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. broni Mi-
cha∏ Rola-˚ymierski pozostawi∏ w Warszawie silny garni-
zon do przywrócenia miastu normalnego, pokojowego
ju˝ ˝ycia. Miasto w znacznej mierze by∏o zaminowane,
w gruzach znajdowa∏o si´ mnóstwo pocisków, niewybu-
chów i innych materia∏ów ÊmiercionoÊnych. Wojska in˝y-

nieryjno-saperskie przystàpi∏y do natychmiastowego roz-
minowywania miasta. Wojska techniczne podnosi∏y z gru-
zów zniszczone, potrzebne miastu urzàdzenia, s∏u˝by
kwatermistrzowskie pomaga∏y ludnoÊci w aprowizacji,
transporcie samochodowym itp. Wystawiono dla bezpie-
czeƒstwa ludnoÊci (szabrownicy itp.) patrole wojskowe,
dzi´ki czemu mieszkaƒcy czuli si´ bezpieczniej i odczuwa-
li tradycyjnie opiekuƒczà rol´ polskiego ˝o∏nierza. 

Do marca 1945 r. saperzy usun´li 80 000 pocisków,
ponad 30 000 min, oko∏o 300 ∏adunków wybuchowych,
zbudowali 4 mosty (w tym jeden sta∏y kolejowy). Miasto
szybko przywrócono do ˝ycia. „Ca∏y naród odbuduje
swojà stolic´” – to has∏o dominowa∏o przez dziesiàtki lat

odbudowy i rozbudowy
Warszawy. Dobrowolnà
prac´ spo∏ecznà obywa-
teli obliczono na oko∏o
5 mln godzin. 
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rocznica oswobodzenia Warszawy
spod hitlerowskiej okupacji

5858
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W wielu
powojennych

uroczystoÊciach bra∏
udzia∏ Boles∏aw

Karas. Na zdj´ciu
widzimy honorowego
˝o∏nierza w pierwszej

trójce podczas
defilady w dniu

zakoƒczenia wojny

Porucznik Jan
Szwarc pilot

bojowy, 1 pu∏ku
lotniczego

„Warszawa”, przed
startem do os∏ony

powietrznej,
podczas defilady
Wojska Polskiego

19 stycznia 1945 r. gen. Micha∏
Rola-˚ymierski osobiÊcie

dokona∏ przeglàdu oddzia∏ów
WP zgrupowanych do defilady



Warszawa sta∏a si´ wkrótce centrum gospodarczym,
politycznym, kulturalnym i naukowym kraju. 

Pragnàc uczciç historyczne wydarzenie sprzed 58 lat,
przedstawiciele Zarzàdu Ko∏a nr 55 Zwiàzku By∏ych ˚o∏-
nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP przy AON,
w imieniu kolegów ca∏ego Ko∏a, z∏o˝yli 17 stycznia br. wià-
zank´ kwiatów pod tablicà wmurowanà w Êcian´ KoÊcio-
∏a Garnizonowego w Rembertowie, upami´tniajàcà ˝o∏-
nierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego poleg∏ych na szlaku
bojowym od Lenino do Berlina. 

Stanis∏aw Grochowski
Fotografie pochodzà ze zbiorów prywatnych autora oraz

z frontowych gazet 1 i 2 Armii. 

W styczniu i lutym br. w Klubie AON podzi-
wialiÊmy prace Anatola Karonia. 

AAnnaattooll  KKaarrooƒƒ ur. 13.10.1957 r. Dzia∏alnoÊcià arty-
stycznà zajmuje si´ od 1978 r. Uprawia rysunek, malar-
stwo, rzeêb´, instalacje itp. W malarstwie ulubionymi
tematami sà muzyka i portret. 

WWyyssttaawwyy  iinnddyywwiidduuaallnnee
1985 – „Ucho Mozarta” – Galeria N
1986 – „PRZEC 48 ZAP” – Galeria Brama
1988 – „Poezja” – Galeria Rzeêby
„Jazz” – Sala Kongresowa podczas Jazz Jamboree‘88
1990 – „ZZ” – Galeria SOS

„Poszukiwacze Szcz´Êcia” Projekt Elizeum
1991 – „Zapa∏ki” – Galeria ˚ar
1993 – „Jazz Kolor” – Jazz Klub Akwarium – Sala

Kongresowa podczas Summer Jazz Days
„Malarstwo” – Galeria W∏ochy
„Jazz Kolor” – Hotel Sobieski

1994 – „Ch∏opiec z zapa∏kami” – Barbakan – Stare
Miasto

1995 – „Exploding Chopin” – Gallery Sansair, Van-
couver Canada

1996 – „Kolekcja Akwarium” – Jazz Klub Akwarium
– Sala Kongresowa podczas Summer Jazz Days

1997 – „Rzeêby w jednej zapa∏ce” – Internet
www.aurum.com.pl/Tolo 

1998 – „Mimochód–art.” – Galeria „Pa∏acyk” Towa-
rzystwa Przyjació∏ Sztuk Pi´knych

WWyyssttaawwyy  zzbbiioorroowwee
1985 – „Witkacy‘85” – Warszawa, L´bork, Koszalin,

Pi∏a
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Wystawy mala

Na zdj´ciu od lewej: p∏k p∏k F. Janowski, Z. Palewicz,
J. WiÊniewski (prezes Ko∏a), S. Grochowski i Z. Magnucki

Klub AON w czasie ferii zorganizowa∏ dla dzieci
wiele imprez kulturalno-oÊwiatowych. 

Dzieci mog∏y obejrzeç filmy: „W pustyni i w pusz-
czy”, „Król Lew II”, „Harry Potter”, wziàç udzia∏ w roz-
grywkach minibilarda oraz konkurach plastycznych:
„Ilustracja do bajki J. Brzechwy” oraz „Wyspa skar-
bów”. Zorganizowano równie˝ warsztaty taneczne,
konkurs piosenki i recytacji wiersza, a tak˝e quiz „Czy
znacie Harry’ego Pottera?”. Dzieci uk∏ada∏y równie˝
puzzle, gra∏y w gry komputerowe i planszowe.
W konkursach, grach i zabawach podczas ferii zimo-
wych wzi´∏o udzia∏ 132 dzieci.

Red.

Zima w mieÊcie



1987 – „Studium czerwieni” – Galeria Brama
1987 – „Cz∏owiek nagi” – Galeria Brama
1987 – Konkurs na rysunek im. Andriollego – Na∏´-

czów, Lublin
1987 – „Sztuka jako wolnoÊç” – Koszalin
1987 – „Tematy muzyczne w malarstwie” – Tarnów,

Sandomierz
1988 – „Arsena∏‘88” – Warszawa
1989 – „Barwy Dêwi´ku” – S∏upsk
1990 – „Sztuka w biedzie” – Galeria DAP oraz Mar-

riot Terminal LOT
1992 – „Plener w Doberlug Kirchhain”
1995 – „Mimochód–art” – Galeria Inicjatyw Twór-

czych
1997 – „IntymnoÊç” – Galeria Inicjatyw Twórczych
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rstwa w Klubie

Ârednie ocen z eg-
zaminów z wychowania
fizycznego w semestrze
zimowym 2002/2003. 

ZZ AA RR ZZ ÑÑ DD ZZ AA NN II EE
II DDOOWWOODDZZEENNIIEE  

II semestr
gr. 1 – 4,77
gr. 2 – 4,56
gr. 3 – 4,72
gr. 4 – 4,70
gr. 5 – 4,81
IV semestr
gr. 1 – 4,38
gr. 2 – 4,50
gr. 3 – 4,42
gr. 4 – 4,50
gr. 5 – 4,35
gr. 6 – 4,60
Ârednia – 4,57

LLOOTTNNIICCTTWWOO
II sem. – 4,30 
IV sem. gr. 1 – 4,45 
IV sem. gr. 2 – 4,50 
Ârednia: – 4,41

LLOOGGIISSTTYYKKAA
II sem. – 4,14 
IV sem. – 4,20 
Ârednia: – 4,17

BBEEZZPPIIEECCZZEE¡¡SSTTWWOO
NNAARROODDOOWWEE

II sem. – 4,50
IV sem. – 4,46
Ârednia: – 4,48

Pi∏ka No˝na

7.01.2003 r. odby∏
si´ Mi´dzywydzia∏owy
Turniej Pi∏ki No˝nej stu-
dentów AON. 

A oto wyniki: 
I miejsce – WS-O
II miejsce – WLiOP
III i IV miejsce –

dru˝yny WWLàd
Red.

Sport i rekreacja

KKlluubb  AAOONN zaprasza wszystkich
grajàcych w bryd˝a sportowego do

udzia∏u w rozgrywkach w ka˝dy
czwartek od godz. 17.00, Klub, sala 203.

BBiibblliiootteekkaa  KKlluubbuu
Dla pracowników AON czynna: 
poniedzia∏ek, wtorek, czwartek

w godz. 14.00–19.00, piàtek w godz.
10.00–15.00.

Dla dzieci czynna: 
poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 

w godz. 13.00–18.00, 
piàtek w godz. 10.00–15.00.



„„ÂÂwwiiaaddoommooÊÊçç  lluuddzzii  nniiee  kksszzttaa∏∏ttuujjee  iicchh  bbyyttuu  ii bbyytt
mmaatteerriiaallnnyy  nniiee  ddeetteerrmmiinnuujjee  bbeezzppooÊÊrreeddnniioo  ÊÊwwiiaaddoo--
mmooÊÊccii..  MMii´́ddzzyy  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊcciiàà  ii bbyytteemm  ppooÊÊrreeddnniicczzyy
iinnffoorrmmaaccjjaa,,  kkttóórraa  wwpp∏∏yywwaa  nnaa  uuÊÊwwiiaaddaammiiaanniiee  lluu--
ddzziioomm  iicchh  ww∏∏aassnneeggoo  bbyyttuu..””

C. Wright Mills 
11..  WWpprroowwaaddzzeenniiee
„... rozwój to zdradliwa rzeka – pisa∏ Ryszard Kapu-

Êciƒski, dodajàc: o czym przekona si´ ka˝dy, kto wstàpi
w jej nurt. Na powierzchni woda p∏ynie g∏adko i wartko,
ale wystarczy, ˝eby sternik ruszy∏ swojà ∏odzià beztrosko
i z nadmiernà pewnoÊcià siebie, a wnet zobaczy, ile w tej
rzece groênych wirów i rozleg∏ych mielizn. (...) Niby jesz-
cze si´ p∏ynie, ale ju˝ si´ stoi, niby ∏ódê rusza si´, ale tkwi
w miejscu: dziób osiad∏ na mieliênie”. Trudno zatem ba-
daç rozwój dowolnego systemu spo∏ecznego, skoro iden-
tyfikacja tego procesu przysparza zasadniczych k∏opotów
metodologicznych. Karl R. Popper nie kry∏ swej niech´ci
do historycyzmu, uwa˝ajàc go za „marnà metod´”. Jego
argumentacja opiera∏a si´, przypomnijmy, na nast´pujà-
cych za∏o˝eniach: a) bieg dziejów w znacznym stopniu za-
le˝y od rozwoju wiedzy; b) przysz∏ego rozwoju wiedzy nie
da si´ przewidzieç za pomocà ˝adnych racjonalnych czy
naukowych metod; c) nie mo˝na przewidzieç przysz∏ego
biegu historii ludzkoÊci; d) nie jest mo˝liwa naukowa teo-
ria rozwoju historycznego majàca stanowiç podstaw´
przewidywaƒ historycznych; e) podstawowy cel metody
historycyzmu – przewidywanie przysz∏ych dziejów – oka-
zuje si´ nieziszczalny. 

Jednak˝e, podkreÊla∏ K.R. Popper: Argumentacja ta
nie wyklucza, rzecz jasna, mo˝liwoÊci wszelkich prognoz
spo∏ecznych. Przeciwnie, da si´ je znakomicie pogodziç
z mo˝liwoÊcià weryfikacji ró˝nych teorii spo∏ecznych. Owa
weryfikacja winna polegaç na przewidywaniu, ˝e w okre-
Êlonych warunkach b´dà zachodziç pewne zdarzenia. 

Przypomnienie powy˝szych opinii sk∏ania do ostro˝-
noÊci w sformu∏owaniu nie tylko sàdów o charakterze
prognostycznym, co wydaje si´ byç oczywiste, lecz tak˝e
diagnoz spo∏ecznych. Zjawisko, które jest przedmiotem
niniejszych rozwa˝aƒ, jest rezultatem procesu spontanicz-
nego, bo niezaplanowanego. W drugiej po∏owie lat 50.
ubieg∏ego wieku dostrze˝ono na gruncie spo∏eczeƒstwa
amerykaƒskiego zmiany strukturalne nadajàce spo∏eczeƒ-
stwu cechy ró˝niàce je od typowego spo∏eczeƒstwa indu-
strialnego. A poczàtek tych zmian mia∏ miejsce tu˝ po za-
koƒczeniu II wojny Êwiatowej. OczywiÊcie, co podkreÊla∏
Peter F. Drucker, dopiero po upadku marksizmu jako ide-
ologii i komunizmu (realnego socjalizmu) sta∏o si´ jasne,

˝e zmierzamy ku nowemu, zupe∏nie innemu spo∏eczeƒ-
stwu. 

Jednak˝e zmiany spo∏eczne by∏y w g∏ównej mierze
rezultatem dokonujàcego si´ post´pu w sferze IT (infor-
mation technology), czyli w technice przetwarzania i prze-
sy∏ania informacji. Post´p w technice przetwarzania infor-
macji przebieg∏ od komputerów Konrada Zuse i ENIACA
do obecnych rodzin przeró˝nych komputerów osobistych
i superkomputerów, zaÊ w technice przesy∏ania informacji
– od systemów analogowych do systemów cyfrowych
(szerokopasmowych sieci multimedialnych). W ostatniej
dekadzie dokona∏a si´ pe∏na integracja systemów infor-
matycznych (czyli przetwarzania informacji) i systemów
telekomunikacyjnych (czyli przesy∏ania informacji), a tak-
˝e ich globalizacja. Ów, mo˝liwie najzwi´êlej scharaktery-
zowany post´p w dziedzinie IT móg∏ si´ dokonaç dzi´ki
post´powi w fizyce cia∏a sta∏ego, mikroelektronice, który
wyznaczajà wynalazki tranzystora (1948), uk∏adu scalone-
go (1958) i mikroprocesora (1971). Za uwieƒczenie niemal
pó∏ wieku trwajàcych wysi∏ków fizyków, matematyków
i elektroników mo˝na uznaç powstanie Internetu (tak˝e
„niezaplanowane”), o którym Stanis∏aw Lem powiedzia∏,
˝e stanowi odpowiedê na pytanie, które jeszcze nie zosta-
∏o postawione. A o spo∏eczeƒstwie informacyjnym, okre-
Êlanym niekiedy jako „spo∏eczeƒstwo wiedzy”, mo˝na
bez wi´kszej przesady powiedzieç, ˝e zrodzi∏a je wiedza
naukowa (ÊciÊlej – wiedza Êcis∏a) i ona je modernizuje. 

22..  MMooddeerrnniizzaaccjjaa
Dostrze˝one pod koniec lat 50. zmiany spo∏eczne,

których ewolucja doprowadzi∏a do zjawiska spo∏eczeƒ-
stwa informacyjnego, przysparza∏y obserwatorom i bada-
czom licznych k∏opotów, o czym mo˝e Êwiadczyç chocia˝-
by mnogoÊç proponowanych terminów, których
przytoczenie zabra∏oby zbyt wiele miejsca. Âlady ich mo˝-
na dostrzec niekiedy tak˝e u dzisiejszych sceptyków i en-
tuzjastów spo∏eczeƒstwa informacyjnego i konsekwencji
jego rozwoju (np. „Nowa ekonomia” czy „Nowa gospo-
darka” lub „e –... wszystko”!). 

Rozwój systemu to jego „ukierunkowana zmiana”,
której wyrazem mo˝e byç zarówno post´p, jak i stagnacja
lub regres. Aby stwierdziç, z jakim przejawem rozwoju
mamy do czynienia, konieczne jest przyj´cie okreÊlonego
systemu wartoÊci i kryteriów ewaluacji zachodzàcych
zmian (przejÊcia ze stanu do innego wyró˝nionego stanu,
przy czym mo˝emy mieç do czynienia ze „stanami nie-
ustalonymi”). Termin „zmiana spo∏eczna” najcz´Êciej poj-
mowany jest jako proces przekszta∏ceƒ strukturalnych
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i funkcjonalnych okreÊlonego systemu spo∏ecznego. Pro-
ces tych przekszta∏ceƒ mo˝e byç wywo∏any oddzia∏ywa-
niami (czynnikami) zewn´trznymi i/lub we-
wn´trznymi. Rozwój spo∏eczny (systemu
spo∏ecznego) jest procesem zmian (jakoÊcio-
wych i/lub iloÊciowych) o post´powym (tj. pozy-
tywnie ocenianym) charakterze, obejmujàcym
wszelkie czynniki, które owe zmiany zainicjowa∏y,
przyÊpiesza∏y lub tylko na nie wp∏ywa∏y w spo-
sób poÊredni. Szczególny przypadek rozwoju
systemu spo∏ecznego stanowi modernizacja po-
legajàca na przekszta∏ceniu spo∏eczeƒstw „usta-
lonych” (tradycyjnych) w nowoczesne (zmoder-
nizowane), co mo˝e oznaczaç np. zmiany
struktury zatrudnienia, systemu wytwarzania,
warunków i form pracy, edukacji, obronnoÊci,
komunikowania itp., a tak˝e typu organizacji. 

TTaabbeellaa  11..  RRóó˝̋nniiccee  ssttrruukkttuurr  ssppoo∏∏eecczznnyycchh..

èród∏o: D. Bell, The Coming of Post – Industrial Society, New York

1973. 

„Uniwersalny” schemat rozwoju modernizacyjnego
mo˝na przedstawiç nast´pujàco: „spo∏eczeƒstwo trady-
cyjne preindustrialne” –> „spo∏eczeƒstwo na po∏y zmo-
dernizowane” –> „spo∏eczeƒstwo przemys∏owe” –>
„spo∏eczeƒstwo postprzemys∏owe” –> „spo∏eczeƒstwo
informacyjne” –>? Powy˝szy schemat zak∏ada liniowoÊç
zmian modernizacyjnych. Wydaje si´ jednak, ˝e modelem
adekwatnym do ˝ywio∏owego (spontanicznego) charakte-
ru procesu rozwoju jest model nieliniowy, obejmujàcy
swoistà „mozaik´” (sieç?) sprz´˝eƒ zwrotnych (dodatnich
i ujemnych). Byç mo˝e nale˝a∏oby si´gnàç do modeli wy-
wodzàcych si´ z termodynamiki nieliniowej, synergetyki
czy teorii chaosu? 

Bardzo obrazowym modelem zmian modernizacyj-
nych jest koncepcja tzw. fal innowacyjnych, która jasno
ukazuje charakter rozwoju, lecz w gruncie rzeczy abstra-
huje od istotnych, strukturalnych i funkcjonalnych czynni-
ków rozwoju (stymulant i destymulant). W istocie mamy
do czynienia z licznymi stanami nieustalonymi: ju˝ nie jest
to „system tradycyjny”, ale jeszcze nie jest system „zmo-

dernizowany”, czyli jak w przypadku owej ∏odzi wspo-
mnianej przez KapuÊciƒskiego na wst´pie. 

RRyyss..  11..  FFaallee  iinnnnoowwaaccyyjjnnee

33..  KKoonncceeppttuuaalliizzaaccjjaa
Próba okreÊlenia modelu spo∏eczeƒ-

stwa informacyjnego i procesu jego roz-
woju na gruncie metodologicznym anali-
zy systemowej jest rezultatem przyj´cia
nast´pujàcych ogólnych za∏o˝eƒ: 

a) Przedmiot: system spo∏eczny; 
b) Cel: rozpoznanie (identyfikacja) i pro-

gnoza zmian strukturalnych i funkcjonal-
nych;

c) Stan wyjÊciowy: spo∏eczeƒstwo industrialne (post-
industrialne); 

d) Stan docelowy: spo∏eczeƒstwo informacyjne; 
e) Horyzont czasowy: I dekada XXI wieku; 
f) Model rozwoju: modernizacja jako rezultat wp∏ywu IT;
g) SterowalnoÊç rozwoju: ograniczona. 
Przyj´cie powy˝szych za∏o˝eƒ pozwala na sformu∏o-

wanie nast´pujàcej propozycji terminologicznej: 
Spo∏eczeƒstwem informacyjnym okreÊlamy taki sys-

tem spo∏eczny, ukszta∏towany w procesie modernizacji,
w którym systemy informacyjne i zasoby informacyjne
determinujà spo∏ecznà struktur´ zatrudnienia, wzrost za-
mo˝noÊci spo∏eczeƒstwa (dochodu narodowego) oraz
stanowià podstaw´ orientacji cywilizacyjnej. 

Z kolei, przyj´cie powy˝szego okreÊlenia (dalekiego
od precyzyjnej definicji) implikuje nast´pujàce cechy
„konstytutywne” spo∏eczeƒstwa informacyjnego: 

1. Dominacja sektora us∏ug w spo∏ecznej strukturze
zatrudnienia wraz ze sta∏ym rozwojem (iloÊciowym i jako-
Êciowym) us∏ug informacyjnych; 

2. Wysokie tempo rozwoju sieci komunikacji spo∏ecz-
nej oraz modernizacji informacyjnej struktury; 
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3. Ranga zasobów informacyjnych organizacji jako za-
sobów strategicznych; 

4. Edukacja i badania naukowe jako g∏ówne êród∏o in-
nowacji i post´pu cywilizacyjnego; 

5. Powstanie „Nowej gospodarki” jako rezultatu inte-
rakcji techniki (g∏ównie IT), gospodarki i spo∏eczeƒstwa; 

6. Bezpieczeƒstwo informacyjne jako istotny element
bezpieczeƒstwa spo∏eczeƒstwa (w dziedzinie obronnoÊci
– powstanie koncepcji „Information Warfare” i „Cyber-
war”); 

7. Wysoki wp∏yw IT i mediów elektronicznych na
zmiany zachowaƒ spo∏ecznych (powstanie fenomenu
„Cyberculture”); 

8. Integracja organizacyjna systemów informatycz-
nych, systemów telekomunikacyjnych i systemów maso-
wego komunikowania (mediów elektronicznych); 

9. Globalizacja systemów informacyjnych (fenomen
Internetu) jako czynnik globalizacji gospodarczej; 

10. Powstanie nowych typów organizacji („organiza-
cja wirtualna”, „organizacja sieciowa”, „organizacja wie-
dzy” itp.) oraz metod zarzàdzania nimi. 

Przejdêmy do próby konceptualizacji i za∏ó˝my, ˝e da-
ny jest formalny model systemu spo∏ecznego w postaci: 

gdzie: 
• S jest zbiorem osób – jednostek rozwa˝anych w da-

nym kontekÊcie, nazywanym „spo∏eczeƒstwem”; 
• ∑ jest klasà niepustych podzbiorów S nazywanych

grupami spo∏ecznymi, które nie muszà byç roz∏àczne,
przy czym grupy te tworzà pewnà liczb´ struktur hierar-
chicznych (wÊród nich nale˝y wyró˝niç grup´ „w∏adza”); 

• C jest zbiorem dóbr (zasobów);

jest funkcjà, która ka˝demu s ∈ S (lub G ∈ ∑) przyporzàd-
kowuje udzia∏ jednostki (grupy) w dobrach C; oprócz dóbr
„tradycyjnych” istotne znaczenie majà zasoby informacyj-
ne (wiedzy), a tak˝e dobra typu: prawo g∏osu, uposa˝enia
(profity), stanowiska; 

• ∏ jest uk∏adem preferencji osób (grup) indukowa-
nym przez jego waluacj´ na zbiorze dóbr (np. preferencje
w klasie sposobów rozdzia∏u dóbr); 

• R jest zbiorem regu∏, które obowiàzujà wewnàtrz
poszczególnych grup spo∏ecznych,
ograniczajàc zachowania si´ po-
szczególnych ich cz∏onków; 

• δδ jest siecià komunikacyjnà,
odwzorowujàcà powiàzania (sprz´-
˝enia) informacyjne pomi´dzy jed-
nostkami (grupami), np.: mo˝e byç
traktowana jako relacja binarna
w zbiorze S, reprezentujàcà kontak-
ty spo∏eczne (interpersonalne) i to,
co rozprzestrzenia si´ w spo∏eczeƒ-

stwie, czyli przekazywane jest od jednej osoby (grupy) do
drugiej.

W tak opisanym systemie spo∏ecznym zmianami mo-
gà byç: 

• zmiany dóbr (np. wystàpienie nowych i znikni´cie
starych, zmiany iloÊciowe zasobów itp.), 

• zmiany sposobów rozdzia∏u dóbr (np. dana grupa
uzyskuje dost´p do nowych dóbr), 

• zmiana preferencji indywidualnych lub grupowych
(np. zmiany celów prowadzà do zmian w uk∏adzie walu-
acji lub w sposobie agregacji wielowymiarowych waluacji
w ∏àcznà preferencj´), 

• zmiany regu∏ (np. dodanie nowych lub usuni´cie
starych, zmiana ich hierarchii itp.), zmiany sieci komunika-
cyjnej (np. zmiany struktur systemów informacyjnych,
pojawienie si´ nowych mediów, zmiana cz´stoÊci kontak-
tów interpersonalnych itp.). W tym kontekÊcie do zmian
sprzyjajàcych tworzeniu si´ spo∏eczeƒstwa informacyjne-
go mo˝na zaliczyç: 

a) wzrost znaczenia zasobów informacyjnych w zbio-
rze dóbr spo∏ecznych (w sensie iloÊciowym i jakoÊcio-
wym, a tak˝e ich rangi – wagi); 

b) rozszerzenie zakresu potencjalnego i realnego do-
st´pu jednostek (lub okreÊlonych grup) do zasobów infor-
macyjnych; 

c) zmiany uk∏adu preferencji spo∏ecznych (widoczna
waluacja zasobów informacyjnych, wiedzy); 

d) radykalizacj´ zmian sieci komunikacyjnej (domina-
cja kontaktów poÊrednich nad bezpoÊrednimi, fenomen
typu „globalna wioska”, potencjalne i realne mo˝liwoÊci
komunikowania si´ 'ka˝dego z ka˝dym' w „dowolnym cza-
sie”). 

Analiza rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego sk∏a-
nia do sformu∏owania nast´pujàcych ogólnych wnio-
sków: 

1. wysoka dynamika zmian sieci komunikacyjnej spo-
∏eczeƒstwa – wywo∏ana rozwojem IT – stanowi podstawo-
wà przyczyn´ modernizacji „spo∏eczeƒstwa preinforma-
cyjnego”; 

2. zmiany sieci komunikacyjnej indukujà zmiany po-
zosta∏ych czynników okreÊlajàcych system spo∏eczny, tj.
dost´p do zasobów informacyjnych (wiedzy), preferencje
jednostek (grup) orz regu∏y rozdzia∏u dóbr (zasobów). 

44..  SScceennaarriiuusszzee
Nale˝y przyjàç, i˝ jedynà racjonal-

nà, tj. uwolnionà od decydujàcego
wp∏ywu „wieszczeƒ” czy „g∏´bokich
przekonaƒ”, metodà (technikà) analizy
rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjne-
go jest technika scenariuszy. Scena-
riusze to zestawienie hipotetycznych
zdarzeƒ opracowanych dla zwróce-
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*
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nia uwagi na wa˝ne wydarzenia i ich przyczyny. Majà one
udzielaç odpowiedzi na dwa pytania: 

– W jakiej formie i dlaczego dana hipoteza mo˝e si´
stopniowo spe∏niaç? 

– Jakie istniejà mo˝liwoÊci zahamowania, zmiany lub
przyÊpieszenia zjawiska w ka˝dej fazie jego ewolucji (opi-
sanej w scenariuszu)? 

W zasadzie mo˝e byç to sporzàdzenie trzech scena-
riuszy przysz∏ego stanu spo∏eczeƒstwa informacyjnego: 

a) scenariusza najbardziej reprezentatywnego stanu
bie˝àcej sytuacji, 

b) scenariusza najbardziej po˝àdanej sytuacji, 
c) scenariusza najbardziej prawdopodobnej sytuacji. 
Rozpatrujàc takie scenariusze dla przyj´tego modelu

systemu spo∏ecznego i hipotez dotyczàcych zmian spo-
∏ecznych, mo˝na „wygenerowaç” nast´pujàce warianty: 

1. Wariant A: „System rozproszony” o strukturze sie-
ciowej, sprzyjajàcej „grze indywidualnych interesów”,
w którym podstawowymi zasobami jest informacja i wie-
dza. Zagro˝eniami sà: atomizacja zachowaƒ spo∏ecznych
wraz z „atrofià wi´zi” mi´dzyludzkich. 

2. Wariant B: „System zintegrowany” o strukturze li-
niowej i „grze grup interesów”, której „wygranà” jest do-
st´p do wiedzy jako podstawowego zasobu. Zagro˝eniem
mo˝e byç swoisty „cyberautokratyzm” w przypadku uzy-
skania przez okreÊlonà grup´ „monopolu na wiedz´”. 

3. Wariant C: „System cybernetyczny” o strukturze
nieliniowej sterowany „homeostatycznie”, sprzyjajàcy do-
st´powi do wiedzy i „màdroÊci” (pojmowanej jako zdol-
noÊç do stosowania wiedzy w interesie ca∏ego spo∏eczeƒ-
stwa). 

TTaabbeellaa  22..  SScceennaarriiuusszzee  rroozzwwoojjuu  ssppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwaa  iinnffoorr--
mmaaccyyjjnneeggoo

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e scenariusze-warianty spo∏eczeƒ-
stwa informacyjnego stanowià jedne z wielu mo˝liwych
konstrukcji b´dàcej zapewne idealizacjà rzeczywistoÊci
spo∏ecznej, w której nie zniknà „tradycyjne” plagi spo∏ecz-
ne, jak np.: 

– bezrobocie (rozwój IT b´dzie zapewne sprzyja∏ bez-
robociu strukturalnemu), przest´pczoÊç (rozwinà si´ ró˝-
ne formy przest´pczoÊci informacyjnej), 

– terroryzm (np. w postaci „infoterroryzmu” czy „e-
-terroryzmu”), 

– rozwarstwienie spo∏eczne (jako wynik zró˝nicowa-
nego dost´pu do szczególnie po˝àdanych zasobów), 

– „prymitywizacja” kultury masowej (np. syndrom
MTV, „wirtualna rzeczywistoÊç” jako LSD XXI wieku) itp. 

Przytoczone scenariusze sà w istocie pewnà bardzo
ogólnà wizjà przysz∏oÊci (raczej nieodleg∏ej). 

55..  ZZaakkooƒƒcczzeenniiee
MyÊlenie o spo∏eczeƒstwie informacyjnym wymaga

postawy systemowej multi – i interdyscyplinarnej. Jest to
bowiem problematyka wieloaspektowa, zmuszajàca do
rozpatrywania aspektów (humanistycznych), politycznych
i spo∏ecznych, ekonomicznych i technicznych itp., obej-
mujàca wszystkie sfery ˝ycia spo∏ecznego. Wszelkie od-
st´pstwa czy pomini´cia b´dà nadmiernym uproszcze-
niem, tak jak ró˝ne wizje (scenariusze) sà tylko idealizacjà
rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego. Racjonalizm
analiz systemowych nakazuje analiz´ i ocen´ szans i za-
gro˝eƒ, zarówno tych bli˝szych, jak i dalszych. Có˝ z tego
jednak, ˝e nakazuje, skoro mo˝liwoÊci naszego racjonal-
nego myÊlenia nie tylko o przysz∏oÊci, ale i o przesz∏oÊci
systemów spo∏ecznych sà tak dalece ograniczone. A za-
tem byç mo˝e w∏aÊciwsze od analizy systemowej rozwo-
ju spo∏eczeƒstwa informacyjnego, zrodzonego z post´pu
wiedzy naukowej i techniki, sà metafory? Wszak, jak ma-
wia∏ Arthur Clarke, ka˝da zaawansowana technologia jest
nie do odró˝nienia od magii... 
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Nietolerancja i przeÊladowania by∏y znane ju˝ w staro-
˝ytnoÊci. Wtedy te˝ pojawili si´ pierwsi uchodêcy.

W rzeczywistoÊci istnieli w ka˝dym okresie dziejów Êwia-
ta. U progu XXI wieku w dalszym ciàgu nasila si´ to zjawi-
sko. G∏ównie z powodu biedy, ale równie˝ z przyczyn po-
litycznych i religijnych ludzie emigrujà w ró˝ne strony
Êwiata. 

Oficjalnie okreÊlani przez Urzàd Wysokiego Komisa-
rza NZ do Spraw Uchodêców (UNHOR) jako osoby, które
opuÊci∏y ojczyzn´ w obawie przed przeÊladowaniami lub
z powodu wojny – uchodêcy sà „˝ywym barometrem sta-
bilnoÊci politycznej, sprawiedliwoÊci i porzàdku”1. Ich licz-
ba jest cz´sto wskaênikiem procesów, które trudno zmie-
rzyç. Szczególnie wià˝e si´ z tym zjawisko przestrzegania
praw cz∏owieka. 

Liczba Rosjan mieszkajàcych poza granicami kraju
wzros∏a w latach 1926–1979 z 5 mln do 24 mln. By∏o to
wynikiem planowych akcji w∏adz ZSRR2. W latach 90.
ubieg∏ego wieku najwi´cej uciekinierów pochodzi∏o
z Afganistanu. W liczbie a˝ 6 mln zbiegli oni g∏ównie do
Iranu oraz Pakistanu3. Cz´Êç z nich obecnie wraca. W koƒ-
cu 1992 roku najwi´cej uchodêców by∏o w Azji – oko∏o
7 mln. Rozpad Jugos∏awii i ZSRR sprawi∏, ˝e nagle 3,6 mln
osób znalaz∏o si´ poza ojczyznà4. Ameryka ¸aciƒska
i Ameryka Pó∏nocna w 1993 roku mia∏y po milionie uchodê-
ców ka˝da.

W 2002 roku obserwowaliÊmy dramat uchodêców
afrykaƒskich z Somalii, Etiopii, Liberii, Sierra Leone, Gwinei
i Rwandy. Znaczna ich cz´Êç udawa∏a si´ do Kairu. Szukali
azylu w Biurze UN High Commisioner for Refugees. Byli i sà
bezrobotni, nie majà pieni´dzy, nie majà gdzie mieszkaç,
nie znajà arabskiego, nie majà opieki lekarskiej, dzieci nie
majà szko∏y. Tymczasem Biuro ONZ ma coraz mniej pieni´-
dzy5. Czarny cz∏owiek w Kairze ˝yje w ciàg∏ym upokorze-
niu. Widzia∏em to na w∏asne oczy. Ludzie ci wegetujà
w slumsach z bardzo ograniczonym dost´pem do wody.

Spi´trzenie nierównoÊci istnieje nie tylko mi´dzy Pó∏-
nocà a Po∏udniem. Wewnàtrz tych obszarów widoczne sà
napi´cia, ró˝nice i konflikty, które dawniej – jak pisze Ry-
szard KapuÊciƒski – „zaciera∏ i przys∏ania∏ wspólny los ko-
lonialny”6. Dzisiaj paƒstwom po∏udniowej Afryki grozi
wielki g∏ód. Ju˝ teraz umierajà tam setki osób. W Zambii
niedostatek po˝ywienia odczuwa a˝ 75% ludnoÊci. „Po-
wszechny kryzys ˝ywnoÊciowy”, jak okreÊli∏a problem Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych, dotknie ponad 10 mi-
lionów ludzi z najbiedniejszych paƒstw Afryki7. Obecnie
na Êwiecie wi´cej ni˝ po∏owa osób wysiedlonych wbrew
ich woli pochodzi w∏aÊnie z tego kontynentu. 

Najd∏u˝sze afrykaƒskie wojny, których korzenie si´ga-
jà okresu kolonialnego, toczà si´ w Angoli i Sudanie.

Obecna faza konfliktu w tym kraju, trwa nieprzerwanie od
1983 roku. 

W czasie gdy europejskie spó∏ki naftowe zaciekle wal-
czà o koncesje w po∏udniowym Sudanie, ich rzàdy prze-
znaczajà setki milionów dolarów, próbujàc nakarmiç wy-
gnaƒców. Z pomocy tej korzystajà tak˝e wojska rzàdowe
Sudanu. W czasie ostatniej ofensywy ich bojówkarze
ukradli z magazynów ONZ 150 ton màki i oleju roÊlinne-
go. Na skutek bezwzgl´dnej walki – odesz∏o z tego kraju
oko∏o 4 milionów mieszkaƒców. Warto zauwa˝yç, ˝e rzàd
w Chartumie narzuca jednoczeÊnie b´dàcym tam chrze-
Êcijanom prawo szariatu8. 

Eksperci szacujà, ˝e obecnie ˝yje na Êwiecie 150 mln
migrantów (ludzi ˝yjàcych d∏ugi czas poza krajem urodze-
nia). Stanowià oni 2,5% Êwiatowej populacji9. Obliczenia
te nie obejmujà osób przemieszczonych si∏à. PoÊród 14
mln uchodêców pojawia si´ nowa kategoria ludzi wysie-
dlonych wewnàtrz granic (Internally Displaced People),
których liczb´ szacuje si´ na 21 mln. Uchodêcy znajdujà
si´ równie˝ w nieprzeliczonej grupie ludzi przemycanych
i sprzedawanych, jak niewolnicy, z kraju do kraju10. 

Natura konfliktów zbrojnych ewoluuje w bardzo nie-
bezpiecznym kierunku. Sà one znacznie gorsze od istnie-
nia nuklearnych arsena∏ów. Ju˝ 10 lat temu doliczono si´
32 ma∏ych wojen etnicznych, które prowadzone by∏y w 30
krajach11. Obecnie pojawi∏o si´ niezliczone mnóstwo kon-
fliktów wewn´trznych. W Afryce a˝ 20% ludnoÊci bezpo-
Êrednio uczestniczy w wojnie12. Zjawisko to dotyka ca-
∏ych regionów – szczególnie Konga. Ju˝ nie chodzi w nich
tylko o to, by armia zwyci´˝y∏a armi´. Celem stajà si´ tak-
˝e ccyywwiillee,,  kkttóórrzzyy  ssttaannoowwiiàà  9900%%  ooffiiaarr!!13

W niezgodnoÊciach etnicznych na szczególne niebez-
pieczeƒstwo nara˝one sà kobiety, poniewa˝ dzi´ki nim
wzrasta populacja zwalczanej grupy. Warto jednoczeÊnie
zauwa˝yç, ˝e konfliktami coraz cz´Êciej manipulujà osoby
– grupy przest´pcze, bez zaplecza politycznego, które nie
posiadajà wystarczajàcej wiedzy na temat takich organi-
zacji, jak np. Czerwony Krzy˝, starajàcych si´ przez d∏ugie
lata o to, by ucywilizowaç wojny. 

Od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej obserwujemy d∏u-
gotrwa∏y proces przemieszczania si´ ludnoÊci wyznajàcej
islam do Europy Zachodniej. Poczàtkowo by∏ on po˝àda-
ny ze wzgl´du na brak ràk do pracy szczególnie ucià˝li-
wej. Dzisiaj staje si´ coraz trudniejszà kwestià ze wzgl´du
na narastajàce bezrobocie. Pomimo tych problemów,
atrakcyjnoÊç Europy jeszcze bardziej wzros∏a w porówna-
niu z Amerykà Pó∏nocnà i innymi paƒstwami tradycyjnie
przyjmujàcymi emigrantów14. 

Nikt dok∏adnie nie wie, ilu muzu∏manów mieszka na
sta∏e w Europie. Mówi si´ (za R. KapuÊciƒskim) o 25–33
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milionach. Najwi´ksze spo∏ecznoÊci islamskie zamieszku-
jà Francj´, Niemcy i Wielkà Brytani´. W Êwietle zbli˝ajàcej
si´ wojny z Irakiem ludnoÊç ta, to przys∏owiowa bbeecczzkkaa
zz pprroocchheemm. To zdumiewajàce, ˝e wielu europejskich inte-
lektualistów z ca∏kowità powagà twierdzi, ˝e islam nie jest
˝adnym zagro˝eniem. W XX wieku podobnie wyra˝ali si´
o imperium Stalina, którego idee przenika∏y do Europy
Zachodniej. 

Muzu∏manie nie sà podatni na asymilacj´, majà zde-
cydowanie wi´cej dzieci ni˝ narody europejskie. W nie-
których krajach, np. w Norwegii czy Holandii – zajmujà
pierwsze miejsce pod wzgl´dem liczby praktykujàcych
wiernych, coraz bardziej zdecydowanie wyprzedzajàc ka-
tolików i protestantów. W Belgii islam zosta∏ uznany za
jednà z pi´ciu oficjalnych religii. Rzàd w Brukseli od trzech
lat przeznacza co roku 20 milionów euro na utrzymanie
oko∏o trzystu meczetów. W gr´ wchodzi równie˝ op∏aca-
nie nauczycieli islamu w szko∏ach. Jak niedawno doniós∏
dziennik „Le Soir”, w ostatnich latach przesz∏o na t´ wia-
r´ oko∏o 20 tysi´cy Belgów. 

Muzu∏manie majà niemal zakodowanà ˝arliwoÊç i pa-
sj´ w wyznawaniu religii, którà znaczna cz´Êç Europejczy-
ków ju˝ zatraci∏a. Nie godzà si´ na oddzielenie sfery
Êwieckiej od religijnej – co jest typowe dla kultur europej-
skich. Domagajà si´ jej upolitycznienia, w czym wyra˝a
si´ ich bunt przeciwko Zachodowi15. Wyrazem tego jest
m.in. wypowiedê z wrzeÊnia 1988 roku szejka Omara Ba-
kri dla dziennika „La Republika”: „„PPoo  KKoonnssttaannttyynnooppoolluu
pprrzzyyjjddzziiee  kkoolleejj  nnaa  RRzzyymm..  ˚̊aaddeenn  mmuuzzuu∏∏mmaanniinn  nniiee  mmaa  wwààtt--
pplliiwwooÊÊccii,,  ˝̋ee  WW∏∏oocchhyy  uulleeggnnàà  iissllaammiizzaaccjjii,,  aa sszzttaannddaarr  iissllaammuu
ppoowwiieewwaaçç  bb´́ddzziiee  nnaadd  kkooppuu∏∏àà  ÊÊww..  PPiioottrraa””. 

Ludzie wyznajàcy wiar´ Mahometa, pod p∏aszczy-
kiem stowarzyszeƒ o charakterze religijnym i kulturalnym
prowadzà intensywnà robot´ islamistycznà. W Europie
jak grzyby po deszczu wyrastajà meczety. KoÊcio∏y nato-
miast coraz cz´Êciej Êwiecà pustkami. Muzu∏manie, jak ju˝
wspomniano – legalnie korzystajà z wielomilionowej po-
mocy finansowej. WWaarrttoo  ssii´́  zzaassttaannoowwiiçç,,  cczzyy  aabbyy  ttaakk  wwiieell--
kkaa  ttoolleerraannccjjaa  wwii´́kksszzooÊÊccii  nnaarrooddóóww  EEuurrooppyy  ww ssttoossuunnkkuu  ddoo
lluuddzzii  wwyyzznnaajjààccyycchh  iissllaamm,,  ppoosszzeerrzzyy  ww pprrzzyysszz∏∏ooÊÊccii  pprroocceessyy
ddeemmookkrraattyyzzaaccjjii  nnaa  SSttaarryymm  KKoonnttyynneenncciiee??

Oto fragment materia∏u „Fatwa, zemsta islamu”
(„Rzeczpospolita” z dn. 30.01.2003). „Ali jest Persem.
Mieszka w Augsburgu. Prosi, by nie podawaç jego nazwi-
ska: „Prawo islamskie – szarijat – mówi, ˝e ka˝dy muzu∏-
manin, który spotka mnie na swojej drodze ma prawo
mnie zabiç”. Ali zosta∏ chrzeÊcijaninem jeszcze w Tehera-
nie. Jeden z przyjació∏ zabra∏ go na kkoonnssppiirraaccyyjjnnee  nnaabboo--
˝̋eeƒƒssttwwoo..  OOdd  tteeggoo  cczzaassuu  uucczzeessttnniicczzyy∏∏  ww ppooddzziieemmnnyymm  ˝̋yy--
cciiuu  KKooÊÊcciioo∏∏aa. Gdyby on i jego znajomi zostali przy∏apani
na chrzeÊcijaƒskich praktykach, mogliby liczyç tylko na je-
den wymiar kary: Êmierç. Przyjaciel Alego, Mohammad,
wyjecha∏ do Niemiec. Niedawno oglàda∏ program telewi-
zyjny, w którym pewien niemiecki naukowiec zzaacchhwwaallaa∏∏

iissllaamm  jjaakkoo  rreelliiggii´́  mmii∏∏ooÊÊccii. „JeÊli myÊl´ inaczej ni˝ oni i mu-
sz´ z tego powodu ponieÊç Êmierç, czy to jest mi∏oÊç?” –
pyta, zarazem sobie odpowiadajàc. „„GGddyy  wwrróócc´́  ddoo  oojjcczzyy--
zznnyy,,  nnaa  ppeewwnnoo  zzoossttaann´́  zzaabbiittyy”” ––  ddooddaajjee.. „Tak w Iranie pra-
wo traktuje tych, którzy porzucajà islam dla innej religii”.
Tak jest równie˝ w innych paƒstwach islamskich. Wyjàtek
stanowi Turcja, chocia˝ i tam dzia∏ajà fanatycy. 

Warto zdaç sobie spraw´ z faktu, ˝e emigracja z kra-
jów muzu∏maƒskich ma charakter nie tylko ekonomiczny.
W du˝ej mierze jest on równie˝ misyjny. Wiele rodzin is-
lamskich przybywa do Europy w celu szerzenia swojej re-
ligii. Zasadniczà cechà tej ludnoÊci jest niestety podatnoÊç
na has∏a radykalnych ugrupowaƒ islamistycznych. NNiiee  bbyy--
∏∏oo  zzaatteemm  ddzziiee∏∏eemm  pprrzzyyppaaddkkuu,,  ˝̋ee  zzaammaacchhoowwccyy  zz 1111  wwrrzzee--
ÊÊnniiaa  22000011  rrookkuu  ww wwii´́kksszzooÊÊccii  pprrzzyyjjeecchhaallii  ddoo  UUSSAA  zz EEuurrooppyy.
Mo˝na wi´c z du˝ym prawdopodobieƒstwem przypusz-
czaç, ˝e gdy lont na naszym kontynencie zostanie podpa-
lony, szanse na unikni´cie eksplozji b´dà miewielkie. 

Sà równie˝ zjawiska mogàce spot´gowaç spodziewa-
ny wybuch. W Afryce 45% ludnoÊci jest w wieku poni˝ej
15 lat. W Iraku, Iranie i Syrii odsetek ten wynosi blisko
50%16. Taka rzesza m∏odych ludzi, pozbawiona Êrodków
do ˝ycia, mo˝e „rozsadzaç” demograficznie starzejàcà si´
Uni´ Europejskà. MMii´́ddzzyynnaarrooddoowwaa  ppoommoocc  ggoossppooddaarrcczzaa
kkrraajjoomm  zzddeeccyyddoowwaanniiee  bbiieeddnniieejjsszzyymm  jjeesstt  wwii´́cc  nniieezzbb´́ddnnaa..
WW ssttaarroo˝̋yyttnnooÊÊccii  zzbbyytt  ppóóêênnoo  zzrroozzuummiieellii  ttoo  sstteerrnniiccyy  IImmppee--
rriiuumm  RRzzyymmsskkiieeggoo..  NNiieecchh  wwii´́cc  ttyymm  rraazzeemm  hhiissttoorriiaa  bb´́ddzziiee
nnaauucczzyycciieellkkàà  ˝̋yycciiaa..  
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3. Na podstawie: The State of the World’s Refugess; The Challenge of Pro-

tection, UNHOR, Penguin Books, New York 1993. 
4. Ibidem. 
5. Na podstawie: C. Moorehead, Lost im Cairo, NY Reviev of Books,

13.06.2002, s. 5. R. KapuÊciƒski, Lapidarium V, Warszawa 2002, s. 23. 
6. Ibidem. 
7. O. Maya, Nadchodzi wielki g∏ód, www.rzeczpospolita.pl, 8–9 VI. 2002, s. 5. 
8. M. Raper, Szukajac bezpiecznych szlaków, /w: / „Przeglàd Powszechny”, 
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15. B. Olszewska-Dyonziak, Cz∏owiek i religia. Studium z zakresu genezy
i spo∏ecznej funkcji religii, Wroc∏aw 2002, s. 88. 

16. L. R. Brown, H. Kane, D. M. Roodman, (z j. ang. prze∏. S. Zalewski), Âwiat
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W poprzednim tekÊcie „Globalizacja” mylnie podano

nazwisko PP..  FF..  DDrruucckkeerraa.



„Habent sua fata libelli” (majà swe losy ksià˝ki), majà
i wyrazy. Jedne awansujà, inne przechodzà w stan spo-
czynku. Ale bywa i tak, ˝e niektóre znów powo∏ujemy z re-
zerwy, przywracamy im stopnie i stanowiska. 

„J´zyk to ˝ycie samo prze∏amujàce si´ w pryzmacie
s∏owa” – pisa∏ Witold Doroszewski. J´zyk mieÊci wszystko
– od rad∏a do komputera, od maczugi do rakiety, od chra-
pliwego krzyku pierwotnego ∏owcy do protest songu.
Dzi´ki temu, ˝e wcià˝ si´ zmienia, mo˝e sprostaç potrze-
bom ka˝dej epoki i nadà˝a za rozwojem ka˝dej dziedziny
˝ycia. Cokolwiek si´ rodzi nowego, zaraz znajduje swoje
odbicie w j´zyku. 

Jednak˝e t´ jego zmiennoÊç równowa˝y inna cecha:
trwa∏oÊç regu∏ gramatycznych i podstawowego zasobu
s∏ownictwa. Sà w j´zyku wyrazy niczym pomniki, których
nie ima si´ erozja. Te opierajà si´ czasowi, bo wcià˝ wa˝-
ne dla ludzi jest to, co one znaczà. A jeÊli si´ zmieniajà ja-
kieÊ ich cechy, oznajmiajà o tym okreÊlenia, jakie do tych
s∏ów przydajemy. One same zaÊ brzmià tak jak przed wie-
kami. 

Chleb – przaÊny czy komiÊny, ∏askawy czy dobrze za-
s∏u˝ony – pozostaje chlebem. Broƒ – bia∏a czy nuklearna
– bronià. Wojna – obronna czy zaborcza – wojnà. Pami´ç
– ludzka czy maszynowa – pami´cià. Ojczyzna – lepsza
czy gorsza – ojczyznà. Duch – bojowy czy porozumienia –
duchem. 

Z innymi wyrazami bywa ró˝nie. Czasem robià karie-
r´, ale potem popadajà w nie∏ask´. U˝ywamy ich coraz
rzadziej. Stajà si´ coraz bardziej „zapoznane”. Porównaj-
my choçby okreÊlenia z dziedziny p∏ci odmiennych obco-
wania u˝ywane nie tak bardzo dawno temu oraz wspó∏-
czeÊnie. Nie tylko w czasach romantyzmu, ale jeszcze
w poprzednim stuleciu, mówiàc o dwojgu zakochanych,
pos∏ugiwano si´ wyrazami: „kochanek, amant, bogdanka,
oblubienica”. DziÊ powszechnie s∏yszymy pozbawione
emocjonalnej otoczki s∏owa: „partner, partnerka”. Âwiad-
czy to, ˝e bardzo uproÊci∏ si´ stosunek wspó∏czesnych do
spraw mi∏oÊci. To, co – mówiàc s∏owami Boya – ziemi´
w raj nam zmienia, ˝ycia ca∏y wdzi´k stanowi, nynie upra-
wiajà prawie wy∏àcznie „partnerzy”. „Oblubieƒcy” przeszli
w stan spoczynku. JeÊli ich ktoÊ jeszcze wspomni, to w to-
nacji ˝artobliwej. 

Za to w militariach j´zykowych przywróciliÊmy pe∏ni´
praw i powo∏aliÊmy do s∏u˝by dwa terminy przez ponad
pi´çdziesiàt lat jakby trefne. Pierwszym z nich jest „mora-
le”; na pó∏ wieku wyparty przez – przyd∏ugi i niezgrabny
rusycyzm – „stan moralno-polityczny”. Jest on w´˝szy

znaczeniowo od „morale”. Wed∏ug „S∏ownika j´zyka pol-
skiego” pod red. M. Szymczaka – „morale” to „duch bojo-
wy, wola walki, gotowoÊç do wype∏nienia obowiàzków,
zadaƒ, rozkazów, odpornoÊç psychiczna (...) na trudnoÊci,
poczucie odpowiedzialnoÊci wobec podj´tego zadania”.
Wszystkie te cechy zale˝à zarówno od wartoÊci moral-
nych, jak te˝ od motywacji ideowych, które sà sk∏adnika-
mi „morale”. Ono zaÊ jest ich wypadkowà. 

Wróci∏ tako˝ (przynajmniej do j´zyka wojskowego, bo
z realizacjà tej cnoty w praktyce jest raczej niet´go) fran-
cuski termin „esprit de corps”. Cudzoziemski on, ale jak˝e
przydatny. Ogarnia bowiem wszystko to, co sk∏ada si´ na
etyk´ zawodowà ˝o∏nierza: od fasonu i szyku, czyli pre-
zentacji, przez honor, s∏ownoÊç, solidarnoÊç kole˝eƒskà
i Êrodowiskowà – a˝ po dum´ z przynale˝noÊci do stanu
˝o∏nierskiego. 

Istot´ owego „ducha korpusu” dowcipnie i poglàdo-
wo wyjaÊni∏ m∏odym oficerom gen. Olgierd Po˝erski, po-
s∏u˝ywszy si´ przy tym przyk∏adem z w∏asnej praktyki.
Oto jego opowieÊç. 

„Przed wojnà dowodzi∏em baterià. Wys∏ano nas na
poligon pod Olit´. Przyje˝d˝am i spotykam tam starego
przyjaciela, dowódc´ kozackiej baterii. Có˝ za mi∏e spo-
tkanie! Nu, trzeba kozaka, znaczy si´, przyjàç. Czym˝e od-
powiednio ugoÊciç? G´Ê faszerowana, ma si´ rozumieç. 

Przyszed∏ usiad∏, podali g´Ê (...) NU, znaczy si´ jemu,
goÊciowi, najlepszy kàsek, z kuperkiem... Wzià∏ do ust.
Widz´, ˝e skandal, ˝e nasz mierzawiec kucharz coÊ nawa-
li∏. Trzeba ratowaç honor baterii. To ja za ten kuper i na
zàb... ukàsi∏ i poczu∏, ˝e to nie farsz, a gówno... To ja go
szybciej po∏knà∏, by Êladu nie zosta∏o, by ratowaç honor
baterii... Oto, panowie, esprit de corps”. 
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apoznane i odzyskaneZZ

DDoobbrryy  ˝̋oo∏∏nniieerrzz

Na nic si´ zda ˝o∏nierz, je˝eli nie b´dzie dobrym
i m´˝nym, mierzàcym wszystko nie ∏okciem swej

korzyÊci, lecz dobra publicznego. Có˝ po
˝o∏nierzu, który si´ rzuca lekkomyÊlnie na wroga
bez rozwagi, pami´ci, jak liryczny poeta g∏osi:
„Gwa∏t obrony z rozumu w∏asnym ci´˝arem

runie”.

Szymon Marycjusz z Pilzna



Po zakoƒczeniu obrony prac dyplomowych odby∏a si´ od-
prawa Komisji Egzaminacyjnej z udzia∏em zast´pców ko-

mendanta, szefów katedr oraz kierowników taktycznych kur-
sów dyplomowych. Prowadzi∏ przewodniczàcy komisji –
gen. Kuropieska. 

Omówiono przebieg egzaminów oraz uzyskane przez
nas wyniki i ustalono pi´ç pierwszych lokat do wyró˝nienia
z∏otym medalem. Wypad∏o na: mjr. Jana Stychno, mjr. Sta-
nis∏awa Jaworskiego i pp∏k. Henryka Antoszkiewicza z kursu
ogólnowojskowego; mjr. Mariana Szczepaniaka z Fakultetu
Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz kpt. Mieczys∏awa Hamer´
z Wydzia∏u Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. 

Taka by∏a arytmetyka wyników uzyskanych w czasie
trzech lat studiów oraz w czasie egzaminu paƒstwowego
(koƒcowego) i obrony pracy dyplomowej. 

Arytmetyczne wyniki wywo∏a∏y niezadowolenie komen-
danta. Jego zdaniem – jak ju˝ raz podkreÊli∏em – talent ope-
racyjno-taktyczny oraz najwy˝sze spoÊród nas predyspozy-
cje dowódcze wykazywa∏ Tadeusz Urbaƒczyk, a tymczasem
w wyniku owej arytmetyki nie uplasowa∏ si´ nawet w pierw-
szej piàtce. 

Trzeba dodaç, ˝e jeszcze przed egzaminem zosta∏y prze-
analizowane nasze oceny i ustalono, ˝e jest mi´dzy nami
dwóch, którzy, jak mo˝na si´ tego spodziewaç, zdadzà egza-
min na bardzo dobrze i na takà ocen´ zas∏ugujà. Jest jednak
pewien szkopu∏, bo nawet jeÊli go zdadzà celujàco, to i tak
nie ukoƒczà studiów z ocenà bardzo dobrà, bo jednemu
przeszkadza ocena dostateczna z j´zyka niemieckiego, a dru-
giemu taka sama ocena z j´zyka rosyjskiego. Zainteresowa-

ni prawdopodobnie o tym nie wiedzieli, bo, jak wspomnia-
∏em, oceny nie by∏y wpisywane do indeksów. 

W tych warunkach kierownik naszego kursu p∏k dr Ze-
non Klonowski, wezwa∏ do siebie delikwentów, zapozna∏ ze
sprawà i poleci∏ przygotowaç si´ i poprawiç ocen´. 

W odpowiednim czasie powo∏ana zosta∏a nawet komi-
sja do przyj´cia egzaminu poprawkowego. 

Jednym z owych trójkowiczów by∏ Urbaƒczyk, który ka-
tegorycznie odmówi∏ powtarzania egzaminu. OÊwiadczy∏
wr´cz, ˝e on „u tego... Libermana nie b´dzie wi´cej zdawa∏”. 

– Tym bardziej nie b´d´ go prosi∏ o przyj´cie do popra-
wienia oceny – oÊwiadczy∏. 

Ten drugi poÊwi´ci∏ troch´ czasu na przygotowanie si´,
podda∏ egzaminowi i... ocen´ poprawi∏. Na owej odprawie za-
meldowano komendantowi, ˝e Urbaƒczyk nie znajdzie si´ nie

tylko w piàtce wyró˝nionych, ale nawet wÊród
tych, którzy ukoƒczà akademi´ z ocenà bardzo
dobrà.

– Próbowa∏em go nak∏oniç do ponowne-
go zdawania egzaminu z j´zyka niemieckiego,
ale odmówi∏ – meldowa∏ Klonowski. 

– A to on taki s∏aby z tego j´zyka? – zapy-
ta∏ komendant. 

– Nie, podobno nie jest taki s∏aby. Staç
go na to, aby mieç co najmniej ocen´ dobrà –
meldowa∏ dalej Klonowski. 

– Mówicie, ˝e odmówi∏? – No widzicie,
nawet z tego widaç, ˝e jest nieprzeci´tny –
orzek∏ komendant. 

– JeÊli on taki honorowy, jak mówicie, to
ja, jako przewodniczàcy komisji, podnosz´
mu ocen´ z j´zyka i niech ma ocen´ ogólnà
bardzo dobrà – oÊwiadczy∏ genera∏ na zakoƒ-

czenie. 
Po chwili mówi∏ dalej: 
– Có˝ mi z takiego systemu oceniania, jeÊli z niego nie

wynika, kto jest najlepszy – orzek∏ podniesionym g∏osem. 
– ZostaliÊmy powo∏ani do przygotowania przysz∏ych do-

wódców i oficerów sztabu. Pod takim kàtem trzeba nam oce-
niaç s∏uchaczy. Takie cechy ich osobowoÊci powinny byç naj-
wy˝ej cenione. Nie chodzi tu o wyszukiwanie rachmistrzów
oraz takich, którzy potrafià pi´knie i donoÊnie wydawaç ko-
mendy, a o tych, którzy w niedalekiej przysz∏oÊci b´dà dowo-
dziç zwiàzkami taktycznymi i operacyjnymi, kierowaç naszy-
mi si∏ami zbrojnymi – perorowa∏.

– Tymczasem, jak widaç z tych nieszcz´snych zestawieƒ,
nasi nauczyciele, mimo moich wskazaƒ, w dalszym ciàgu
najwi´cej uwagi poÊwi´cili tym, którzy najlepiej odtwarzajà
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Lucjan Zapa∏a

ROMOCJAPP
W rembertowskiej Alma Mater.
Wspomnienia (cz. V)

Dyplom i gratulacje od gen. Kuropieski otrzymuje mjr Z. Ostrowski



treÊç regulaminów i instrukcji, nie doceniajàc umiej´tnoÊci
samodzielnego myÊlenia. 

Mówi∏em ju˝ o tym na naszych konferencjach i jak widz´
nie wzi´to tego pod uwag´ – mówi∏ dalej zdenerwowany.

Nic tu jednak nie pomaga∏o zdenerwowanie. Uzyskane
stopnie musia∏y byç wzi´te pod uwag´ i one zadecydowa∏y
o ustawieniu owej kolejnoÊci w czo∏ówce XVII Promocji. 

Tego samego dnia, to jest dzieƒ przed uroczystà promo-
cjà, odby∏o si´ wr´czenie licznemu gronu kolegów aktów
nominacyjnych na wy˝sze stopnie wojskowe. Jasiu Pietroƒ,
Stasiu Jaworski i W∏odek Kalski oraz Edek Grzana i Romek
Tomaszewski awansowali do podpu∏kownika, a liczna grupa
kapitanów do majora. Tylko trzech z naszego rocznika od-
chodzi∏o do wojsk w stopniu kapitana: Walinowicz, Giera∏-
towski i Krzy˝aniak. 

Nast´pnego dnia, 17 lipca 1966 r., odby∏a si´ nasza pro-
mocja, która by∏a XVII w ASG WP. UroczystoÊç mia∏a miejsce
w sali zwanej „degolówkà” na pierwszym pi´trze w kasynie.
Takà nazw´ nadano sali na czeÊç prezydenta, który w prze-
sz∏oÊci by∏ nauczycielem w uczelni, a w czasie swojej wizyty
w Warszawie by∏ równie˝ spodziewany w ASG WP. Przy tej
okazji w Rembertowie droga od stacji do bramy akademii
zosta∏a wyasfaltowana. Podobnie pokryte asfaltem zosta∏y
drogi na terenie uczelni, a przed kasynem od wschodniego
szczytu, wykonano specjalny podjazd. Ponadto zmodernizo-
wano cz´Êç kasyna (sal´ „degolówk´” oraz sal´ kameralnà
na parterze). 

Ustawiono nas szeregami, w g∏àb, bli˝ej Êciany pó∏noc-
nej. W ka˝dym szeregu po 10 a mo˝e nawet 12 oficerów.
W pierwszym rzucie byli ogólnowojskowi, w drugim artyle-
rzyÊci i OPL, w trzecim – lotnicy. 

W poszczególnych rzutach ustawieni byliÊmy wed∏ug
stopni i alfabetu. W pierwszym rz´dzie znaleêli si´ wi´c pu∏-
kownicy i podpu∏kownicy, potem majorowie i na koƒcu ka-
pitanowie. 

Pierwsze lokaty nie by∏y wzi´te pod uwag´ w ustawie-
niu. Przodownicy zajmowali miejsca wed∏ug posiadanych
stopni oraz w porzàdku alfabetycznym. Takie podejÊcie wy-
nika∏o podobno z niezadowolenia komendanta. 

Na lewym naszym skrzydle i na wysokoÊci pierwszego
szeregu, ustawi∏a si´ kierownicza kadra akademii, a przed
naszym frontem, obok wejÊcia do sali – zaproszeni goÊcie na
czele z gen. Tuczapskim. 

Co najmniej kilkanaÊcie minut trwa∏o oczekiwanie na mi-
nistra obrony narodowej marsza∏ka Mariana Spychalskiego.
Przyby∏ w towarzystwie gen. Kuropieski, a meldunek z∏o˝y∏
mu gen. Tadeusz Pióro – zast´pca komendanta ds. nauko-
wych. 

Po krótkim wystàpieniu komendant prosi∏ ministra
o wr´czenie dyplomów. W pierwszej kolejnoÊci otrzymywa-
li je pu∏kownicy. Komendant towarzyszy∏ ministrowi i ka˝de-
mu gratulowa∏. Po wr´czeniu ostatniemu w pierwszym sze-
regu koledzy wykonali zwrot w lewo i ca∏y szereg

przechodzi∏ na ty∏ ugrupowania. Nast´pny szereg przesuwa∏
si´ o jeden krok do przodu i czynnoÊç si´ powtarza∏a. 

Po zakoƒczeniu wr´czenia dyplomów przemówi∏ do nas
minister. Sta∏ przed naszym szykiem, mniej wi´cej poÊrodku.
Czyni∏ to wprawdzie bez kartki, ale ogromnie wolno i mo˝e
dlatego robi∏o to nieciekawe wra˝enie. Nu˝y∏o. Tymczasem
na dworze panowa∏ upa∏. Tym wi´ksza duchota panowa∏a
w tak zat∏oczonej sali. Okna by∏y otwarte, ale nie odczuwali-
Êmy ulgi. Pot sp∏ywa∏ po nas nie kroplami, a strumieniami. 

W pewnym momencie, nasz Êwie˝o dyplomowany pp∏k
Stanis∏aw Majewski ogromnie poczerwienia∏. Poniewa˝ by∏
ustawiony w pierwszym szeregu, jako jeden z najstarszych
stopniem, jego nienormalne rumieƒce zosta∏y zauwa˝one
przez ministra. 

– Czy wy si´ êle czujecie pu∏kowniku? – zwróci∏ si´ do
Majewskiego. 

– Melduj´ obywatelu marsza∏ku, ˝e czuj´ si´ bardzo do-
brze. 

– DostaliÊcie takich mocnych wypieków, ˝e pomyÊla∏em,
i˝ mo˝e êle si´ czujecie. Niedawno, bo wczoraj, mia∏em spotka-
nie z oficerami i jeden z nich tak bardzo zas∏ab∏, ˝e lekarz mu-
sia∏ udzielaç mu pomocy – wyjaÊnia∏ marsza∏ek.

Po uroczystoÊci, jeden z kolegów mówi∏ do Majewskiego:
– S∏uchaj, ty by∏eÊ rzeczywiÊcie czerwony. Nic dziwne-

go, ˝e marsza∏ek to zauwa˝y∏. 
A Majewski mu na to: 
– Tak, mo˝e i by∏em czerwony, bo mnie zdenerwowa∏o

to przemówienie. Ale co, mia∏em mu powiedzieç, ˝e jego
mowa doprowadzi∏a mnie do takiego napi´cia?... 

– No tak, rzeczywiÊcie mia∏ bardzo nieudane wystàpie-
nie, a jeszcze ten upa∏ przyczynia∏ si´ do tego, ˝e trudno by-
∏o tego s∏uchaç – doda∏ pierwszy. 

Po tym ci´˝kim przemówieniu przeszliÊmy do sali kasy-
nowej po drugiej stronie holu, w której oczekiwa∏o nas uro-
czyste Êniadanie promocyjne. Sto∏y by∏y suto zastawione ja-
d∏em. Wszystko na zimno: kurczak, sa∏atka jarzynowa, ozorki
w galarecie, ciastka, galaretka owocowa, zimne napoje, al-
kohol, kawa, herbata. 

By∏y równie˝ przemówienia, a raczej toasty. Pierwszy
wzniesiony przez komendanta, potem gen. Bordzi∏owskiego.
Nast´pnie jeszcze raz zabra∏, g∏os minister. JeÊli pierwsze
wystàpienie odebrane zosta∏o przez nas jako z∏e, a pobudli-
wego Majewskiego doprowadzi∏o nawet do zdenerwowa-
nia, to nast´pne by∏o obraêliwe. W tak uroczystym dla nas
dniu nie powinien by∏ bowiem „wygarniaç” nam zbyt wyso-
kich wymagaƒ, do których zalicza∏ pozwalanie sobie przez
nas, na nielicujàce z honorem i godnoÊcià oficera Ludowego
Wojska, ˝àdanie w zakresie przydzia∏ów do garnizonów. 

– W warunkach, gdy nasza partia wymaga rzetelnoÊci
i poÊwi´cenia dla dobra sprawy – Naszej Ojczyzny – mówi∏. 

Tymczasem nikt z nas do owych ˝àdaƒ, ani wygórowa-
nych wymagaƒ wcale si´ nie poczuwa∏. 

Nasz minister po prostu przywo∏ywa∏ nas jeszcze raz,
korzystajàc z okazji, do pos∏uszeƒstwa, zarzuca∏ niepope∏nio-
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ne przez nas grzechy. Mo˝e to i dobrze dbaç o tego rodzaju
walory oficera dyplomowanego, ale to nie przy tak uroczy-
stej okolicznoÊci. 

Jako ostatni na uroczystym Êniadaniu wystàpi∏ sekretarz
naszej organizacji partyjnej pp∏k dypl. Roman Tomaszewski.
By∏ to oficer inteligentny o wysokiej kulturze umys∏owej. Za-
nim trafi∏ na studia w ASG, oprócz s∏u˝by w jednostce, mia∏
za sobà kilkuletni okres pracy w naszym ataszacie jednego
z paƒstw zachodnich, a w czasie studiów uzyskiwa∏ bardzo
dobre wyniki. Nigdy nie mówi∏ tego co wie, a tylko ile nale-
˝a∏o i, ile chcia∏ powiedzieç. Teraz w swoim wystàpieniu po-
dzi´kowa∏ naszym nauczycielom, a przede wszystkim ko-
mendantowi akademii za trud i ogromne starania o jak
najlepsze nasze przygotowanie do wykonywania zadaƒ
w oddzia∏ach i zwiàzkach taktycznych, do których trafimy
w najbli˝szej przysz∏oÊci. Dzi´kowa∏ tak˝e w∏adzom partyjno-
-politycznym oraz naszym najwy˝szym prze∏o˝onym za
umo˝liwienie nam studiowania w jak˝e zas∏u˝onej dla Ojczy-
zny, a przede wszystkim dla naszych si∏ zbrojnych uczelni. 

Przem´czenie jakiego dozna∏em w ostatnich dniach,
a przede wszystkim przegrzanie organizmu w czasie naszej
promocji, przynios∏o przezi´bienie jak podejrzewa∏em. O dzi-
wo, w czasie takiego upa∏u. Ju˝ w czasie uroczystego Êniada-
nia poczu∏em si´ fatalnie. Tymczasem moich szeÊciu kole-
gów z grupy, którzy do koƒca chcieli utrzymaç naszà
zwartoÊç, uwa˝a∏o, ˝e poniewa˝ w wi´kszoÊci nie zamierzali-
Êmy uczestniczyç w naszym balu promocyjnym, trzeba to
uczciç po m´sku, wraz z naszym kierownikiem grupy, tym
bardziej, ˝e udowodni∏, i˝ jest „swój ch∏op”.

– Wobec tego, gdzie mo˝emy to zrobiç i kiedy? – pyta-
∏em kolejno kolegów. OczywiÊcie, by∏o by najwygodniej tu˝
po Êniadaniu i w∏aÊnie tu, na „Górce” – doda∏em. 

– No dobrze, pójd´ zapytaç kierowniczki sali, czy jest to
mo˝liwe – powiedzia∏em kolegom i odszed∏em. 

Okaza∏o si´, ˝e mo˝emy z owej sali skorzystaç i byç ob-
s∏u˝eni nie wczeÊniej ni˝ po dwóch godzinach od zakoƒcze-
nia uroczystego Êniadania. Przy czym, mo˝na b´dzie byç ob-
s∏u˝onym tylko do godziny siedemnastej. Po tej godzinie sala
b´dzie nieczynna ze wzgl´du na przygotowania do balu.

Zdobytà informacjà podzieli∏em si´ natychmiast z kole-
gami i zaprosi∏em w ich imieniu Jand´, informujàc go jedno-
czeÊnie o czasie spotkania, którego przerwa podyktowana
zosta∏a trudnoÊciami lokalowymi. A Janda na to: 

– Co?.. Za dwie godziny? Szkoda czasu, a ponadto,
trudno si´ b´dzie zebraç. Mam innà propozycj´: chodêcie
do mnie do domu. Was siedmiu, a ja ósmy, to w moim
mieszkaniu ˝aden problem. Jest ono bowiem dostatecznie
du˝e. 

– JeÊli tak, to na którà si´ umawiamy? – pytam. 
– Ju˝ idziemy. Co b´dziemy odk∏adaç, umawiaç si´,

zbieraç – odpowiada mi na to Janda. 
Podchodz´ do kolegów, informuje o sprawie, a na to

W∏odek: 
– No to podziel ostatnie zadania, bo czas nie stoi. 

Janusz – alkohol, Stasiu – zakàski, Wiejak – pieczywo,
wod´ mineralnà i inne, Jasiu – s∏odycze. Wszystko na 9–10
osób, bo w domu jest pani Janda, a mo˝e jeszcze ktoÊ si´
znajdzie. Trzeba mieç ma∏y zapasik. Ca∏oÊç rozlicza i dzieli na
'nasze g∏owy' do zap∏aty – kolega Olewiƒski, i to trzeba za∏a-
twiç jeszcze przed wejÊciem do Jandy. Najlepiej na zbiórce,
którà zrobimy w holu naszego internatu – brzmia∏o moje
ostatnie polecenie jako starszego grupy. 

Poniewa˝ w mi´dzyczasie podszed∏ do nas Janda
i wszystkiego wys∏ucha∏, poczà∏ nalegaç, abym si´ ju˝ z nim
uda∏ do mieszkania, a pozostali w miar´ za∏atwiania spra-
wunków do nas do∏àczali. 

Nie przyj´liÊmy jednak tej propozycji. W∏odek otrzyma∏
jeszcze dodatkowe zadanie – kupiç kwiaty dla pani domu. Na-
tomiast nasz kierownik nie majàc ochoty na samotne udanie
si´ do domu pozosta∏ ze mnà i Olewiƒskim. Wspólnie oczeki-
waliÊmy powrotu kolegów ze sprawunkami. 

Wszystko sz∏o sprawnie i nied∏ugo znaleêliÊmy si´
w mieszkaniu Jandy, mieszczàcym si´ w willi, tu˝ za naszym
internatem. OdbywaliÊmy kole˝eƒskie po˝egnanie. Wszyscy
byli zadowoleni, ale ja czu∏em si´ okropnie. Nie pi∏em, nie
konsumowa∏em, patrzy∏em tylko na kolegów i naszego prze-
∏o˝onego. Wszyscy zabawiali si´ dowcipami. Janda przepija∏
z ka˝dym brudzia. 

Pani domu nie dotrzymywa∏a nam towarzystwa. Przygo-
towa∏a nam zakàski i poda∏a do sto∏u. 

Nie dotrwa∏em do koƒca, bo poczu∏em dreszcze. Prze-
prosi∏em wi´c wspó∏towarzyszy, po˝egna∏em si´ ˝yczàc jed-
noczeÊnie ka˝demu kolejnych ˝yciowych sukcesów i uda∏em
si´ na izb´ chorych w nadziei, ˝e zastan´ doktora i uzyskam
jakieÊ wzmocnienie. Lekarz mnie zbada∏ i orzek∏ zatrucie po-
karmowe. Da∏ mi leki i nie zaleca∏ wybieraç si´ w podró˝. Le-
ki za˝y∏em, odpoczà∏em w internacie i czujàc si´ nieco lepiej
wybra∏em si´ do pociàgu na godz. 22.00. Akurat o tej porze
moi dyplomowani koledzy wyruszali na bal. 
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Absolwenci 4 grupy ogólnowojskowej: pp∏k Z. Olewiƒski, 
mjr dypl. mjr dypl. S. Piotrowski, S. Wiejak, L. Zapa∏a, 

W. Król oraz J. Szyfers 



MMeeaannddrryy  iinnssttyyttuuccjjoonnaalliizzaaccjjii::  ddoo--
ssttoossoowwaanniiee  PPoollsskkii  ddoo  UUnniiii  EEuurrooppeejj--
sskkiieejj, pod red. M. Marody i J. Wilkina,

wyd. MSAPAE, Kraków 2002, s. 217
(sygn. bibl. 10199/III). 

Autorzy publikacji próbujà dokonaç
oceny stanu dojrza∏oÊci zorganizowa-
nych form aktywnoÊci spo∏ecznej i ich
zdolnoÊci do korzystania z nowych roz-

wiàzaƒ, które przynosi integracja Polski z UE. 

ZZrroozzuummiieeçç  UUnnii´́  EEuurrooppeejjsskkàà, W. N i e-
c i ∏, T.C. S a l m o n, Wyd. Ksià˝ka i Wie-
dza, Warszawa 2002, s. 688 (sygn. bibl.
10200/III). 

Autorzy koncentrujà si´ na spra-
wach najistotniejszych dla zrozumie-
nia Unii Europejskiej: roli instytucji
i podstawach ich funkcjonowania,
prezentacji obszarów wspólnej
i wspólnotowej polityki w ramach trzech filarów, na jej
problemach zwiàzanych z reformà instytucjonalnà i roz-
szerzeniem, a tak˝e na perspektywach rozwoju. 

IInntteeggrraaccjjaa  eeuurrooppeejjsskkaa, E. D y n i a,
Wyd. Prawnicze Lexis nexis, Warsza-
wa 2003, s. 176 (sygn. bibl. 10227/III).

Autorka ukazuje aktualne dla na-
szego kraju kwestie zwiàzane z posze-
rzeniem UE o kraje Europy Ârodkowej
i Wschodniej, w tym o Polsk´. Zagad-
nienia omówiono w sposób usystematy-
zowany, z uwzgl´dnieniem ostatnich

zmian prawa wspólnotowego i systemu instytucjonalne-
go UE. 

PPoollaaccyy  wwÊÊrróódd  EEuurrooppeejjcczzyykkóóww, pod red. A. Jasiƒskiej-
-Kani i M. Marody, Wyd. Scholar, Warszawa 2002, s. 318
(sygn. bibl. 10195/III). 

W ksià˝ce tej autorzy poszukujà od-
powiedzi na pytania, jaki wp∏yw na
wartoÊci spo∏eczeƒstwa polskiego wy-
war∏y procesy transformacji i w jakim
stopniu wartoÊci te zbli˝ajà si´ do
wartoÊci i postaw cechujàcych oby-
wateli Uni Europejskiej. 

FFeeddeerraaccjjaa  RRoossyyjjsskkaa  11999911––22000011,
pod. red. T. Adamkowskiego i A.
Skrzypka, Wyd. Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, s. 445 (sygn. bibl. 9960/III). 

Autorzy ksià˝ki pragnà ukazaç wie-
lop∏aszczyznowy obraz wspó∏czesnej
Rosji. Przedstawiajàc panoram´ wyda-
rzeƒ, pierwszà ustaw´ zasadniczà, zwo-

lenników i przeciwników zachodzàcych zmian, proces
krystalizowania si´ partii politycznych, polityk´ zagranicz-
nà, bariery na drodze wprowadzania spo∏ecznej gospo-
darki rynkowej oraz rol´ Êrodków masowego przekazu,
ukazujà bogatà informacyjnà baz´ o naszym wschodnim
sàsiedzie. 

SS∏∏oowwnniikk  mmyyÊÊllii  ppoolliittyycczznneej, R. S c r u-
t o n, Wyd. Zysk i S-ka, Poznaƒ 2002, 
s. 471, (sygn. bibl. 1022S/III). 

Autor, definiujàc ponad 1600 hase∏,
przedstawia wszystkie aspekty myÊli po-
litycznej, definiuje poj´cia i ideologie,
podaje zwi´z∏e dzieje instytucji politycz-
nych, streszcza myÊli wa˝nych teorety-
ków polityki, dajàc Czytelnikowi niezwykle cenne êród∏o
wiedzy. 

PPrroocceess  gglloobbaalliizzaacciiii, W. J. C y n a r -
s k i, Wyd. Instytutu Europejskich Stu-
diów Spo∏ecznych w Rzeszowie, Rze-
szów 2002, s. 191 (sygn. bibl. 6611/II).

Autor podejmuje w tej ksià˝ce za-
gadnienia moralnoÊci i kultury, proble-
my spo∏eczne, politologiczne i cywiliza-
cyjne oraz edukacji i kultury fizycznej.

Globalizacja, konflikty i dialogi kulturowe zosta∏y ukazane
w perspektywie normalnej etyki uniwersalnej. 

IInntteelliiggeennccjjaa, E. N ´ c k a, Gdaƒ-
skie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdaƒsk 2003, s. 278 (sygn. bibl.
10179/III). 

Autor ksià˝ki prof. N´cki poka-
zuje, ˝e inteligencja jest w∏asno-
Êcià cz∏owieka, u jej podstaw le˝à
elementarne procesy poznaw-
cze, takie jak uwaga, pami´ç
operacyjna i kontrola poznawcza. Autor daje systematycz-
ny wyk∏ad tej problematyki, omawiajàc kolejno: poj´cie in-
teligencji, jej czynnikowe, biologiczne i poznawcze kon-
cepcje oraz zwiàzek z sukcesami i niepowodzeniami
˝yciowymi.
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S
erdecznie zapraszamy dzieci i m∏o-
dzie˝ do wzi´cia udzia∏u w zaj´ciach
plastycznych organizowanych w KKlluu--

bbiiee  AAOONN. 
Celem zaj´ç jest rozwój wyobraêni i wra˝li-

woÊci plastycznej, zapoznanie si´ z podstawo-
wymi technikami artystycznymi oraz z najwa˝-
niejszymi wiadomoÊciami z zakresu historii
sztuki. 

W trakcie zaj´ç poznajemy techniki ry-
sunku (w´giel, sangwina, pastel) i techniki
malarskie (akwarela, tempera, farby olejne)
i próbujemy zastosowaç je do najcz´Êciej
spotykanych tematów, jak martwa natura,
portret, postaç, pejza˝. Zapoznajemy si´
te˝ z podstawowymi zagadnieniami sztu-
ki, jak kompozycja, perspektywa, Êwia-
t∏ocieƒ. Poznajemy g∏ówne style arty-
styczne oraz dzie∏a poszczególnych
twórców, korzystajàc przy tym z albu-
mów, przezroczy, i filmów o sztuce.
Organizujemy ró˝nego rodzaju gry
i zabawy plastyczne, które bawiàc,
rozwijajà wyobraêni´ przestrzennà
i ekspresj´ plastycznà. Co jakiÊ czas
robimy wycieczki do muzeów i gale-
rii a czasem tak˝e do pracowni zna-
nych artystów plastyków. Co dwa –
trzy miesiàce organizujemy wysta-
wy prac wykonanych podczas za-
j´ç, prezentujàce osiàgni´cia
uczniów, na uroczysty wernisa˝
zapraszamy zawsze rodziców
i znajomych. 

Pod koniec roku staramy
si´, wykorzystujàc zdobyte
umiej´tnoÊci, namalowaç ob-
raz olejny na p∏ótnie, który jest
ukoronowaniem naszej ca∏o-
rocznej pracy.

Program zaj´ç obejmuje
trzy lata nauki. W pierw-
szym roku tematem prze-
wodnim zaj´ç jest martwa
natura. Na jej przyk∏adzie
wypróbowujemy ró˝ne
techniki, najpierw rysun-
kowe a potem malarskie,
oraz uczymy si´ stosowaç w praktyce
zasady perspektywy, Êwiat∏ocienia, kompozycji. 

Poznajemy równie˝ histori´ sztuki staro˝yt-
nej od sztuki prehistorycznej poczynajàc, po-
przez egipskà, greckà i rzymskà, a na wczesno-
chrzeÊcijaƒskiej koƒczàc. 

W drugim roku nauki tematem przewod-
nim sà portrety (których ró˝nymi technikami,
robimy oko∏o dziesi´ciu) oraz szczególny ro-
dzaj portretu – autoportret. W ciàgu roku wy-
konujemy dwa autoportrety: pod koniec pierw-
szego semestru – w technice suchej pasteli, na

koniec roku – w technice olejnej.
Poznajemy te˝ hi-
stori´ sztuki no-
wo˝ytnej a wi´c
romanizm, gotyk,
renesans i barok.

Trzeci rok obej-
muje histori´ sztuki
nowoczesnej, a wi´c
sztuk´ XIX i XX wie-
ku, a tematem prze-
wodnim jest wyobraê-
nia. Tak wi´c o ile
w poprzednich latach
skupialiÊmy si´ g∏ównie
na rysowaniu i malowa-
niu z natury, o tyle
w ostatnim roku odcho-
dzimy troch´ od tego na
rzecz bardziej nieskr´po-
wanej ekspresji twórczej
(podobnie zresztà jak
i sztuka wspó∏czesna). Z na-
tury jednak robimy jeszcze
ostatnie zadanie rysunkowe,
studium postaci ludzkiej. Ob-
raz olejny jaki malujemy na
koniec roku jest nie tylko sa-
modzielnie namalowanà, ale
równie˝ samodzielnie wymyÊlo-
nà kompozycjà. 

Mi´dzy te powa˝ne tematy
powplatane sà równie˝ ró˝nego
rodzaju zabawy plastyczne, gdy˝
zaj´cia te oprócz nauki powinny
byç równie˝ dobrà zabawà. 

Zaj´cia prowadzi artysta plastyk
AAnnaattooll  KKaarrooƒƒ

Red.

41

BIULETYN AON nr 1(13)/2003

biuletyn@aon.edu.pl

Og∏oszeniaOg∏oszenia



Grupa krwi jest kluczem, który otwiera drzwi
do tajemnic zdrowia, choroby, d∏ugowiecz-

noÊci, witalnoÊci i odpornoÊci psychicznej. Decy-
duje o podatnoÊci na choroby, o gustach kulinar-
nych, a nawet o rodzaju wykonywanych çwiczeƒ.
Jest jednym z g∏ównych czynników wp∏ywajàcych
na twój bilans energetyczny, na skutecznoÊç, z ja-
kà spalasz kalorie, na reakcje na stres i mo˝e na-
wet na osobowoÊç. 

Ludzie, przemieszczajàc si´, musieli w nowych
warunkach przystosowaç si´ do innego po˝ywie-
nia. Nowa dieta powodowa∏a zmiany w przewo-
dzie pokarmowym i w systemie odpornoÊciowym,
tak by cz∏owiek móg∏ przede wszystkim przetrwaç,
a póêniej rozwijaç si´ w danym Êrodowisku. Te
zmiany znalaz∏y swoje odzwierciedlenie w rozwo-
ju grup krwi – jak si´ wydaje – pojawi∏y si´ w prze-
∏omowych okresach rozwoju cz∏owieka, takich
jak: 

1. Wzniesienie si´ ludzi na szczyt
∏aƒcucha pokarmowego (ewolucja
grupy krwi O do jej najpe∏-
niejszego wyrazu). 

2. Zmiana roli z myÊli-
wego – zbieracza, przej-
Êcie na bardziej osiad∏y,
rolniczy styl ˝ycia (pojawie-
nie si´ grupy krwi A). 

3. Zlewanie si´ i migracja
ras z Afryki do Europy, Azji
i obu Ameryk (rozwój grupy
krwi B). 

4. Wspó∏czesne wymieszanie si´ zasadniczo od-
miennych grup (pojawienie si´ grupy krwi AB). 

Ka˝da grupa krwi zawiera przekaz genetyczny
mówiàcy o od˝ywianiu i zachowaniach naszych
przodków. Wprawdzie przebyliÊmy dalekà drog´ od
wczesnej historii i jesteÊmy na wy˝szym etapie roz-
woju, ale wiele z dawnych cech wcià˝ wp∏ywa na nas.
ZnajomoÊç tych predyspozycji pomaga nam zrozu-
mieç logik´ dopasowania po˝ywiania do grup krwi.

GGrruuppaa  00::  MMyyÊÊlliiwwyy
• zjadacz mi´sa,
• odporny uk∏ad pokarmowy,
• nadaktywnoÊç uk∏adu odpornoÊciowego,
• nietolerancyjny na adaptacje dietetyczne i Êro-

dowiskowe,
• lepiej reaguje na stres przy intensywnej ak-

tywnoÊci fizycznej,
• efektywny metabolizm jest mu niezb´dny,

aby pozostaç szczup∏ym i na∏adowanym energià.
Dieta dla grupy 0
Czynnikami sprzyjajàcymi w∏aÊciwemu rozwo-

jowi ludzi z grupà krwi 0 sà intensywne çwiczenia
fizyczne i bia∏ko zwierz´ce. 

Obecnie zalecenia dietetyczne generalnie
zniech´cajà do konsumpcji zbyt wielkiej iloÊci
bia∏ka zwierz´cego, udowadniajàc, ˝e t∏uszcze na-
sycone sà czynnikiem ryzyka zachorowania na
choroby serca i raka. RzeczywiÊcie, wi´kszoÊç
konsumowanego dzisiaj mi´sa jest naszpikowana

t∏uszczem i ska˝ona hormonami i antybiotyka-
mi. „JesteÊ tym, co jesz” – to powiedzenie

mo˝e nabraç z∏owieszczego znaczenia,
kiedy mówi si´ o wspó∏czesnych za-

pasach mi´sa. Na szcz´Êcie coraz
bardziej dost´pne jest mi´so orga-
niczne i pochodzàce od zwierzàt ˝y-
wiàcych si´ naturalnie. Sukces

w stosowaniu diety typu 0 zale˝y od
tego, czy jesz chude, wolne od chemi-

kaliów mi´so, drób i ryby. 
èród∏em po˝ywienia przyjaznego dla organi-

zmu cz∏owieka o grupie krwi 0, w przeciwieƒstwie
do innych grup krwi nie sà produkty mleczne
i zbo˝owe, bowiem uk∏ad pokarmowy tej grupy
krwi nie zaadaptowa∏ si´ do nich w pe∏ni, poza
tym nie musi si´ Êcigaç o misk´ pszenicy lub
szklank´ mleka. Poczàtkowo te rodzaje ˝ywnoÊci
nie by∏y podstawà diety cz∏owieka, sta∏y si´ nià
dopiero póêniej w trakcje ewolucji. 
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GGrruuppaa  AA::  RRoollnniikk
• zbiera, co zasiewa,
• wra˝liwy przewód pokarmowy,
• tolerancyjny system odpornoÊciowy,
• adaptuje si´ dobrze do warunków dietetycz-

nych i Êrodowiskowych zwiàzanych z osiad∏ym try-
bem ˝ycia,

• najlepiej odpowiada na stres poprzez dzia∏a-
nia uspokajajàce,

• wymaga diety rolniczej, aby byç szczup∏ym
i aktywnym dieta dla osób z grupà krwi A.

Grupa A rozkwita na dietach wegetariaƒskich
– jest to spadek po przodkach-rolnikach prowa-
dzàcych spokojny, osiad∏y tryb ˝ycia. Dla grupy
A jest szczególnie wa˝ne, aby otrzymywaç po˝y-
wienie w mo˝liwie najbardziej naturalnej postaci:
Êwie˝e, czyste i organiczne. 

Nie ma ˝adnej przesady w akcentowaniu, jak
bardzo mo˝e byç trudne to dietetyczne dostosowa-
nie si´ wra˝liwych systemów odpornoÊciowych
u osób z grupà A. Jest ona biologicznie predyspo-
nowana do takich chorób jak choroby serca, rak
i cukrzyca. Ale to nie musi byç twoim przeznacze-
niem. Je˝eli b´dziesz stosowa∏ t´ diet´, to mo˝esz
wzmocniç system odpornoÊciowy i potencjalnie za-
pobiec rozwojowi zagra˝ajàcych ˝yciu chorobom.

Po zastosowaniu diety dla grupy A szybko
schudniesz. Gdy˝ przestaniesz jeÊç mi´so, na po-
czàtku mo˝esz znacznie stracisz na wadze, ponie-
wa˝ wyeliminujesz z diety toksyczne produkty.
Pod wieloma wzgl´dami grupa krwi A jest przeci-
wieƒstwem grupy krwi 0, jeÊli chodzi o metabo-
lizm. Po˝ywienie pochodzenia zwierz´cego przy-
spiesza metabolizm u osób z grupà krwi 0 i czyni
go bardziej efektywnym, odwrotnie u osób z gru-
pà krwi A. Prawdopodobnie ju˝ zauwa˝y∏eÊ, ˝e
kiedy jesz czerwone mi´so, czujesz si´ oci´˝a∏y
i mniej na∏adowany energià ni˝ wówczas, gdy spo-
˝ywasz proteiny warzywne. Niektóre osoby
z grupà krwi A doÊwiadczajà zatrzymywa-
nia p∏ynów w organizmie. Grupy 0 spala-
jà mi´so jak paliwo; grupy
A natomiast odk∏a-
dajà je w organizmie
w postaci t∏uszczu.
Przyczynà tej ró˝ni-
cy jest kwas ˝o∏àdko-
wy. Podczas gdy gru-
py 0 majà wysoki

poziom kwasu ˝o∏àdkowego, który sprzyja ∏atwe-
mu trawieniu mi´sa, grupy A majà niski, spowo-
dowany przystosowaniem si´ ich przodków do ˝y-
cia na diecie rolniczej. Nabia∏ równie˝ jest s∏abo
trawiony przez osoby z grupà krwi A i prowokuje
reakcje insulinowe – kolejny czynnik spowalniajà-
cy metabolizm. Oprócz tego produkty mleczne za-
wierajà wysoko nasycone t∏uszcze, które upoÊle-
dzajà serce oraz prowadzà do oty∏oÊci i cukrzycy.

Pszenica jest czynnikiem o niejednoznacznym
dzia∏aniu w diecie grupy A. Osoby z grupà krwi
A mogà co prawda spo˝ywaç pszenic´, ale nie po-
winny jej jeÊç zbyt wiele, gdy˝ wówczas ich tkanka
mi´Êniowa ulegnie nadmiernemu zakwaszeniu.
Grupy A nie mogà utylizowaç energii tak szybko,
nast´puje wi´c zahamowanie metabolizmu. Ina-
czej ni˝ u osób z grupà krwi 0, które rozkwitajà na
lekko kwaÊnych tkankach. 

GGrruuppaa  BB::  KKoocczzoowwnniikk
• zrównowa˝ony,
• silny system immunologiczny,
• tolerancyjny uk∏ad pokarmowy,
• jedyna grupa krwi, która w pe∏ni mo˝e ko-

rzystaç z dobrodziejstwa nabia∏u,
• lepiej reaguje na stres przy aktywnoÊci twór-

czej,
• wymaga zrównowa˝enia aktywnoÊci fizycz-

nej i aktywnoÊci umys∏owej, aby pozostaç sczu-
p∏ym.

Dieta dla osób z grupà krwi B
Grupa 0 i A pod wieloma wzgl´dami wydajà

si´ byç swoimi biegunowymi przeciwieƒstwami.
Grup´ B natomiast mo˝na najlepiej opisaç jako
idiosynkretycznà – z cechami zupe∏nie unikatowy-
mi, a czasami zmiennymi jak kameleon. Pod wie-
loma wzgl´dami grupa B przypomina grup´ 0 tak
bardzo, ˝e obie wydajà si´ byç spokrewnione. Ale

w pewnym momencie grupa B przyjmuje zupe∏-
nie inny wzór, w∏asny i niepowtarzalny.
Mo˝na rzec, ˝e grupa B stanowi wyrafi-
nowany wytwór w podró˝y ewolucyjnej,

majàc na celu po∏àczenie rozbie˝nych kul-
tur i ludzi. 

Generalnie silne i czujne osoby z grupà B
zazwyczaj potrafià stawiaç opór wielu najgroê-

niejszym chorobom typowym dla wspó∏czesnego
˝ycia, istnieje wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e je
zwyci´˝à. Osoby z grupà krwi B, jako ˝e sà nieco
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odr´bne, wydajà si´ bardziej podatne na egzo-
tyczne zaburzenia systemu odpornoÊciowego, ta-
kie jak stwardnienie rozsiane i syndrom chronicz-
nego zm´czenia. 

Osoby z grupà krwi B starannie przestrzegajà-
ce zalecanej diety cz´sto mogà obejÊç groêne cho-
roby i ˝yç d∏ugo i w dobrym zdrowiu. Dieta dla
krwi B jest zrównowa˝ona i urozmaicona, obej-
mujàc szeroki wachlarz ˝ywnoÊci. 

Najbardziej sprzyjajà tyciu kukurydza, gryka,
soczewice, orzeszki ziemne i siemi´ se-
zamu. Ka˝de z tych rodzajów
˝ywnoÊci posiada innà lektyn´,
ale wszystkie wp∏ywajà na
efektywnoÊç procesu metabo-
licznego, wywo∏ujàc zm´cze-
nie, zatrzymanie p∏ynów i hipo-
glikemi´ – groêny spadek cukru we
krwi po zjedzeniu posi∏ku. 

Grupy B sà podobne do grup 0 w reakcji na
gluten znajdujàcy si´ w zarodkach pszenicy
i w produktach pe∏nopszenicznych. Lektyna glu-
tenowa do∏àcza si´ do problemów powodowanych
przez inne rodzaje ˝ywnoÊci zwalniajàce metabo-
lizm. Kiedy ˝ywnoÊç nie jest skutecznie trawiona
i spalana jako paliwo dla cia∏a, jest magazynowa-
na w postaci t∏uszczu. 

Sam w sobie gluten pszeniczny nie atakuje
grupy B tak groênie, jak grupy 0. Jednak kiedy do-
dasz pszenic´ do mieszanki kukurydzy, soczewicy
i orzeszków ziemnych, efekt jest taki sam – nisz-
czàcy. Grupy B, które chcà straciç na wadze, po-
winny definitywnie unikaç pszenicy. 

GGrruuppaa  AABB::  EEnniiggmmaa
• nowoczesne po∏àczenie grupy A i B,
• odpowiedê „kameleona” na zmiany Êrodo-

wiskowe i pokarmowe,
• wra˝liwy uk∏ad pokarmowy,
• zbyt tolerancyjny system odpornoÊciowy,
• lepiej reaguje na stres duchowo przy fizycz-

nej aktywnoÊci o kreatywnej energii,
• ewolucyjna tajemniczoÊç.
Dieta dla osób z grupà krwi AB
Grupa krwi AB wytworzy∏a si´ niespe∏na ty-

siàc lat temu, jest rzadko spotykana (2-5 procent
populacji) i biologicznie z∏o˝ona. Nie mo˝na jej
charakterystyki dopasowaç jednoznacznie do ja-
kiejkolwiek innej grupy krwi. Antygeny sà wytwa-

rzane przez grup´ A, czasami B, a niekiedy sà fu-
zjà ich obu. Ta ró˝norodnoÊç jakoÊci mo˝e byç po-
zytywna lub negatywna, zale˝nie od okolicznoÊci.
Dlatego powinieneÊ bardzo dok∏adnie zapoznaç
si´ nie tylko z zalecanà dietà dla osób z grupà krwi
AB, ale równie˝ dla A i B, by lepiej zrozumieç w∏a-
snà. Wi´kszoÊç ˝ywnoÊci, która jest niewskazana
dla osób z grupà krwi A bàdê B, jest na ogó∏ z∏a
tak˝e dla grupy AB. Osoby z grupà krwi AB sà cz´-
sto silniejsze i bardziej aktywne od osób z grupà

krwi A, których przodkowie prowadzili
osiad∏y tryb ˝ycia. Ta dodatkowa si∏a wi-

talna mo˝e byç spowodowana tym,
˝e ich pami´ç genetyczna wcià˝ za-
wiera pozosta∏oÊci zamieszkujà-
cych stepy przodków grupy krwi B.

Problemem tycia osób z grupà
krwi AB odzwierciedla mieszany

wp∏yw genów A i B. Czasami stwarza to osobliwe
problemy. Na przyk∏ad: masz charakterystyczny
dla ludzi z grupà krwi A niski poziom kwasu ˝o-
∏àdkowego, ale te˝ typowe dla ludzi z grupà B
przystosowanie do jedzenia mi´sa. Chocia˝ wi´c
jesteÊ genetycznie zaprogramowany do konsumpcji
mi´sa, to jednak do skutecznego jego metabolizmu
masz niedostateczny poziom kwasu ˝o∏àdkowego,
dlatego te˝ zjedzone mi´so magazynowane jest
w organizmie w postaci t∏uszczu. JeÊli chcesz wi´c
straciç na wadze, powinieneÊ ograniczyç konsump-
cj´ mi´sa, jeÊç niewielkie jego iloÊci i uzupe∏niaç
diet´ warzywami.

Powiàzanie z grupà krwi B mo˝e powodowaç
podobne reakcje insulinowe, kiedy spo˝ywasz fa-
sol´ nerkowatà, gryk´ bàdê siemi´ sezamu (cho-
cia˝ z punktu widzenia powiàzaƒ z grupà krwi
A nie powinieneÊ mieç ˝adnych problemów ze
spo˝ywaniem soczewicy i orzeszków). Nadmierna
produkcja insuliny powoduje hipoglikemi´, czyli
obni˝anie si´ cukru we krwi po posi∏ku, jak rów-
nie˝ prowadzi do mniej skutecznego metaboli-
zmu. 

Grupa krwi AB nie reaguje tak êle na gluten
pszenicy, jak grupy krwi 0 i B. Ale gdy zamierzasz
schudnàç, powinieneÊ unikaç pszenicy, która po-
woduje, ˝e tkanka mi´Êniowa staje si´ bardziej
kwaÊna. Grupa krwi AB najskuteczniej utylizuje
kalorie, kiedy jej tkanka jest o odczynie nieco al-
kalicznym. 
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ZZ  ˝̋aa∏∏oobbnneejj  kkaarrttyy

21 stycznia 2003 r. zmar∏ w wieku 57 lat pp∏k rez. dr in˝. RRyysszzaarrdd  LLeennddoo, wieloletni oficer
Wojskowego Instytutu Informatyki i ASG WP, odznaczony wieloma odznaczeniami paƒstwo-
wymi i resortowymi. 

13 lutego 2003 r. zmar∏ w wieku 74 lat st. chor. sztab. SStteeffaann  MMaarrcciinnkkoowwsskkii, d∏ugoletni
zbrojmistrz ASG WP, odznaczony z∏otym, srebrnym i bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi oraz liczny-
mi odznaczeniami paƒstwowymi i wojskowymi.

Na ok∏adce: P∏k. prof. dr hab. Wojciech Michalak przekazuje ∏aƒcuch dziekana p∏k. dr. hab. pil. Stanis∏awowi Zajasowi. Fot. Zdzis∏aw Rutkowski. 
Sentencje pochodzà z ksià˝ki Bogdana Szulca O wojnie, wojsku i ˝o∏nierzach – dla ˝o∏nierzy... (myÊli – aforyzmy – sentencje), Toruƒ 1995.

Goràco zapraszamy pprraaccoowwnniikkóóww oraz
ssttuuddeennttóóww  AON do zamieszczania artyku-
∏ów na temat wwyyddaarrzzeeƒƒ  zz ˝̋yycciiaa  uucczzeellnnii  na ∏a-
mach naszego pisma. Materia∏y przyjmuje-
my w pok. 140, bl. 25 (tel./fax 6/814-032),
lub za poÊrednictwem poczty elektronicz-
nej: biuletyn@aon.edu.pl

UUpprrzzeejjmmiiee  pprroossiimmyy  oo ddoossttaarrcczzaanniiee::  
• tekstów w formie wydruku oraz w wersji

elektronicznej (na dyskietce lub p∏ycie CD), 
• zdj´ç w formie pozytywu lub w wersji

elektronicznej (rozdzielczoÊç: 300 dpi). 

TTeekksstt  ppoowwiinniieenn  zzaawwiieerraaçç::  
• dat´ wydarzenia,
• miejsce,
• imienny wykaz organizatorów,
• imienny wykaz goÊci,
• skrótowy przebieg wydarzenia,
• cele,
• wnioski.

DDzzii´́kkuujjeemmyy  zzaa  wwssppóó∏∏pprraacc´́
RReeddaakkccjjaa

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy kadr´
i studentów AON do uczestnictwa
w spotkaniach kulturalnych (koncer-
ty, spotkania autorskie, otwarcia wy-
staw malarskich, fotograficznych
i wiele innych) organizowanych przez
pracowników Klubu. 

Informacji o wszystkich przedsi´-
wzi´ciach udziela kierownik Klubu
mjr Tomasz Cholewiƒski, tel. 6/813-
125. Informacje sà równie˝ zamiesz-
czane w Informatorze Kulturalnym
Klubu i w planach zamierzeƒ AON. 

LLeecczznniiccaa  ddllaa  zzwwiieerrzzààtt
Leczenie, chirurgia, rentgen, profilaktyka,

badania laboratoryjne, diety lecznicze.
WIZYTY DOMOWE NA TELEFON

668811--5533--1100
Akademia Obrony Narodowej

al. gen. A. ChruÊciela 85
Czynna od poniedzia∏ku do piàtku w godz.
8.00–20.00; w soboty w godz. 10.00–15.00

ZZeesszzyyttyy  NNaauukkoowwee  AAOONN mo˝na nabyç
w Wydziale Wydawniczym w pok. nr 2, 
tel. 6/814-055.

posiedzeniPosiedzenie Senatu AON
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• Wybrane tematy z
zakresu dowodzenia i

• Informator geograficzny.
Paƒstwa cz∏onkowskie

• Wspó∏praca cywilno-
wojskowa (CIMIC) w si∏ach
zbrojnych (SP) RP (civil-military

• Metody, techniki 
i narź dzia badawcze 
oraz elementy statysty-
ki

• Za∏o˝enia opera-
cyjne do doktryny zasas-
dniczej si∏ powietrznych
RP

• Dyplomacja wspó∏czesna 
a problemy prawa i
bezpieczeƒstwa mi´dzynaro-

• Polityka zagraniczna
i bezpieczeƒstwa
Bia∏orusi

• Europejskie prawo pokoj
i bezpieczeƒstwa.
Materia∏y i komentarze

Leonard ¸ukaszuk
Andrzej Skowroƒski

Najnowsze publikacje
Wydzia∏u Wydawniczego Akademii Obrony Narodowej

al. gen. A. ChruÊciela 103, 00-910 Warszawa, tel./fax 681 37 52




