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1. Wprowadzenie 

Stosując duże uproszczenie można postawić hipotezę, że mniej więcej od roku 2014 w Polsce nastąpił widoczny 
wzrost zainteresowania szerokiego kręgu społeczeństwa sprawami bezpieczeństwa zewnętrznego. W ocenie 
Fundacji wpływ na to zjawisko miało kilka czynników, w tym m.in.: (1) istotna zmiana bliskiego środowiska 
bezpieczeństwa (wydarzenia na Ukrainie); (2) wejście w dorosłe życie pokolenia Polaków, którzy jednocześnie  
są otwarci na poznawanie zjawisk ich otaczających i nie są obarczeni kompleksami wyniesionymi z PRL  
i trudnych lat 90 XX w.; (3) bogacenie się społeczeństwa umożliwiające pełniejsze poznawanie obszarów 
związanych z zainteresowaniami lub wręcz modami; (4) rewolucję w dostępie do informacji zarówno w wymiarze 
pierwotnym (np. nieopatrzone komentarzem relacje z miejsc wydarzeń lub oryginalne dokumenty) jak i informacji 
syntetycznej w postaci raportów, wykładów, debat itp. Należy jednocześnie pokreślić znaczenie takich mediów 
jak Internet czy np. YouTube; i (5) pojawienie się osobowości, które swoją pracą i sposobem komunikacji 
zainteresowały tematyką bezpieczeństwa zewnętrznego na poziomie więcej niż amatorskim szeroką grupę ludzi.              

W latach PRL zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa zewnętrznego (militarnego) Polski było zarezerwowane 
wyłącznie dla wyższych instytucji politycznych (partyjnych) oraz w większości było hermetycznie zastrzeżone dla 
SG WP i kilku innych instytucji skupionych na tłumaczeniu strategicznych wytycznych ówczesnego hegemona 
(ZSRR) na operacyjny język lokalnych wykonawców planu, tj. np. ministerstw i związków operacyjnych LWP. 
Zainteresowanie tymi sprawami osób prywatnych w najlepszym przypadku było traktowane jako nieroztropne 
błądzenie osób nieuprawnionych do takich analiz, a w czarniejszym okresie PRL jako działanie na szkodę 
socjalistycznego państwa. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Oprócz tego z powodu ograniczonego dostępu  
do materiałów rozwijanie takiego zainteresowania było po prostu trudne. 

Śledząc materiały, informacje i wydarzenia związane z publiczną, cywilną analizą bezpieczeństwa zewnętrznego 
Fundacja zauważyła, że po okresie nauki opanowywania podstawowych pojęć wykorzystywanych w tej 
dziedzinie, nauki głównych modeli opisu i wskazaniu głównych problemów wymagających rozwiązania zarówno 
lokalnie, w Polsce, jak i w szerszej perspektywie dyskusja skupiła się na jednym scenariuszu1 hipotetycznego 
rozwoju wydarzeń, w wyniku których Polska stałaby się areną bezpośredniego konfliktu. W Raporcie scenariusz 
ten określono jako „Wariant 1. Suwałki Gap”.  

Niniejszy Raport jest (1) propozycją przeglądu wariantów zagrażających Polsce oraz (2) próbą przenalizowania 
jednego, innego niż „Suwałki Gap” wariantu. 

Raport jest działaniem autorskim Fundacji. Został opracowany przy pełnej świadomości ograniczeń nielicznego 
zespołu, który poświęcił swój czas na pracę z nim związaną. Niemniej jednak stanowi udokumentowaną próbę 
połączenia wyników analizy sytuacji obiektywnej (geografii, gospodarki, oceny sił zbrojnych itp.) z uwagami  
i wnioskami nasuwających się po zapoznawania się z ogólnie dostępnymi dokumentami dotyczącymi kierunków 
rozwoju i modernizacji SZ RP, działaniami sojuszników, koalicjantów i potencjalnych przeciwników oraz  
np. z wypowiedziami polityków.  

Dla osób uczestniczących w jego powstaniu stanowi też lekcję pokory będącą wynikiem zderzenia intuicyjnych 
oczekiwań od twardych i wymagających reguł związanych z prowadzeniem tzw. gier wojennych2.    

Raport powstał z inicjatywy własnej Fundacji i ze środków własnych. 

Autorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu, zarówno poprzez bezpośrednie 
zaangażowanie jak również poprzez wsparcie Fundacji. 

Krobia, listopad 2019 r. 

                                                           
1 W dalszej części raportu Fundacja zamiast określenia „scenariusz” będzie używała pojęcia „wariant” chociaż w związku ze strategiczną 

skalą rozważań opisywanych modeli bardziej wskazanym byłoby określanie mianem „scenariusze” ogólnych modeli zagrożeni Polski,  
a mianem „warianty” modeli działania na poziomie operacyjnym i taktycznym.    

2 Gra wojenna jest działaniem zaangażowanych w nią ludzi będących graczami lub aktorami (odgrywanymi osoby funkcyjne), którzy 
podejmują decyzje w interaktywnym sztucznym (określonym) środowisku ponosząc konsekwencje podejmowanych decyzji i interakcji 
środowiska gry. (Next-Generation Wargaming for the U.S. Marine Corps Recommended Courses of Action, RAND Co., październik  
2019 r.).    
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2. Podsumowanie 

Odbiorcy, którzy zapoznali się z Raportem powinni się zgodzić z tezą, że postawione sobie cele zostały 
osiągnięte. Dokonano przeglądu wariantów zagrażających Polsce oraz analizy innego niż „Suwałki Gap” 
wariantu. Wnioski jakie się nasuwają po wykonanej pracy są następujące. 

1. Już samo proste ćwiczenie polegające na próbie spojrzenia na Polskę oczami potencjalnego przeciwnika,  
lub nawet innego podmiotu, wskazuje na inne postrzeganie interesów, sekwencji wydarzeń, sojuszy, 
konsekwencji zdarzeń itd. i postrzeganie to jest znacząco różne od tego do jakiego egocentrycznie jesteśmy 
przyzwyczajeni (przyzwyczajani). 

2. Trudno jest skonstruować spójny wariant zagrożenia militarnego. Znacznie łatwiej wyobrazić sobie zagrożenia 
gospodarcze, kryzysowe, polityczne itd. Co samo w sobie jest dość pocieszające. 

3. Niektóre z wariantów rozgrywają się na naszych oczach (prawie z naszym udziałem). Inne są mniej lub 
bardziej prawdopodobne. 

4. Skutki (zagrożenia) różnych wariantów są różne co do skali kosztów dla Polski. 

5. Skupienie się na jednym wariancie (z lekkomyślności czy też wskutek podążania wyznaczonym tokiem 
myślenia) samo w sobie powinno być sygnałem ostrzegawczym. 

6. Istnieje bardzo prosta zależność pomiędzy rozważonym, dość karkołomnym wariantem  
a prawdopodobieństwem jego powodzenia: sukces takiego rajdu SZ FR jest tym bardziej możliwy im Polska 
jest mniej na niego przygotowana. I odwrotnie: im wyższa będzie gotowość SZ RP, więcej par dyżurnych 
myśliwców, dyżurów rakiet przeciwlotniczych, rejsów szkolno-bojowych okrętów podwodnych itp. tym szansa 
powodzenia takiego rajdu będzie mniejsza. Część tych zdolności można osiągnąć nawet bez zwiększania 
stanu liczebnego wojska polskiego.  

7. Gotowość do odpowiedzi Polski na taki kryzys zależy od dwóch zasadniczych czynników: (1) systemu 
kierowania państwem i (2) zasobów dostępnych dla systemu kierowania. Niewydolność każdego z tych 
elementów obniża zdolność do adekwatnej reakcji. Awaria obydwu z nich jest przepisem na klęskę. 

 

Przeglądając dostępne materiały Fundacja natknęła się na następujące stwierdzenie:        

Priorytetem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego są nowoczesne, wysoce mobilne siły 

zbrojne, gotowe do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa w wielodomenowej operacji 

połączonej. 

Strona internetowa SG WP3, 2 października 2019 r. 

Przeprowadzone na potrzeby Raportu analizy nie potwierdzają tej tezy. Obowiązujący w SZ RP model armii,  
w której w czasie pokoju służą żołnierze zawodowi w jednostkach wymagających mobilizacyjnego rozwinięcia nie 
wskazuje na utrzymywanie lub nawet dążenie do gotowości do „natychmiastowego podjęcia działań”. 

Media nie informują o w pełni zawodowych jednostkach, których żołnierze okresowo spędzają 24/7 w koszarach  
w ramach odwodu. Nawet informacje o szpicach NATO i siłach gotowości zawierają wyjaśnienia, że elementy  
te będą dostępne po określonej liczbie dni.   

Żołnierze nie słyszeli o jednostkach, w których kompanie muszą przebywać w koszarach. Podobne z logistyką. 
Można odnieść wrażenie, że dominuje filozofia świętego spokoju i porządku w dokumentach i w magazynach. 
Pewnym symptomem zmian jest program tworzenia pułków logistycznych przy dywizjach. Czy będą tam zapasy 
dla czołgów i innych pododdziałów?  

W czasie gry wojennej pojawił się m.in. dylemat, który wywołał skrajnie sprzeczne opinie uczestników: wysłać jak 
najszybciej dostępne (pozbierane w weekend) pododdziały jednostek czy czekać na osiągnięcie pełnych 
zdolności po ich napełnieniu rezerwistami. Każde z rozwiązań ma wady i zalety: przejąć inicjatywę  

                                                           
3 https://www.wojsko-polskie.pl/sgwp/articles/aktualnosci-w/2019-10-02g-szkolenie-w-siach-zbrojnych-rp/ 
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i improwizować ryzykując bezpowrotną utratę podstawy budowania planowanych zdolności czy cierpliwie 
obserwować sukces przeciwnika generując wystarczające zdolności. Co wybrać?   

A jak zadziała Państwo. Przegląd innych, dostępnych informacji jest zatrważający. Na przykład jeden z raportów 
NIK4 stwierdza, że  

Nie wszyscy zobowiązani stawiali się do kwalifikacji wojskowej. Ze sprawozdań Wojewódzkich Sztabów 

Wojskowych wynika, że w 2016 r. do kwalifikacji wojskowej na obszarze całego kraju, nie stawiło się (…) 

16,2% ogółu osób zobowiązanych do stawienia się. W 2015 r. wskaźniki te kształtowały się  

na podobnym poziomie: (…), tj. 15,7% osób zobowiązanych.  

Spośród 24 objętych kontrolą gmin, w skrajnym przypadku miasta Brzeg (woj. opolskie), w 2016 r.  

do kwalifikacji nie stawiło się 49% osób, na których ciążył taki obowiązek. Większość z ogółu 

zobowiązanych osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, przebywa stale lub czasowo poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uniemożliwia to ich skuteczne zawiadomienie o konieczności 

stawienia się do kwalifikacji. Dostępne w obecnym stanie prawnym środki w postaci przymusowego 

doprowadzenia do kwalifikacji przez Policję lub wymierzenia grzywny w celu przymuszenia  

do stawiennictwa albo w ogóle nie były stosowane przez uprawnione organy, albo okazywały się 

nieskuteczne. W 2016 r. w objętych kontrolą 24 urzędach miast i gmin, do kwalifikacji wojskowej nie 

stawiło się bez uzasadnionej przyczyny 1453 mężczyzn, przy czym w stosunku do 339 osób (23,3%) 

zarządzono przymusowe doprowadzenie. Ten środek przymusu był skuteczny jedynie wobec 54 osób 

(15,9%). 

Gdzie są ci ochotnicy? Gdzie będą ci ochotnicy w godzinie próby? Czy Polsce, władzom i nam wszystkim 
naprawdę zależy na obronności? Czy przytoczone wyżej zapewnienie Szefa SG WP jest tylko zgrabnym 
frazesem? Państwo daje sygnał, że „zrobi to ktoś inny”. Przymyka oko na uchylanie się od prostych, 
beznakładowych obowiązków ustawowych obywateli. Demoralizuje społeczeństwo.   

Najkrótszym podsumowaniem Raportu jest stwierdzenie, że należy do tej wizji dążyć. Jak najszybciej. 
Szczególnie „gotowe do natychmiastowego podjęcia działań”.  Ale czy takie właśnie są SZ RP A.D. 2019? 

3. Opis metody 

W celu realizacji obydwu założonych dla Raportu celów, tj. (1) przeglądu wariantów zagrażających Polsce oraz 
(2) analizy jednego z wariantów, innego niż „Suwałki Gap” zastosowano dostępne dla Fundacji narzędzia  
z zastrzeżeniem, że z powodu ograniczeń zasobów Fundacji mogą one odbiegać od standardów 
reprezentowanych przez instytucje państwowe lub społeczne dysponujące istotnie, w porównaniu z Fundacją, 
większymi zasobami – zarówno ludzkimi jak i materialnymi. 

Fundacja zakłada, że nie mogą one być porównywalne pod względem kompleksowości z analizami np. SG WP. 
Niemniej jednak mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji.  

Podczas prac nad Raportem wykorzystywane były ogólnie dostępne informacje oraz wiedza i doświadczenie 
członków zespołu Fundacji. Głównym źródłem informacji był Internet.  

Podczas analiz często posługiwano się przyjmowanymi założeniami, co starano się dokumentować. 

Sytuacje wymagające rozstrzygnięcia były poddawane analizie i omówieniu, w wyniku których starano się 
podejmować decyzje rozstrzygające, które (1) miały cechy prawdopodobieństwa (realności); (2) pozwalały 
zachować spójność i ciągłość rozważań i symulowanych działań oraz (3) wskazywały potencjalne ryzyko dla 
strony polskiej (eksploatowały słabości strony polskiej - w ocenie Fundacji).   

  

                                                           
4 „Wykonywanie zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji” z 2018 r. 
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Symulując działania przeciwników założono, że: 

1. sytuacja będzie oceniana z ich punktu widzenia; 

2. podejmowane decyzje będą wynikiem ich interesów własnych i zaprzeczeniem emocjonalnej oceny 
sytuacji; 

3. podejmowane decyzje będą zbieżne z aktualnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi, kulturowymi oraz 
doświadczeniami historycznymi. 

Uwzględniane zasady walki5: (1) Cel działań (Objective); (2) Inicjatywa (Offensive); (3) Koncentracja sił (Mass); 
(4) Ekonomia sił (Economy of Force); (5) Manewr (Maneuver); (6) Jedność dowodzenia (Unity of Command);  
(7) Ubezpieczanie (Security); (8) Zaskoczenie (Surprise); (9) Prostota (Simplicity).    

W praktyce oznaczało to, że przyjęto jako główne następujące założenia „regionalne”: 

1. powszechnie uznawaną jedną z istotnych przewag FR jest centralizacja kierownictwa państwem 
zapewniająca (1) szybkość decyzji; (2) elastyczność; i (3) akceptację ryzyka;  

2. w przypadku konfliktu celem FR byłoby dążenie do (1) szybkiego6 rozstrzygnięcia (osiągnięcia celów 
operacji); (2) kontrolowania drabiny eskalacyjnej; i (3) szybkiego przejścia do fazy negocjacji7; 

3. celami działań nieprzyjaznych ze strony FR są: (1) zapewnienie bezpieczeństwa państwa i trwałości 
reżimu; (2) rozbudowa i zachowanie statusu mocarstwa; (3) wzmacnianie wpływów w tzw. „bliskiej 
zagranicy”; (4) zwiększanie wymiany handlowej i gospodarczej z Europą Zachodnią i (5) podważanie 
wiarygodności i spójności NATO i UE8; 

4. pierwszym krokiem do regional order w Europie powinno być ustanowienie nieformalnego dialogu 
pomiędzy kluczowymi graczami globalnymi9;  

5. Niemcy i Polska służyłyby jako główne zaplecza kontrofensywy w celu odbicia tzw. Państw Bałtyckich 
i byłyby głównymi obiektami ataków SZ FR10; 

6. przemieszczenie kontyngentu SZ USA do kontrofensywy w tzw. Państw Bałtyckich zajęłoby ok. 88 dni11; 

7. przewiduje się, że zdolności lądowe SZ FR w dalszym ciągu będą skupione na rozbudowie zdolności 
uderzeń na: duże odległości; dowodzeniu, komunikacji, informatyzacji, wywiadzie i rozpoznaniu (C4ISR); 
oraz na zdolności do szybkiej projekcji sił (rapidly deployable forces)12; 

8. USA nie ma, i prawdopodobnie nie będą miały, zdolności do znaczącego osłabienia wpływu FR  
w regionie13; 

9. w przypadku kryzysu militarnego z FR, w obliczu konieczności zaangażowania militarnego może dojść 
do sytuacji, kiedy niektóre państwa NATO mogą rozpocząć realizację swoich „innych” celów, w tym 
pomiędzy poszczególnymi członkami NATO14; 

10. słabością NATO i UE jest kolegialność podejmowania decyzji powodująca (1) przewlekłość 
podejmowania decyzji; (2) brak elastyczności; i (3) niską akceptację ryzyka. 

                                                           
5 Principles of War, FM 100-5 oraz polecane przez Fundację książki gen. Franciszka Skibińskiego (np. „O sztuce wojennej na północno-

zachodnim teatrze działań wojennych 1944–1945).  
6 5-12 dni. 
7 The Russian Way of Warfare, RAND Co., kwiecień 2018 r. 
8 Russia's Hostile Measures in Europe Understanding the Threat, RAND Co., styczeń 2019 r. 
9 Rethinking the Regional Order for Post-Soviet Europe and Eurasia, RAND Co., czerwiec 2018 r. 
10 America's Strategy-Resource Mismatch Addressing the Gaps Between U.S. National Strategy and Military Capacity, RAND Co,  

maj 2019 r. 

11 Tamże. 

12 The Future of the Russian Military Russia's Ground Combat Capabilities and Implications for U.S.- Russia Competition, RAND Co., 
czerwiec 2019 r. 

13 Tamże. 
14 An Attack Against Them All? Drivers of Decisions to Contribute to NATO Collective Defense, RAND Co., wrzesień 2019 r. 
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Fundacja zdaje sobie sprawę, że przytaczane wyżej analizy wskazują również na brak woli i zdolności  
do prowadzenia przez FR agresywnych działań wykraczające poza strefę post-ZSRR, tym bardziej wkraczającą 
na obszar NATO i UE. Niemniej jednak w celu wykreowania warunków do rozważania wariantów (scenariuszy) 
przyjęto, że okoliczności wymuszą lub będą sprzyjały podjęciu przez FR, lub inne państwa, działań 
niekorzystnych dla Polski oraz, że działania te będą podejmowane w sposób zdecydowany i konsekwentny.    

Przegląd wariantów 

Fundacja zwraca uwagę, że z punktu widzenia metodycznego nieprofesjonalne jest analizowanie sytuacji oraz 
prowadzenie planowania bez wariantowania rozwoju sytuacji – czego jesteśmy aktualnie świadkami w debacie  
w przestrzeni publicznej w Polsce15. Obowiązek wariantowania dotyczy zarówno komórek zorientowanych  
na analizę przeciwnika jak i komórek wyznaczonych do planowania działań własnych.  

Metoda zastosowana do przeprowadzenia pierwszej części założonego przez Fundację zadania, tzn. przegląd 
wariantów zagrażających Polsce, w skrócie może być określona jako BOGSAT16. Jak wskazuje sama nazwa 
metody oraz jej opis w przytoczonej literaturze przyjęte rozwiązanie świadczy o braku innego, odpowiednio 
systematycznego i dostępnego dla Fundacji narzędzia analizy. 

Niemniej jednak, w ocenie Fundacji, kompromis pomiędzy profesjonalizmem i pracochłonnością zastosowanej 
metody jest w tym przypadku akceptowalny, a wyniki samej analizy stanowią uporządkowaną podstawę  
do dalszych analiz i dyskusji.    

W celu wyodrębnienia modelowych wariantów oraz uniknięcia mapowania nowych wariantów w wyniku 
interferencji cech kilku innych wariantów podczas układania listy wariantów stosowano opisane przez FM 101-5 
kryteria: (1) stosowność do okoliczności (Suitability); (2) wykonalność (Feasibility); (3) dopuszczalność 
(Acceptability); (4) wyróżnialność (Distinguishability); (5) kompletność (Completeness). 

Analiza wybranego wariantu 

W celu przeprowadzenia analizy wybranego, opisanego w dalszej części Raportu, wariantu początkowo podjęto 
próbę przeprowadzenia jego epizodów na zmodyfikowanych, dostępnych na rynku gier strategicznych, modelach 
tzw. Hex Game17. Ze względu na czasochłonność, stopień skomplikowania modelu gier, brak dostępnych tabel sił 
i map terenu odpowiednich do rozgrywanego wariantu oraz dużą lukę w odwzorowaniu innych czynników 
decydujących o rozwoju rozgrywanej sytuacji zrezygnowano z dalszego wykorzystania tej metody. 

W ramach przygotowań dokonano przeglądu innych metod, w tym m.in. stosowanej przez siły zbrojne różnych 
państw (w tym SZ RP) JTLS18, czy metod szerzej opisanych w raporcie RAND Co. Next-Generation Wargaming 
for the U.S. Marine Corps Recommended Courses of Action.  

Równolegle z pracami Fundacji w prasie krajowej pojawiły się informacje, że Rząd Polski (tzn. KRPM) ogłosił 
„przetarg na »przygotowanie i przeprowadzenie do pięciu symulacji strategicznych z zakresu obronności wraz  
z przygotowaniem na ich podstawie zbiorczych raportów«. KPRM przeznaczył na wykonanie tych symulacji  
250 tys. zł brutto. Planowane gry wojenne mają zostać przeprowadzone do 11 grudnia 2020 roku.”19.     

W związku z brakiem dysponowania przez Fundację wyspecjalizowanym oprogramowaniem, zapleczem 
techniczno-instruktorskim, infrastrukturą, czasem oraz nawet kwotą 250 tys. zł z bólem serca podjęto decyzję  
o zrezygnowaniu również z tych metod.     

Ostatecznie jako metodę wybrano sprawdzone w SZ RP ćwiczenie na mapach20. W sumie metodę należałoby 
określić jako „GoogleMap exercise”.  

                                                           
15 Gdzie debata publiczna (w tym z udziałem polityków i żołnierzy) krąży wokół Wariantu 1. Suwałki Gap. 
16 Bunch of Guys Sitting Around a Table (Grupa Kolesi Siedzących przy Stole); Next-Generation Wargaming for the U.S. Marine Corps 

Recommended Courses of Action, RAND Co., październik 2019 r. 
17 Model gier wojennych, w których fizyczne odwzorowanie właściwości terenu oraz modelowanie ruchu jednostek wykorzystuje mapę 

składających się z heksagonalnych pól/komórek.  
18 JTLS (Joint Theater Level Simulation) - System symulacyjny działań połączonych jest interaktywnym systemem symulacyjnym, 

modelującym działania wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, a także sił specjalnych (Centrum Symulacji  
i Komputerowych Gier Wojennych przy Akademii Sztuki Wojennej). 

19 „Rząd przygotowuje się do wojny. Zorganizuje gry wojenne”, Rzeczpospolita, 24 września 2019 r. 
20 map exercise - ćwiczenie, w ramach którego seria wydarzeń jest odwzorowywana i rozwiązywana na mapie (thefreedictionary.com). 
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Do analizy wykorzystano rzeczywiste dane geograficzne, gospodarcze, polityczne itp. oraz dostępne dane  
na temat poszczególnych jednostek wojskowych itp. danych stron. 

Ze względu na stosowane uproszczenia świadomie zrezygnowano z metodyki opisywanej aktualnie  
w podręcznikach i raportach z USA koncepcji „multi-domain battle”21. Nie oznacza to, że na potrzeby analizy 
odrzucono oddziaływanie we wszystkich sferach oraz dążenie do uzyskania synergii w wyniku synchronizacji 
takich działań. W Raporcie zawarte są opisy wskazujące na sygnalizowanie stosowania przez strony tej metody 
konfliktu. Założono, że koncepcja ta jest dopiero adoptowana przez wiodące potęgi globalne, niejednoznacznie 
opisana oraz w bardzo niewielkim stopniu wdrożona do praktycznego zastosowania w wymiarze politycznym  
i wojskowym w Polsce. Jej stosowanie utrudniłoby prowadzenia analizy oraz uczyniłoby trudniejszym opis 
wyników analizy. 

Modelowanie procesu planowania politycznego i wojskowego wszystkich stron oparto na procedurach opisanych 
w FM 100-5 Operations22 i FM 101-5 Staff Organization i Operations23. Wymienione publikacje są powszechnie 
dostępne, szeroko wykorzystywane zarówno przez siły zbrojne wielu państw jak i zespoły analityczne, 
uniwersalne, jeżeli chodzi o założenia i kroki procedur (nawet jeżeli się różnią np. w szczegółach 
wykorzystywanych w SZ FR), znane oraz opracowane do warunków koncepcji „Bitwy Powietrzno-Lądowej”24 
stworzonej do warunków działań w Europie. Koncepcja ta, pomimo że obowiązywała w latach 80 i 90 XX w.,  
to ze względu na stan SZ RP oraz zakładany lokalny charakter rozpatrywanych wariantów w dalszym ciągu jest 
aktualna w Polsce w 2019 r.  

Jednocześnie Fundacja zaznacza, że w związku z brakiem dostępności, nawet w przypadku determinacji  
w dążeniu do wykorzystania procedur stosowanych bezpośrednio w SZ RP (oraz w SZ FR), nie ma możliwości 
zapoznania się z analogicznymi do FM 100-5 i FM 101-5 podręcznikami i instrukcjami obowiązującymi w SZ RP 
(lub SZ FR). 

4. Przegląd wariantów 

Podczas przeglądu wariantów zespół Fundacji wchodził w rolę kolejnych podmiotów mogących podejmować 
niekorzystne dla Polski działania o skutkach co najmniej operacyjnych. W pierwszej kolejności poddano analizie 
sąsiadów geograficznych Polski. W toku dalszej dyskusji przenalizowano warianty realizacji interesów własnych 
innych podmiotów lub grup podmiotów. Podsumowanie wariantów przedstawia Tabela 1.  

Podczas analizy nie udało się skonstruować wariantów spełniających założone kryteria, w których podmiotami 
byłyby: Szwecja, Czechy, Słowacja, Litwa lub Białoruś (jako odrębne państwo). 

Wyodrębniono dziewięć wariantów: 

Wariant 1. Suwałki Gap 

Wariant 2. USA out - GE/FR in 

Wariant 3. Ustawa 447  

Wariant 4. Droga S3  

Wariant 5. Niemcy 1937 

Wariant 6. Domknięcie projektu UE 

Wariant 7. Roszczenia Ukrainy 

Wariant 8. Mniejszość ukraińska 

Wariant 9. Zielone ludzki 

                                                           
21 Koncepcja jednoczesnego rozgrywania konfliktu we wszystkich dostępnych sferach oddziaływania, tj. na lądzie, w powietrzu, na morzu, 

w kosmosie, w cyberprzestrzeni i m.in. w przestrzeni informacyjno-społecznej. 
22 FM 100-5 Operations, Dowództwo US Army, 1993 r. 
23 FM 101-5 Staff Organization i Operations, Dowództwo US Army, 1997 r. 
24 AirLand Battle (patrz: wikipedia.org). 
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Wariant 1. Suwałki Gap 

Wariant ten jest rzetelnie i szczegółowo opisany m.in. w książce dr Jacka Bartosiaka „Rzeczypospolita. Między 
lądem a morzem. O wojnie i o pokoju.”. Jest on też najpowszechniej analizowany w debacie publicznej zarówno 
w Polsce jak i za granicą w odniesieniu do tej części Euroazji (pod hasłem Suwalki Gap). Obserwacja wypowiedzi 
i działań polityków i organów RP wskazuje również, że jest on podstawowym, publicznie dostrzegalnym modelem 
zagrożenia, do którego budowane są zdolności obronne RP25.  

Wariant przewiduje konflikt SZ FR z SZ RP i SZ NATO w rejonie północno-wschodniej Polski, którego pretekstem 
byłoby przerwanie/utrzymanie szlaków komunikacyjnych SZ NATO stacjonujących w tzw. Państwach Bałtyckich  
z ich podstawą operacyjną na obszarze RP i dalej w Europie Zachodniej. Krytycznym obszarem utrzymania 
szlaków komunikacyjnych jest kilkudziesięciokilometrowy korytarz granicy polsko-litewskiej w rejonie Suwałk. 
Korytarz ten jest wciśnięty pomiędzy należący do FR, silnie zmilitaryzowany Obwód Kaliningradzki (Królewiecki), 
a terytorium Białorusi, która pozostaje w silnych relacjach polityczno-militarno-gospodarczych z FR. Uproszczony 
schemat tego wariantu przedstawia Rysunek 10.   

Celem strategicznym FR byłoby wykazanie słabości Sojuszu NATO oraz gwarancji UE. 

Celami operacyjnymi byłyby: (1) przecięcie korytarza Suwałki Gap; (2) przejęcie kontroli nad północno-wschodnią 
częścią RP; (3) odcięcie tzw. Państw Bałtyckich od ewentualnej pomocy wojskowej; (4) rozbicie/izolowanie części 
SZ RP (NATO?); (6) podniesienie kosztów niezbędnych działań RP i państw NATO (działania zbrojne, 
mobilizacja itp.) i (6) przejście do negocjacji z USA z pozycji strony kontrolującej sytuację w regionie. 

W przypadku niepowodzenia operacji SZ FR rozważany byłby deeskalacyjny (demonstracyjny?) atak broni 
atomowej SZ FR w celu wymuszenia negocjacji.  

Z punktu widzenia RP wariant ten zakłada m.in.: (1) prowadzenie działań na część terytorium RP; (2) możliwe 
wymuszenie (sprowokowanie) SZ RP tak aby pierwsze zaatakowały; (3) ponoszenie przez SZ RP głównego 
ciężaru działań wojennych; (4) przekształcenie pozostałego obszaru RP w głębię operacyjną działań oraz linie 
komunikacyjne SZ RP i SZ NATO, tj. narażenie na oddziaływanie SZ FR; (5) ryzyko izolacji (osamotnienia)  
SZ RP.      

Ryzyko dla RP: (1) utrata części terytorium; (2) istotne straty SZ RP. Niemniej jednak charakter konfliktu wg tego 
wariantu stanowi dla Polski zagrożenie lokalne (operacyjne), a nie krytyczne (strategiczne). 

Charakter zagrożenia: klasyczny konflikt militarny. 

Wariant 2. USA out - GE/FR in 

Wariant zakłada wycofanie się USA z aktywnej polityki w Europie w wyniku czego doszłoby do wzmocnienia 
pozycji Niemiec (również jako lidera UE) z prawdopodobnym porozumieniem Niemiec (UE) z FR w celu 
optymalizacji interesów obydwu stron oraz wzmocnienia roli regionu w skali globalnej. 

Realizacja takiego wariantu stanowiłaby dla Polski polityczne (niemilitarne) zagrożenie operacyjne. Wiązałaby się 
z kolejną zmianą hegemona (hegemonów), zmianami polityczno-społeczno-gospodarczymi oraz prawdopodobnie 
ze pogłębieniem statusu Mitteleuropy z zachowaniem państwowości i części suwerenności.   

Wariant 3. Ustawa 447  

Wariant zakłada: (1) faktyczne dochodzenie przez część środowisk żydowskich nieuzasadnionych wypłat  
w ramach tzw. „mienia bezspadkowego”; (2) faktyczne wsparcie administracji USA takich dążeń część środowisk 
żydowskich w oparciu o ustawę USA tzw. „act 447”; (3) egzekucję na RP ww. wypłat przez administrację USA 
(inne kraje, organizacje międzynarodowe itp.). 

Realizacja takiego wariantu stanowiłaby dla Polski polityczne zagrożenie strategiczne (krytyczne). Wiązałaby się 
z (1) zwróceniem się globalnego hegemona, sojusznika, którego SZ stacjonują na obszarze RP przeciwko 
Polsce; (2) izolacjonistyczną postawę opinii międzynarodowej; (3) pozbawienie Polski swobody dostosowania 
podejmowanych działań do skali zagrożenia; (4) brak instytucjonalnego (w świetle prawa międzynarodowego) 

                                                           
25 O czym wg Fundacji świadczą np.: przeniesienie MBT Leopard z 34BKPanc do 1BPanc, utworzenie 18DZ, rozwinięcie 14ppanc, 

tworzenie zgrupowania sił NATO w północno-wschodniej części Polski itp.  
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przeciwnika; (5) występowanie windykatora (USA) jednocześnie w roli sojusznika; (6) skala roszczeń 
oznaczająca pozbawienie podstaw do dalszej, praktycznej suwerenności Polski.   

Wariant 4. Droga S3  
(wariant opisany szczegółowo w Raporcie) 

Wariant ten, w ocenie Fundacji, będąc dla FR wykonalnym, jest też bardziej ryzykownym od innych wariantów. 
Pozwala jednocześnie na kompleksowe zabezpieczenie interesów FR i bezpieczeństwa w tzw. „bliskiej 
zagranicy”. Ekonomicznie Wariant 4 jest bardziej opłacalny niż Wariant 1 (dla FR).  

Wariant przewiduje operację desantu morsko-powietrznego SZ FR na zachodnią część Polski, której celem 
byłyby m.in. (1) opanowanie wyspy Wolin (z portami w Świnoujściu i Gazoportem); (2) opanowanie portów 
lotniczych Goleniów i Babimost i przekształceniu ich w FOB26 dla SZ FR; (3) kontroli dróg S3 i S6 oraz kontroli 
zachodniej części drogi A2. Uproszczony schemat tego wariantu przedstawia Rysunek 11.   

Celem strategicznym FR byłoby pozbawienie USA i Sojuszu NATO możliwości realizacji zobowiązań 
sojuszniczych (oddziaływania) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w stosunku do tzw. in-between states27. 

Celami operacyjnymi byłyby m.in.: (1) kontrola wyspy Wolin, dróg S3 i S6 oraz zachodniej części drogi A2;  
(2) izolację strefy tzw. trip-wire (nowych członków NATO) od tzw. main NATO allaies (starych członków NATO) 
wzdłuż granicy polsko-niemieckiej; (3) odcięcie linii komunikacyjnych RP NATO wzdłuż osi drogi S3;  
(4) wyeliminowanie podstawy operacyjnej RP (NATO) w województwach zachodniopomorskim, lubuskim  
i częściowo dolnośląskim; (5) odcięcie RP i NATO od podstawy operacyjnej w tzw. main NATO allaies;  
(6) pozbawienie SZ RP istotnej części zdolności ciężkich; (7) szantażowanie równoczesnym uruchomieniem 
Wariantu 1. Suwałki Gap; (8) w przypadku uruchomienia Wariantu 1. wymuszenie dla SZ RP i NATO frontu 
odwróconego bez głębi operacyjnej i linii komunikacyjnych; (9) przeciążenie aparatu polityczno-decyzyjnego RP; 
(10) podniesienie kosztów utrzymywania gotowości RP (mobilizacja itp.); (11) demonstracyjne wymuszenie 
wycofania SZ USA i NATO drogą A4 na zachód, do Niemiec; (12)  stworzenie stref antydostępowych  
w zachodniej części Polski; (13) stworzenie warunków do negocjowania istotnych założeń polityki regionalnej  
i globalnej.   

W przypadku niepowodzenia ryzykownej operacji SZ FR rozważane byłby: (1) przejście pododdziałów SZ FR  
do Niemiec w celu ich internowania oraz (2) deeskalacyjny (demonstracyjny?) atak broni atomowej SZ FR w celu 
wymuszenia negocjacji.  

Z punktu widzenia RP wariant ten zakłada m.in.: (1) prowadzenie działań na część terytorium RP; (2) ponoszenie 
przez SZ RP głównego ciężaru działań wojennych; (4) wymuszone przekształcenie pozostałego obszaru RP  
w głębię operacyjną działań; (3) przecięcie linii komunikacyjnych SZ NATO; (4) ryzyko izolacji (osamotnienia)  
SZ RP; (5) zaskoczenie strategiczne, operacyjne i taktyczne; (6) ryzyko połączenia realizacji przez państwa 
trzecie interesów kosztem RP.      

Ryzyko dla RP: (1) utrata części terytorium; (2) istotne straty zdolności SZ RP; (3) definitywna utrata zdolności 
force projection do regionu USA i NATO. Charakter konfliktu wg tego wariantu stanowi dla Polski zagrożenie 
strategiczne. 

Charakter zagrożenia: klasyczny konflikt militarny. 

Wariant 5. Niemcy 1937 

Wariant zakłada, że Niemcy, po zjednoczeniu RFN i NRD w 1990 r., w dalszym ciągu oczekują rozwoju sytuacji 
międzynarodowej, która pozowaliby im dokonać rewizji ustaleń granic po II wojnie światowej w celu odtworzenia 
wschodnich granic Niemiec zgodnie z ich przebiegiem z 1937 r. (Rysunek 9). 

Działania Niemiec w tym zakresie koncentrują się na systematycznym tworzeniu warunków politycznych28 w celu 
podjęcia zdecydowanych działań w sprzyjających okolicznościach. Działania towarzyszące celowi głównemu 
wykorzystują środki administracyjne, gospodarcze i kulturowe. 

                                                           
26 Wysunięta Baza Operacyjna (Forward Operational Base). 
27 Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. 
28 Np. poprzez politykę regionalizacji Europy. 
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Opisywany cel Niemiec jest prawdopodobnie celem długookresowym, do osiągnięcia którego nie jest planowane 
zaangażowanie SZ GE.  

Realizacja takiego wariantu stanowiłaby dla Polski polityczne zagrożenie operacyjne. Wiązałaby się z (1) utratą 
części terytorium; (2) pogłębieniem statusu Mitteleuropy i (3) redukcją podstaw suwerenności.   

Wariant 6. Domknięcie projektu UE 

Wariant te odnosi się do aktualnie realizowanego środkami politycznymi, administracyjnymi, gospodarczymi  
i kulturowymi projektu utworzenia Unii Europejskiej jako jednego bytu, którego podstawą programową nie jest 
tzw. Plan Schumana z 1950 r., ani Deklaracja Europejska z 1951 r., ale napisany w 1941 r. przez włoskiego 
komunistę Altiero Spinelliego „Manifest z Ventotene” oraz opracowany na jego bazie w 1984 r. tzw. „Plan 
Spinelliego”, czyli pierwszy projekt konstytucji nowego, komunistycznego państwa. Od 1993 r. „Plan Spinelliego” 
stał się oficjalnym programem Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej. 

Poniżej (…) kilka fragmentów z Manifestu z Ventotene, czyli ideowego programu Unii Europejskiej (…): 

„Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne 

zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa.” (…) 

 „Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską 

armią zamiast armiami narodowymi. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą 

samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Potrzeba wystarczającej ilości 

organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzić zarządzenia wydane 

w celu utrzymania porządku ogólnego.”29. 

Realizacja takiego wariantu będzie stanowiła dla Polski polityczne zagrożenie strategiczne (krytyczne). Będzie 
się ona wiązała się ze stopniowym „rozpływaniem się” państwowości polskiej w integrującej się UE.  

Należy dodać, że w obecnych warunkach słowo „wariant” w tym przypadku jest nieodpowiednie (ma charakter 
porządkowy), gdyż Polska jako członek UE aktywnie uczestniczy w opisywanym procesie, który należy traktować 
jako pewny z nieokreśloną datą ukończenia.   

Wariant 7. Roszczenia Ukrainy 

Wariant odnosi się do powracających z kręgów nacjonalistów ukraińskich, przedstawicieli administracji oraz około 
parlamentarnych Ukrainy apeli zawierających roszczenia terytorialne wobec Polski w postaci tzw. Zakerzonia, 
czyli Chełmszczyzny, Przemyśla, Jasła, Rzeszowa, Białej Podlaskiej, i być może nawet Lublina, jako „ukraińskich 
ziem etnicznych”. 

Rozwój tego wariantu oznaczałby dla Polski zagrożenie operacyjne, lokalne o charakterze policyjnym lub 
militarnym.  

Wariant 8. Mniejszość ukraińska 

Wariant zakłada samorzutne lub inspirowane z zewnątrz zorganizowanie się licznej grupy Ukraińców 
przebywających w Polsce (obywateli Polski oraz imigrantów zarobkowych) w celu utworzenia siły artykułującej 
swoje cele i dążącej do ich osiągnięcia różnymi metodami, w tym np. niepokojów. 

Rozwój tego wariantu oznaczałby dla Polski zagrożenie operacyjne, lokalne o charakterze policyjnym. 

Wariant 9. Zielone ludzki 

Wariant zakłada zastosowanie w Polsce przez FR taktyki znanej z wydarzeń towarzyszących tzw. aneksji Krymu 
przez FR. Taktyka ta polegała na maksymalnym przeciąganiu granic lokalnej sytuacji kryzysowej bez formalnego 
przekroczenia progu wojny. W praktyce polegało to na wykonywaniu zadań militarnych przez ludzi określanych 
jako „zielone ludziki” bez jednoznacznego wskazania ich przynależności do SZ. 

Wariant ten określany m.in. jako „działania hybrydowe” obok Wariantu 1. Suwałki Gap jest najczęściej omawiany 
w przestrzeni publicznej w Polsce, w tym np. w programowym projekcie rządu RP z 2016 r., tj. utworzeniu Wojsk 
Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju SZ RP.  

                                                           
29 Krzysztof Karoń, http://www.historiasztuki.com.pl. 
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Rozwój tego wariantu oznaczałby dla Polski zagrożenie operacyjne, lokalne o charakterze policyjnym. 

5. Analiza wybranego wariantu konfliktu na obszarze Polski30 

„Na kilka dni przed 80. rocznicą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow szef rosyjskiego MSZ, Siergiej Ławrow, 
otworzył w Moskwie wystawę poświęconą II wojnie światowej. Podczas jej prezentacji minister podjął wątek 
odpowiedzialności ZSRR za wybuch wojny. Według przedstawionej przez niego narracji takiej odpowiedzialności 
w ogóle nie ma; pakt Ribbentrop-Mołotow Moskwa podpisać po prostu musiała, będąc do tego zmuszona przez 
działania innych państw w postaci podpisywania z III Rzeszą umów o nieagresji we wcześniejszych latach,  
z Polską na czele. W opisie samej wystawy odpowiedzialnością za wybuch wojny obarcza się Polskę, która miała 
zaognić sytuację międzynarodową odrzucając sowieckie propozycje antyniemieckiego sojuszu.” 

www.pch24.pl, sierpień 2019 r. 

 

„Podczas ćwiczeń Centr-2019, jak informuje rosyjskie ministerstwo obrony, dokonano po raz pierwszy w historii 
desantu spadochronowego pełnego pułku powietrznodesantowego wraz z całych uzbrojeniem i sprzętem. Dwa 
tysiące żołnierzy i ponad 200 jednostek sprzętu zrzucono na poligon Donguz w czasie 20 minut. Celem desantu 
miało być opanowanie lotniska i zabezpieczenie obszaru operacyjnego za linią frontu. (…) 

71 ciężkich samolotów transportowych Ił-76 dokonało desantu pełnego pułku powietrznodesantowego  
po przeleceniu ponad półtora tysiąca kilometrów. (…) 

Desant spadochronowy przeprowadziły nie tylko ponad dwa tysiące żołnierzy, ale również wspierający ich ciężki 
sprzęt, w tym bojowe wozy piechoty BMD-2, samobieżne moździerze 2A9 Nona i szeroka gama pojazdów 
specjalnych. Były one zrzucane z samolotów z wykorzystaniem systemów wieloczaszowych. (…) 

Równocześnie na poligonie Donguz prowadzone były również działania z udziałem śmigłowców bojowych, 
transportowych i wielozadaniowych. Wsparcie dla desantu spadochronowego zapewniało 128 wiropłatów, w tym 
maszyny uderzeniowe Ka-52 oraz transportowe Mi-8 i Mi-26 przewożące żołnierzy i sprzęt. (…) 

Regularnie trenowane są przez rosyjskie siły zbrojne np. operacje przerzutu systemów rakietowych Iskander czy 
śmigłowców uderzeniowych Mi-28 i Ka-52 z wykorzystaniem ciężkich samolotów transportowych. Sprzęt jest nie 
tylko transportowany na odległości przekraczające 1000 km, ale też niemal z marszu wprowadzany do akcji.” 

Defence24.pl, 23 września 2019 r. 

Załóżmy31, że … ok. 2018 r. kierownictwo FR, w ramach cyklicznego przeglądu strategicznego powołało 
Międzyresortowy Zespół „Kwadrat” w celu aktualizacji planów ewentualnościach na kierunku zachodnim. 
Głównym zadaniem była okresowa synchronizacja scenariuszy odpowiedzi strategicznej (globalnej) z aktualną 
sytuacją globalną (w szczególności w Europie), oraz z kierunkami i realizacją rozwoju SZ FR. 

W połowie 2019 r. Zespół „Kwadrat” przedstawił wyniki prowadzonych prac, w tym głównie rekomendacje 
dotyczące planu operacyjnego „Metro” opisującego zabezpieczenie tzw. „Suwałki Gap” oraz korekty planu 
rozwoju SZ FR wynikające z doświadczeń z udziału w operacji w Syrii oraz przeglądu programów 
modernizacyjnych własnych i obserwowanych w innych SZ. 

Dodatkowo, przedstawiając wynik swoich prac najwyższym osobom z kierownictwa politycznego i wojskowego 
FR, wskazał na pojawienie się okoliczności, które spowodowały, że Zespół opracował również założenia innego 
od „Metro” scenariusza rozegrania sytuacji FR-USA oraz w Europie Środkowo-Wschodniej (tzw. Bliskiej 
Zagranicy).  

Przedstawiony plan oznaczono jako „Машина времени”32… 

  

                                                           
30 Wariant 4. Droga S3. 

31 Założenie oznacza m.in., że w celu spójności wykreowanej sytuacji autorzy Raportu (AdArma) zastrzegają sobie prawo do mieszania 
wydarzeń rzeczywistych i wydarzeniami fikcyjnymi. Niemniej jednak wprowadzone wydarzenia fikcyjne również spełniają kryteria 
opisane w rozdziale 3 „Opis metody”. Metoda taka jest powszechnie stosowana np. podczas opracowywania ćwiczeń wojskowych.   

32 Wehikuł Czasu. 
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5.1. Sytuacja 

Pomimo utraty zdolności inicjatywy strategicznej USA starają się utrzymywać wiarygodność sojuszniczą oraz 
przyjmują pozycje zbliżające możliwości ich oddziaływania na FR. Oznakami tego jest systematyczne 
zwiększanie obecności wojskowej SZ USA w państwach NATO będących byłymi członkami UW oraz tzw.  
in-between states. Działanie te są intensywniejsze wraz utratą realnych zdolności USA. W latach 2020-2024,  
w związku z sytuacją m.in. w Turcji oraz działaniami na Bliskim Wschodzie, możliwe jest dążenie USA  
do przeniesienia swoich zasobów US Army np. do Gruzji lub na Ukrainę (w tym broni niekonwencjonalnej) w celu 
podkreślenia dominacji i prowokacji FR. Działania takie mają charakter stopniowej prowokacji bez bezpośredniej 
konfrontacji. Podobnym celom (oprócz szkoleniowych) służą ćwiczenia organizowane przez SZ USA (jako NATO) 
w Europie.  

Bierna polityka FR może doprowadzić w latach 2020-2025 do niekorzystnych zmian w układzie sił w regionie, 
których odwrócenie będzie wymagało kosztownych działań lub ustępstw FR. 

Podstawowy dla kierunku zachodniego plan Metro został opracowany podczas globalnej dominacji USA  
i w warunkach odzyskiwania zdolności SZ FR. Plan pozostając aktualnym i wykonalnym przewiduje podważenie 
wiarygodności USA, NATO i UE w wyniku (sprowokowanej lub wypracowanej) konfrontacji militarnej w rejonie 
tzw. Suwałki Gap, gdzie uwarunkowania stwarzają pewne przewagi dla SZ FR i ograniczenia dla przeciwnika. 
Niemniej jednak plan ten zakłada zaangażowanie dużych (80-90 z dostępnych 12633 batalionów SZ FR) zasobów 
FR, intensywne działania w ramach klasycznego konfliktu militarnego oraz duże (30-40%) straty. Plan obliczony 
jest na symetryczne zaangażowanie, straty i wysiłek USA i państw NATO na niekorzystnym, wymuszonym 
teatrze działań, niskiej akceptacji społecznej kosztów konfliktu, przy mniejszej determinacji w obronie trudno 
definiowalnych (wątpliwych) interesów oraz braku szybko dostępnych rezerw strony niebieskiej. Plan Metro 
przewiduje „zużycie” zasobów i woli NATO w celu wypracowania korzystniej dla FR sytuacji negocjacyjnej. 

Podczas przeglądu sytuacji Zespół Kwadrat zaproponował inną koncepcję mogącą tańszym nakładem ze strony 
FR rozwiązać kompleksowo zarówno kwestie warunków negocjacji FR z USA jak również wymusić wyparcie 
obecności USA i NATO na zachód od linii rzeki Odra przywracając strefy wpływów z 1989 r. Koncepcji planu 
Машина времени polega na przeprowadzeniu przez SZ FR zaskakującego rajdu powietrzno-morskiego 
(desantów), którego operacyjnym celem byłoby przejęcie kontroli nad wyspą Wolin oraz drogą S3 w RP. Celem 
takiego działania byłyby m.in. utworzenie bariery komunikacyjnej Zachodnia Europy - Europa Środkowa wzdłuż 
drogi S3, pozbawienie zgrupowania SZ RP, USA i NATO zgrupowanych w rejonie Suwałki Gap głębi operacyjnej, 
zaplecza logistycznego i rezerw operacyjnych zgrupowanych na zachodzie RP, zniszczenie w koszarach 
jednostek SZ RP stacjonujących wzdłuż drogi S3 w celu pozbawienia SZ RP 50% zdolności ciężkich oraz 
warunków do mobilizacji i wyeliminowanie regionalne SZ RP jako istotnej siły militarnej (pozbawienie rangi 
istotnego sojusznika) na min. 20 lat. Innymi celami byłyby m.in. kontrola przez FR zasadniczych szlaków 
przesyłania nośników energii w rejonie Morza Bałtyckiego, Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i in-between states 
(Rysunek 13).  

Koncepcja przewiduje zaangażowanie 20-25 batalionów SZ FR z niezbędnymi siłami wsparcia oraz utrzymania 
zdolności w rejonie desantów bez kontaktu z terytorium FR. Plan Машина времени jest znacząco mniej 
kosztowny niż plan Metro, rozwiązuje na korzyść FR sytuację w całej Europie Środkowo-Wschodniej  
(w przeciwieństwie do kosztownego i administracyjnie lokalnego planu Metro). 

Ceną planu Машина времени jest konieczność zaakceptowania istotnie wyższego ryzyka operacji wynikającego 
głównie w prowadzeniu operacji na terenie przeciwnika bez linii komunikacyjnych z podstawą operacyjną 
(konieczne utrzymywanie szlaków morskich i mostu powietrznego).        

Plan Машина времени uzasadniony jest wzrostem zdolności SF FR oraz możliwy jest do realizacji w związku  
z odzyskiwaniem przez FR inicjatywy strategicznej (globalnej) przy jednoczesnym zmniejszaniu zdolności USA. 

                                                           
33 Gen. Gierasimow, Szef SG SZ FR, stwierdził, że każda batalionowa grupa taktyczna (BTG – Batalionnaja Takticieskaja Gruppa) liczy 

700-800 żołnierzy, a niektóre nawet 900. „To wzmocniony batalion – podsumował – któremu dodano wszystkie potrzebne środki 
wzmocnienia”. Przy okazji ćwiczeń Wostok-2018 Generał potwierdził istnienie w SZ FR 126 batalionowych grup taktycznych WL i WDW. 
Brygada i pułk dysponują średnio dwoma BTG ukompletowanymi w całości żołnierzami kontraktowymi (trzeci batalion ukompletowany 
jest zasadniczo poborowymi). https://www.defence24.pl/batalionowe-grupy-taktyczne-filar-rosyjskich-wojsk-ladowych-analiza,  
30 czerwca 2019 r. 
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Plan Машина времени może być realizowany niezależnie od innych planów. Nawet wówczas sama możliwości 
ataku SZ FR na zgrupowanie Suwałki Gap (plan Metro) wymusi na RP, USA i NATO podzielenie sił i działanie lub 
zagrożenie działaniem w sytuacji frontu odwróconego.  

Samodzielna realizacja planu Машина времени pozwala, aby FR skalowała poziom eskalacji konfliktu. 
Połączenie z planem Metro oznacza przeniesienie konfliktu na wyższy poziom używanych środków (kosztów).     

Plan Машина времени może też być realizowany w połączeni z planem Metro. Niemniej jednak traci wówczas 
jedną ze swoich zalet – ekonomię walki, gdyż zamiast wymusić wycofanie sił USA i NATO z tzw. Państw 
Bałtyckich, poprzez Suwałki Gap, z północno-wschodniej RP na południe i drogą A4 na zachód, do Niemiec 
zakładałby zużycie zasobów FR i USA/NATO w intensywnych walkach.  

Zestawienie operacji SZ FR w wg planu Машина времени i wg planu Metro w odniesieniu do zasad walki 
przedstawia Tabela 2. 

5.1.1. Wojska niebieskich34 

Zasadnicze jednostki SZ RP reprezentujące zdolności ciężkie w czasie pokoju dyslokowane są w koszarach jak 
na Rysunek 1. Ugrupowanie SZ RP odpowiada ogólnym wyzwaniom dla SZ RP wynikającym z planu Metro.  

SZ RP funkcjonują w formuje armii wymagającej mobilizacyjnego rozwinięcia, bez powszechnego obowiązku 
zasadniczej służby wojskowej (obowiązek ten zawieszono w 2010 r.), z żołnierzami zawodowymi (wszystkich 
korpusów; łącznie ok. 110 tys.) służących na zasadach przebywania w koszarach ok. 8 godzin dziennie (8-16  
z 40 godzinnym tygodniowym wymiarem rozliczeniowym służby).   

W SZ RP nie utrzymuje się jednostek lub modułów bojowych w rotacyjnych dyżurach gotowości bojowej  
non-stop. Jednostki nie są w pełni ukompletowane. Elementy wyznaczone jako „siły odpowiedzi NATO” itp. 
również nie pełnią służby skoszarowanej, dostępnej non stop. Oprócz wybranych systemów (np. patrole 
saperskie, rozpoznanie radiolokacyjne, dyżurna para myśliwców itp.) nie pełni się dyżurów bojowych (w tym: 
OPL, wojsk powietrznodesantowych lub aeromobilnych, okrętów nawodnych i podwodnych, śmigłowców 
szturmowych, lotnictwa wielozadaniowego itd.).  

W przypadku rozpoczęcia operacji (D-Day) w okresie tzw. „długiego weekendu” SZ RP w okresie D-1 do D+4 nie 
będą zdolne do zbliżonej do symetrycznej odpowiedzi SZ FR. W czasie pozasłużbowym koszary są ochraniane 
przez kilkunastoosobowe grupy ochrony wyposażone w broń osobistą oraz kilkuosobowe służby dyżurne 
częściowo uzbrojone w broń osobistą. Szacowany czas przybywania żołnierzy (nieuzbrojonych) do koszar  
o G+8. Szacowany czas samoorganizacji żołnierzy na poziomie pojedynczych pododdziałów w koszarach  
to G+20. W okresie D-1 do D+2 oddziaływanie SZ RP będzie zbliżone do nieistotnego pod kątem operacji (lekkie, 
improwizowane, słabo dowodzone grupy żołnierzy wielkości kompanii). 

W przypadku osiągnięcia części celów operacji (przejęcie koszar i zniszczenie sprzętu ciężkiego w rejonie rajdu  
i blokada dróg S3, S6 i A2 oraz wymuszenie zatorów komunikacyjnych wzdłuż dróg A4 i A1) przewidywana jest 
istotna dezorganizacja ewentualnej mobilizacji. Przewidywana regeneracja sił SZ RP: do D+4 – jak wyżej;  
D4 do D10 – improwizowane batalionowe zespoły zadaniowe ze składu 6BPdespow, 25BKPow, 2pr i brygad 
WOT. Zaznaczyć należy, że: (1) ww. improwizowane batalionowe zespoły zadaniowe będą wykorzystywane  
z ograniczeniami z powodu niebezpieczeństwa rozpoczęcia planu Metro, dylematu pomiędzy generowaniem 
zdolności w ramach mobilizacji, a improwizacją i ryzykiem utraty rdzenia zdolności, i ograniczonej swobody 
manewru.  

Od D+10 przewiduje się dostępność wymagających modułów bojowych, jeżeli zapadnie decyzja o przeniesieniu 
ich z kierunku operacji Metro (odsłaniając rejon Suwałki Gap). Nie przewiduje się istotnego oddziaływania 
lotnictwa i Marynarki Wojennej SZ RP. Przewidywane są lokalne operacje Wojsk Specjalnych RP 
przeprowadzane bez wsparcia od D+3.    

Logistyka zasadniczych sił SZ RP jest administracyjnie oddzielona i podporządkowana IWsp SZ. Zabezpieczenie 
logistyczne JW wymaga licznych decyzji administracyjnych i jest praco- i czasochłonne. System dowodzenia jest 
nieprzejrzysty i nieodpowiadający funkcjonalnym strukturom. System dowodzenia jest dodatkowo ograniczony 
przez niewydolny system decyzji politycznych (wymaganych np. przy określeniu stopnia odpowiedzi, delegowania 
prawa użycia uzbrojenia, mobilizacji itp.).  

                                                           
34 SZ RP, SZ USA i SZ NATO. 
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Uzbrojenie stanowi mieszankę sprzętu post-UW (przeważająca część sprzętu; sprzęt w większości 
zdekapitalizowany) i elementów sprzętu nowszego różnego pochodzenia. Trwający proces modernizacji nie 
zapewnia kompletnych zdolności, co oznacza że np. zakupione systemy artyleryjskie nie posiadają wymaganego 
rozpoznania, amunicji oraz wystarczającej liczby wyszkolonego komponentu żołnierzy zawodowych  
i przygotowanych żołnierzy rezerwy.    

Szacuje się, że przy ocenianym na 35% prawdopodobieństwie korzystnych efektów prowadzonych reform SZ RP 
osiągnęłyby poziom uniemożliwiający przeprowadzenie operacji Машина времени w 2028 r. do roku 2035 nie 
przewiduje się zdolności SZ RP uniemożliwiający przeprowadzenie operacji Metro.     

Szacuje się, że w wyniku splotu okoliczności na drodze planowanego rajdu dyslokowane będą jednostki SZ RP 
dodatkowo osłabione m.in. modernizacją MBT Leopard z 11DKPanc, modyfikacją MBT T-72, ogólną 
niesprawnością sprzętu i wydzieleniem komponentu 12DZ do udziału w Misji ONZ w Libanie. Czynniki te wraz  
z wymienioną formułą funkcjonowania SZ RP oraz rozciągnięciem operacyjnym jednostek 12DZ i skupieniem 
11DKPanc jest jednym z elementów planu oraz sprzyjają powodzeniu planu. Opisywane okno czasowe będzie 
aktywne do 2022 r.  

Czynnikiem ryzyka ze strony SZ RP są zgrupowania poligonowe mogące w D-Day czasowo przebywać  
na poligonach Drawsko Pomorskie, Wędrzyn, Żagań-Świętoszów i Ustka. 

Planowany rejon operacji Машина времени stanowi głębię operacyjną RP, w której umieszczone są dostępne 
odwody, zapasy i linie komunikacyjne wykorzystywane przez RP, SZ RP i siły sojusznicze. Rejon ten 
charakteryzuje lepsza od pozostałej części RP infrastruktura, w tym drogowa, kolejowa i lotniskowa przy 
stosunkowo niskiej średniej gęstości zaludnienia i braku aglomeracji o charakterze metropolitarnym i małej liczbie 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców; miasta są omijane siecią obwodnic (Rysunek 3, Rysunek 4, Rysunek 5  
i Rysunek 6). 

SZ USA i SZ NATO na obszarze RP 

Rozmieszczenie zasadniczych sił USA i NATO w RP (dysponujących realnymi zdolnościami) przedstawia 
Rysunek 2. SZ USA w RP reprezentują zdolności brygady ogólnowojskowej istotnie wzmocnionej elementami 
wsparcia i zabezpieczenia. Siły te utrzymują wysoką gotowość bojową i częściowe zapasy (w tym sprzętu 
wojskowego). Kontyngent ten jest systematycznie powiększany oraz utrzymywana jest zdolność do wzmocnienia 
tych sił do wielkości rozwiniętej dywizji (30 dni). Wzmocnienie SZ USA w Europie do kontyngentu adekwatnego 
do udziału w operacji Metro wymaga 90 dni. Trzon zdolności skupia się w rejonie Żagania (południowo-zachodnia 
RP). Dodatkowo w ramach reaktywnego planowania NATO na plan Metro w północno-wschodniej RP 
utrzymywany jest kontyngent SZ USA w sile batalionu wchodzący w skład międzynarodowego batalionu  
SZ NATO. Symboliczne kontyngenty SZ USA i NATO rozmieszczone są też w tzw. Państwach Bałtyckich. 

Lotnictwo SZ USA nie dysponuje istotnymi zdolnościami w planowanym rejonie operacji. W tzw. Państwach 
Bałtyckich pełnione są dyżury Air Policing lotnictwa SZ NATO w sile pary dyżurnej wzmocnionej do 6 samolotów. 

Marynarka Wojenna SZ USA i SZ NATO nie posiada istotnych zdolności w basenie Morza Bałtyckiego i nie 
planuje się generowania takich zdolności.       

5.1.2. Wojska czerwonych35 

Po udanych reformach SZ FR w XXI w. stanowią one skuteczne i wyskalowane narzędzie do obrony FR  
i zabezpieczania interesów FR w strefach wpływów. 

Ocenia się, że pozytywne skutki zmian organizacyjnych, szkolenia, doświadczeń w prowadzonych realnych 
operacjach, przezbrajania na nowe lub zmodernizowane platformy uzbrojenia będą skutkowały zbliżonym  
do zakładanego potencjałem SZ FR do 2028 r.    

Aktualny poziom SZ FR jest potwierdzany poziomem wykonywania zadań oraz wynikami sprawdzianów 
gotowości bojowej. Dowódcy i jednostki są przygotowywane do wykonywania skomplikowanych zadań  
w warunkach bojowych lub zbliżonych do bojowych, wykazując dążenie zgodne z intencją przełożonych oraz 
wykazując wymagana samodzielność i inicjatywę. Komponent o najwyższym poziomie zdolności oceniony jest  
na podstawie rzetelnych, wielowymiarowych analiz. 

                                                           
35 SZ FR. 
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Struktura SZ FR pozwala na jednoczesne: (1) wydzielenie komponentu do realizacji planu Машина времени  
w okresie D-30 do D+12; (2) utrzymywanie w gotowości do działania komponentu do planu Metro w D-30  
do D+90; (3) realizację pozostałych zadań SZ FR na poziomie wymagającym podniesienie gotowości bojowej  
w D-Day i (4) wzmocnienie i rotację komponentu planu Машина времени w okresie D+12 do D+20;  
(5) utrzymywanie komponentu Машина времени wg decyzji (przy braku istotnych zmian sytuacji). Opisywane 
zadanie nie wymagają podniesienia gotowości bojowej SZ FR do D-1. Nie wymagają również mobilizacji (jedynie 
przygotowań do mobilizacji od D-5). W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji lub decyzji o uruchomieniu 
planu Metro sugerowany termin mobilizacji to D+4.           

5.1.3. Zmiany w podporządkowaniu 

W D-1 podniesienie gotowości SZ FR bez mobilizacji i utrzymywać gotowość do realizacji powierzonych zadań.  

Z SZ FR na potrzeby operacji wydzielić: (1) zgrupowanie „Kurta” przeznaczone do ewentualnej realizacji planu 
Metro; skład zgodnie z planem operacji Metro; wydzielają: Zachodni Okręg Wojskowy, Wojenno-Wozdusznyje 
Siły i Wojska Specjalnego Przeznaczenia FR; gotowość zgrupowania D-1; (2) zgrupowanie „Kutuzow” 
przeznaczone do realizacji planu operacyjnego Машина времени; wydzielają: Zachodni Okręg Wojskowy, Flota 
Bałtycka, Wojenno-Wozdusznyje Siły i Wojska Specjalnego Przeznaczenia FR, gotowość zgrupowania D-2;  
(3) utworzony na czas operacji na obszarze RP nowy Woliński Okręg Wojskowy; wydziela Centralny Okręg 
Wojskowy; gotowość do przejęcia zadań D+12.      

5.1.4. Założenia 

(1) W okresie 2020-2024 prawdopodobne jest przekazanie kierownictwa FR innym osobom w ramach 
obecnej kierownictwa lub innej grupie osób. Oznaczało to będzie m.in. okresowe osłabienie skuteczności 
przywództwa FR. W związku z tym rekomendowane jest przeprowadzenie operacji wymagających 
najwyższej skuteczności przywództwa FR do 2022 r. 

(2) USA nie mają faktycznych zdolności do force projection oraz realnego, pełnoskalowego zaangażowania  
w Europie Wschodniej. W swoich działaniach posługują się blefem oraz prowokacją zorientowanymi 
bezpośrednio na utrzymywanie spójności sojuszy USA i pośrednio na postawę negocjacyjną FR. Możliwe 
jest, że USA szukają pretekstu do ograniczenia swojej obecności oraz zobowiązań sojuszniczych  
w wybranych rejonach Świata. 

(3) Siła NATO i sojuszy państw zachodnich jest dyskusyjna. Większość państw przybiera postawę 
kunktatorską. SZ tych państw ulegają praktycznej erozji. 

(4) W przypadku realnego kryzysu z FR prawdopodobne jest, że USA będą dążyły do deeskalacji, odwlekały 
symetryczną odpowiedź SZ USA oraz odradzały natychmiastową symetryczną reakcję sojuszników. 
Możliwy jest otwarty powrót USA do polityki izolacjonizmu lub polityka „przygotowań do kontrofensywy 
Zachodu”. 

(5) FR powinna wykorzystać „zafiksowanie” państw zachodu modelem działań SZ FR przyjętym podczas tzw. 
Aneksji Krymu oraz skupienie wysiłków politycznych i militarnych na przygotowaniu do obrony tzw. 
Suwałki Gap (Plan „Metro”). 

(6) W swojej polityce strategicznej Niemcy są zainteresowane rewizją wyników IIWŚ (bez bezpośredniego 
zaangażowania), w tym wyparciem USA z Europy i stworzeniem obszaru współpracy od Władywostoku  
do Lizbony.   

(7) Największą słabością NATO jest kolegialność podejmowania decyzji (wymagająca długiego okresu 
konsensusu) oraz kunktatorstwo większości państw. 

(8) Ukształtowany warunkami systemowymi oraz charakterologicznymi system kierowania Polską 
uniemożliwia sprawne i rzeczywiste kierowanie dużymi kryzysami politycznymi oraz militarnymi. 
Dodatkowym czynnikiem opóźniającym decyzje operacyjne, a nawet taktyczne, jest poczucie konieczności 
konsultowania swoich decyzji z sojusznikami oraz teatralne dramatyzowanie na arenie międzynarodowej 
bez realnego działania. 

(9) Kierownictwo Polski w okresie D-1 do D+5 nie będzie zdolne do adekwatnego do sytuacji kryzysowej 
reagowania, w tym do ustalenia procedur podejmowania decyzji. Od D+5 proces ten okrzepnie, lecz  
w dalszym ciągu będzie słabością strony. 
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(10) SZ RP w okresie D-1 do D+4 nie będą zdolne do zbliżonej symetrycznej odpowiedzi na działania SZ FR.  
W okresie D-1 do D+2 oddziaływanie SZ RP będzie zbliżone do nieistotnego pod kątem operacji.  

(11) Plan główny USA zakłada zdecydowaną obronę tzw. main NATO allies (starych państw NATO) oraz 
traktuje obszar NATO na wschód od Odry jako tzw. trip-wire (pas przesłaniania). 

(12) Ograniczenie realnych wpływów USA do wschodniej granicy Niemiec (na Odrze) wymusi zmianę oceny 
sytuacji tzw. in-between states, tzw. Państw Bałtyckich oraz Polski oraz zasadność utrzymywania w tych 
państwach istotnych wpływów USA i ich sojuszników.  

(13) Optymalną datą rozpoczęcia operacji Машина времени jest trzeci dzień (sobota) tzw. długiego weekendu 
w RP w czerwcu 2020, 2021 lub 2022 r. tak aby od G do G+48 wykorzystywać dodatkową dezorganizację 
SZ RP i kierownictwa politycznego RP. 

5.2 Misja 

Akceptując podwyższone ryzyko dokonać połączonej operacji desantowej w zachodniej RP na kierunku 
Świnoujście - Bolesławiec w celu wyeliminowania podstaw obecności USA w państwach na wschód  
od rzeki Odra. 

5.3. Realizacja 

5.3.1. Cele operacji 

(1) Wyeliminowanie podstaw obecności USA w państwach na wschód od rzeki Odra36. 

(2) Odcięcie linii komunikacyjnych NATO wzdłuż osi drogi S3. 

(3) Zablokowanie m.in. portu Szczecin-Świnoujście i drogi A2. 

(4) Pozbawienie RP (i sojuszników RP w RP) głębi operacyjnej w RP. 

(5) Zniszczenie („w garażach”) 40% sprzętu wojskowego SZ RP reprezentującego zdolności ciężkie oraz 
obniżenie podstawy mobilizacyjnego rozwinięcia SZ RP. 

(6) Zniszczenie zapasów SZ RP na drodze rajdu. 

(7) Zniszczenie części potencjału przemysłu zbrojeniowego RP (na całym obszarze RP). 

(8) Wymuszenie podziału SZ RP (USA, NATO) pomiędzy plan Машина времени i plan Metro. 

(9) Wymuszenie skanalizowanego wycofania SZ USA i NATO z tzw. Państw Bałtyckich i RP w kierunku 
południowym drogami S5 i na wschód od S5, i dalej drogą A4 w kierunku zachodnim, do Niemiec.  

(10) Demonstrację dezorganizacji kierownictwa politycznego RP i SZ RP w celu średniookresowego 
pozbawienia RP zdolności sojuszniczych. 

(11) Stworzenie warunków do dyskusji nt. przyszłości terenu rajdu SZ FR w ramach operacji Машина времени 
z innymi niż RP państwami z opcją przekazania tego obszaru pod administracje GE.   

(12) Utworzenie przez SZ FR nowych stref antydostępowych (Rysunek 8).   

(13) Utworzenie przez SZ FR Wolińskiego Okręgu Wojskowego. 

(14) Kontrola przez FR Gazoportu w Świnoujściu oraz innych zasadniczych szlaków przesyłania nośników 
energii w rejonie Morza Bałtyckiego, Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i in-between states (Rysunek 13).  

(15) Kontrola przez FR stopnia eskalacji konfliktu w regionie. 

(16) Utrzymywanie zdolności do równoległej lub sekwencyjnej realizacji planu Metro.    

(17) Straty Zespołu Kutuzow nie większe niż 60%. 

(18) Kryteria powodzenia operacji: (1) pełen sukces – osiągnięcie celu 1; (2) sukces optymalny – osiągniecie 
celów 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14; (3) sukces akceptowalny - osiągniecie celów 2, 3, 5, 6, 7, 17. 

  

                                                           
36 Tj. z: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. 
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5.3.2. Koncepcja operacji Машина времени 

Zakładając wykonanie planu w 2020 r. sugerowany termin D-Day, to sobotę 132 czerwca, trzeci dzień tzw. 
„długiego weekendu” w RP w związku ze świętem katolickim Boże Ciało. W przypadku zmiany roku lub D-Day 
należałoby dokonać stosownych analiz.  

Na początku 2020 r. SZ FR ogłasza, że w związku z prowokacyjnym charakterem manewrów NATO  
pk. Defender-2020 zdecydowano przyspieszyć termin ćwiczeń SZ FR pk. Zapad-20 na czerwiec 2020 r. 

Ćwiczenia pk. Zapad-20 wykorzystać do przyjęcia przez SZ FR struktur organizacyjnych i ugrupowania 
wyjściowego do D-10.  

W D-12 do D-8 przemieścić w rejon: (1) Szczecina i (2) Międzyrzecza łącznie 800 żołnierzy SZ FR w celu 
operacyjnego przygotowania terenu i realizacji zadań przygotowawczych w D-Day. Przemieszczenie 
zamaskować imigracją zarobkową obywateli Ukrainy lub Białorusi. Żołnierzy przemieścić w ubraniach cywilnych, 
bez dokumentów i sprzętu wojskowego. W D-Day żołnierze ci zostaną doposażeni przez zgrupowania desantowe 
w rejonach: (1) koszary 12BZ Szczecin (600 żołnierzy); (2) koszary 17BZ Międzyrzecz (200 żołnierzy).   

Od D-4 Flota Bałtycka osiąga gotowość do: (1) kontrolowania Morza Bałtyckiego; (2) przestrzeni powietrznej 
Morza Bałtyckiego i w wyznaczonym rejonie RP; (3) przeprowadzenie i zabezpieczania morskiej operacji 
desantowej; (4) udzielania wsparcia zgodnie z ustaleniami; (5) utrzymania szlaków morskich do D+12. 

Od D-2 Komponent WWS FR osiąga gotowość do wywalczenia i utrzymania przewagi w przestrzeni powietrznej 
RP i udzielania wsparcia na obszarze RP.     

W D-2 pod pretekstem ćwiczeń Zapad-20, sprzedaży uzbrojenia oraz działalności SZ FR w Syrii i Wenezueli  
z portów FR w Zatoce Fińskiej37 wyruszają morskie zgrupowania desantowe z osłoną.  

W D-1 pod pretekstem ćwiczeń Zapad-20, sprzedaży uzbrojenia oraz działalności SZ FR w Syrii i Wenezueli  
z portów FR w Obwodzie Kaliningradzkim38  wyruszają morskie zgrupowania desantowe z osłoną.  

W D-Day: 

(1) o godz. 4.00 (godzina G) kombinowanym desantem powietrznym (metodą desantu i wymuszonego 
lądowania na pasie lotniska cywilnego) zająć Port Lotniczy Goleniów (Obiekt „Misza 51”). Desant 
spadochronowy jednego batalionu WDW ma za zadanie zabezpieczyć rejon Obiektu w promieniu 5 km. 
Zajęcie Obiektu ma przeprowadzić grupa szturmowa SPECNAZ wzmocniona 2 szt. BTR i 1 szt. T-72. 
Całość ma wylądować w samolotach transportowych na pasie lotniska.  

Do G+10 Obiekt ma osiągnąć gotowość przyjmowania mostu powietrznego w wymiarze minimum 700 
ludzi i 100 ton frachtu na dobę w wyniku operacji lądowania na pasie lotniska oraz dodatkowo desanty 
materiałów na paletach wieloczaszowych. 

Do G+15 Obiekt ma przyjąć i wysłać w rejon rajdu Zgrupowanie WDW „Misza-11” w sile batalionu WDW 
wzmocnionego 20 szt. BMD-3, 14 szt. BTR, 4 szt. T-72BM3, 1 szt. TOS, 2 szt. systemy mikrofalowej 
kontroli tłumu na samochodzie terenowym wraz z elementami dowodzenia i rozpoznania.  

Do D+2 Obiekt ma przyjąć i wysłać w rejon rajdu Zgrupowanie WDW „Misza-12” w sile batalionu WDW 
wzmocnionego 20 szt. BMD-3, 14 szt. BTR, 4 szt. T-72BM3, 1 szt. TOS, 2 szt. systemy mikrofalowej 
kontroli tłumu na samochodzie terenowym wraz z elementami dowodzenia i rozpoznania.  

Do D+3 Obiekt ma wystawić posterunki obrony przeciwlotniczej PANCYR-1. 

Do D+6 Obiekt ma utrzymywać w dyżurze 30 minutowym element wsparcia lotniczego: 4 samoloty 
szturmowe, 4 śmigłowce szturmowe i 3 śmigłowce transportowe/CSAR. 

(2) o godz. 4.00 (godzina G) kombinowanym desantem powietrznym (metodą desantu i wymuszonego 
lądowania na pasie lotniska cywilnego) zająć Port Lotniczy Babimost (Obiekt „Monastyr”). Desant 
spadochronowy jednego batalionu WDW ma za zadanie zabezpieczyć rejon Obiektu w promieniu 5 km. 

                                                           
37 Droga morska do pokonania z portów FR w Zatoce Fińskiej: (1) do Obwodu Kaliningradzkiego (Królewieckiego) – 900 km (ok. 30 godzin 

rejsu); (2) do Świnoujścia – ok. 1.200 km (ok. 45 godzin rejsu). 
38 Droga morska do pokonania z portów FR Obwodu Kaliningradzkiego (Królewieckiego) do Świnoujścia – ok. 450 km (ok. 15 godzin 

rejsu). 
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Zajęcie Obiektu ma przeprowadzić grupa szturmowa SPECNAZ wzmocniona 2 szt. BTR i 1 szt. T-72. 
Całość ma wylądować w samolotach transportowych na pasie lotniska.  

Do G+10 Obiekt ma osiągnąć gotowość przyjmowania mostu powietrznego w wymiarze minimum 700 
ludzi i 100 ton frachtu na dobę w wyniku operacji lądowania na pasie lotniska oraz dodatkowo desanty 
materiałów na paletach wieloczaszowych. 

Do G+15 Obiekt ma przyjąć i wysłać w rejon rajdu Zgrupowanie WDW „Misza-21” w sile batalionu WDW 
wzmocnionego 20 szt. BMD-3, 14 szt. BTR, 4 szt. T-72BM3, 1 szt. TOS, 2 szt. systemy mikrofalowej 
kontroli tłumu na samochodzie terenowym wraz z elementami dowodzenia i rozpoznania.  

Do D+2 Obiekt ma przyjąć i wysłać w rejon rajdu Zgrupowanie WDW „Misza-22” w sile batalionu WDW 
wzmocnionego 20 szt. BMD-3, 14 szt. BTR, 4 szt. T-72BM3, 1 szt. TOS, 2 szt. systemy mikrofalowej 
kontroli tłumu na samochodzie terenowym wraz z elementami dowodzenia i rozpoznania.  

Do D+3 Obiekt ma wystawić posterunki obrony przeciwlotniczej PANCYR-1. 

Do D+5 Obiekt ma wystawić ciągły posterunek antydostępowej obrony przeciwlotniczej dywizjonem  
S-400.    

Do D+6 Obiekt ma utrzymywać w dyżurze 30 minutowym element wsparcia lotniczego: 4 samoloty 
szturmowe, 4 śmigłowce szturmowe i 3 śmigłowce transportowe/CSAR. 

(3) o godz. 4.00 desantem morskim zająć obiekty portów w Świnoujściu (Obiekt „Msta”). Do G+10 Obiekt 
ma osiągnąć gotowość przyjmowania frachtu morskiego w wymiarze minimum 700 ludzi i 500 ton 
frachtu na dobę. 

Do D+1 Obiekt ma wystawić posterunki obrony przeciwlotniczej PANCYR-1. 

Do D+1 Obiekt ma przyjąć i wysłać w rejon rajdu Zgrupowanie WDW „Misza-31” w sile batalionu WDW 
wzmocnionego 20 szt. BMD-3, 14 szt. BTR, 4 szt. T-72BM3, 1 szt. TOS, 2 szt. systemy mikrofalowej 
kontroli tłumu na samochodzie terenowym wraz z elementami dowodzenia i rozpoznania.  

Do D+2 Obiekt ma wystawić ciągły posterunek antydostępowej obrony przeciwlotniczej dywizjonem  
S-400.    

Do D+2 Obiekt ma przyjąć i wysłać w rejon rajdu Zgrupowanie WDW „Misza-32” w sile batalionu WDW 
wzmocnionego 20 szt. BMD-3, 14 szt. BTR, 4 szt. T-72BM3, 1 szt. TOS, 2 szt. systemy mikrofalowej 
kontroli tłumu na samochodzie terenowym wraz z elementami dowodzenia i rozpoznania.  

(4) o godz. 5.00 w rejonie koszar 12BZ w Szczecinie wysadzić desant powietrzny „Misza 41” w sile 
wzmocnionego batalionu WDW (4 szt. BMD) i zająć koszary 12BZ. W D-Day: (1) zniszczyć zasadniczy 
sprzęt SZ RP w koszarach; (2) zniszczyć broń indywidualną SZ RP w koszarach; (3) przyjąć 600 
żołnierzy SZ FR wcześniej przerzuconych w rejon, sformować z nich batalion „Misza 42”;  
(4) do G+15 opuścić koszary 12BZ i skierować Misza 41” i Misza 42 w rejon rajdu. 

(5) o godz. 6.00 desantem morskim zająć rejon wybrzeża na wysokości m. Dziwnówek z zadaniem 
osłaniania z kierunku wschodniego, umocnienia rejonu desantowego w celu utrzymywania zdolności 
alternatywnego nabrzeża, kontroli dróg 102 i 108 w promieniu 15 km. Nawiązać kontakt z obiektami 
Msta i Misza 51.   

(6) Zadania dla zespołów rajdowych:  

Misza-11 przejąć kontrolę nad odcinkiem drogi S3 od Goleniowa na północ, z zajęciem i utrzymywaniem 
przeprawy w m. Recław (40 km) oraz drogi S6 do m. Kocierz.   

Misza-12, Misza-21, Misza-22, Misza-31 i Misza-41 drogą S3 wykonać rajd na południe w kierunku 
Międzyrzecza (170 km z Misza-51; i 50 km z Monastyr).   

Zespoły rajdowe Misza: Do D+1 wg kolejności dotarcia:  

[1] zająć koszary w m. Skwierzyna zniszczyć zasadniczy sprzęt SZ RP w koszarach; zniszczyć broń 
indywidualną SZ RP w koszarach; kontynuować rajd;  
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[2] zająć koszary w m. Sulechów zniszczyć zasadniczy sprzęt SZ RP w koszarach; zniszczyć broń 
indywidualną SZ RP w koszarach; kontynuować rajd;  

[3] zająć koszary w m. Wędrzyn zniszczyć zasadniczy sprzęt SZ RP w koszarach; zniszczyć broń 
indywidualną SZ RP w koszarach; kontynuować rajd;  

[4] zająć koszary 17BZ w m. Międzyrzecz (ustanowić obiekt „Misza-71”) zniszczyć zasadniczy sprzęt 
SZ RP w koszarach; zniszczyć broń indywidualną SZ RP w koszarach; przyjąć 200 żołnierzy SZ FR 
wcześniej przerzuconych w rejon, sformować z nich batalion „Misza 72”. 

[5] zająć i zniszczyć wskazane składy zapasów SZ RP na trasie rajdu; 

[6] sprzęt SZ USA i SZ NATO w zajętych obiektach niszczyć, z żołnierzami SZ USA i NATO nie 
walczyć (wyłącznie w samoobronie); 

[7] z napotkanymi kolumnami SZ USA i SZ NATO nie walczyć (wyłącznie w samoobronie); 

[8] do D+3 kontrolować drogę S3 na odcinku Legnica-Świnoujście; 

[9] do D+1 zablokować drogę A2 na wysokości drogi S3; 

[10] do D+3 obiekt Misza-71 ma wystawić posterunki obrony przeciwlotniczej PANCYR-1. 

[11] Zadanie dalsze: po wzmocnieniu posiłkami wojsk lądowych SZ FR z bazę w obiekcie Misza-71  
w D+4 wystawić brygadowy zespół bojowy „Szarik”, przemieścić drogą S3 w rejon Legnicy  
z zadaniem kontroli drogi A4 na odcinku Jędrzychowice-Legnica, kontroli drogi A18 oraz 
sprowokowania wyjścia nieuzupełnionych, improwizowanych pododdziałów 10BKPanc i 34BKPanc. 
W sprzyjających warunkach podejmować walkę z 10BKPanc i 34BKPanc. Nie atakować koszar 
10BKPanc i 34BKPanc. Monitorować wycofywanie SZ USA i NATO w kierunku Niemiec. Walkę  
z SZ USA i NATO podejmować wyłącznie w samoobronie. Sprzętu SZ USA i NATO nie niszczyć.             

[12] Założony termin rotacji zespołów rajdowych Misza: D+12 do D+20. 

[13] Zespoły rajdowe Misza mają priorytet we wsparciu lotniczym (CAS) do D+12. 

[14] W przypadku kontaktu z SZ RP – podejmować walkę. Formacje uzbrojone RP ostrzegać,  
w przypadku atakowania – podejmować walkę. Ludność cywilną ignorować, w przypadku agresji, 
blokad itp. – stosować mikrofalowe środki kontroli tłumu, blokady (pojazdy) spychać na pobocza lub 
wysadzać; do ludności cywilnej nie strzelać (wyłącznie w samoobronie).  

[15] D-Day do D+3 kontaktować się z lokalnymi władzami cywilnymi RP. Od D+3 kontakty w władzami 
cywilnymi poprzez komisarzy GE (UE).   

Zadania dla lotnictwa (wg podziału stref odpowiedzialności): 

[1] D-Day od godz. 3.00 przejąć kontrolę przestrzeni powietrznej operacji; 

[2] D-Day do D+12 utrzymywać most powietrzny z Misza-51 i Monastyr. 

[3] D-Day o godz. 6.00 dokonać uderzeń z zamiarem zniszczenia zasadniczego sprzętu: Bazy 
Lotniczej F-16 Krzesiny; Bazy Lotniczej F-16 Łask; 8pplot Koszalin; 4pplot Czerwieńsk; (4pplot 
Leszno); MJR Siemirowice; 8BLTr Kraków-Balice; po uderzeniach lotniczych obiekty ataku 
zaminować narzutowymi polami minowymi z zasobników lotniczych;   

[4] D-Day o godz. 18.00 dokonać uderzeń z zamiarem zniszczenia zasadniczego sprzętu: posterunków 
radiolokacyjnych SZ RP; IWsp SZ w Bydgoszczy; 

[5] D+1 zniszczyć infrastrukturę drogową na A2 50 km na wschód i na zachód od przecięcia z S3.   

[6] Od D-Day utrzymywać gotowość do udzielania wsparcia (CAS) kontyngentowi SZ FR utrzymując 6 
par samolotów bombowo-szturmowych i 6 par śmigłowców szturmowych w 15 minutowej gotowości; 

[7] Od D-Day utrzymywać gotowość do misji ratowniczych (CSAR) na obszarze RP utrzymując 3 
zespoły śmigłowców w 15 minutowej gotowości; 
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[8] Od D-Day do D+5 utrzymywać: cztery pary myśliwców w powietrzu; 6 par myśliwców w 10 min. 
gotowości; od G+6 trzy pary myśliwców w powietrzu; 4 pary myśliwców w 10 min. gotowości;  
od D+12 dwie pary myśliwców w powietrzu; 2 pary myśliwców w 10 min. gotowości;       

Zadania dla wyznaczonego dywizjonu artylerii w Obwodzie Kaliningradzkim: D-Day o godz. 6.00 
dokonać uderzeń z zamiarem zniszczenia zasadniczego sprzętu: koszary 15pplot Gołdap.  

Działaniami dążyć do utrzymywania wolnej od ruchu innego niż SZ FR drogi S3; przekierowywania 
ruchu południkowego na wschód od S3 z zamiarem przeciążenia (zakorkowania) dróg; przecięcia drogi 
A2; oraz kontrolowanego ruchu w kierunku zachodnim na drodze A4. 

Od D+12 operację desantowo-rajdową przekształcać w obecność wojskową w wyznaczonych strefach 
administracyjnych. 

5.3.4. Wytyczne koordynujące 

(1) Minister Spraw Zagranicznych FR jest koordynatorem i wykonawcą działań mających na celu:  
(1) rozpoczęcie w D+Day rozmów w celu zakończenia operacji w formacie międzynarodowym  
w Helsinkach lub Berlinie w gronie FR, USA, GE, RP i na forum ONZ w formacie posiedzenia Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Do rozmów należy wciągać najwyższy przedstawicieli władzy 
politycznej RP; oraz (2) ustalenia warunków przejęcia administracji zajętych przez SZ FR terenów RP 
przez przedstawicieli GE (UE) z zapowiedzią rozstrzygnięcia dalszego losu regionu poprzez plebiscyt 
osób urodzonych i zamieszkujących obszary Niemiec w granicach z 1937 r. z zamiarem określenia 
przyszłej przynależności tego regionu do GE lub RP. W rozmowach wyspa Wolin, lotniska Goleniów  
i Babimost oraz koszary w Międzyrzeczu mają być traktowane jako przyszłe tereny eksterytorialne FR pod 
nazwą Wolińskiego Okręgu Wojskowego.     

(2) O godzinie G Minister Transportu FR przekaże do właściwych międzynarodowych agencji zarządzania 
cywilną przestrzenią powietrzną i szlakami morskimi informację o zamknięciu, w związku z prowadzoną 
operacją, od D-Day przestrzeni powierzanej nad RP i w rejonie wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego RP 
i FR oraz ograniczeniu swobody żeglugi na Morzu Bałtyckim.  

(3) Minister Finansów FR opracuje harmonogram operacji finansowo-giełdowych zorientowanych  
na optymalizację kosztów w wyniku skutków operacji Машина времени na międzynarodowych rynkach 
finansowych.  

(4) Podział stref odpowiedzialności przestrzeni powietrznej oraz celów dla uderzeń lotniczych: (1) lotnictwo 
Floty Bałtyckiej - Morze Bałtyckie i pas 50 km w głąb bałtyckiego wybrzeża RP; (2) lotnictwo WWS FR - 
terytorium RP z wyłączeniem obszaru oddziaływania lotnictwa Floty Bałtyckiej.  

(5) Podczas wykonywania działań dopuszczalne jest okresowe naruszanie przestrzeni powietrznej państw 
basenu Morza Bałtyckiego na głębokość do 50 km. 

(6) Podczas wykonywania działań dopuszczalne jest okresowe naruszanie wód przybrzeżnych państw 
basenu Morza Bałtyckiego.  

(7) Atakowanie SZ USA i NATO przemieszczających się w kierunku drogi A4 w RP i dalej na zachód możliwe 
jest wyłącznie w samoobronie lub na rozkaz dowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego. 

(8) Należy unikać przekraczania granicy FR z RP oraz Białorusi z RP przez komponenty lądowe SZ FR 
(unikać rozpoczęcia planu Metro). W przypadku oddziaływania z obszaru RP odpowiadać symetrycznie, 
ewentualnie wciągnąć do działań na obszarze FR lub Białorusi. Uruchomienie operacji Metro lub działań 
zbieżnych z tym planem wyłącznie na rozkaz Szefa SG FR.   

(9) W przypadku niepowodzenia operacyjnego lub niekorzystnych sytuacji taktycznych unikać poddawania się 
SZ RP lub kierowania się na wschód. Kierować się na zachód i za wszelką cenę dążyć do internowania 
przez GE. 

5.4. Logistyka 

(1) Warunkiem powodzenia operacji jest utrzymanie ciągłości zaopatrywania Zespołu Kutuzow drogą morską  
i mostu powietrznego. Dla Floty Bałtyckiej i WWS FR stanowi to najważniejszy priorytet D-Day do D+12. 
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(2) Zespoły bojowe (rajdowe) kontyngentu Zespołu Kutuzow podczas rajdów w pierwszej konieczności 
zabezpieczają potrzeby logistyczne zapasami przygodnymi (lokalnymi), w następnej kolejności odtwarzają 
zapasy własne, w ostateczności wykorzystują zapasy własne. W przypadkach sytuacji komercyjnych 
upoważnione osoby funkcyjne upoważnione są do wystawiania potwierdzeń rekwirowania zasobów przez 
SZ FR. 

(3) 100% żołnierzy kontyngentu Zespołu Kutuzow przerzucanych na teren RP wydać po 300 Euro  
w banknotach.  

(4) W celu realizacji celu operacji nr 5 do wyposażenia 100% żołnierzy kontyngentu Zespołu Kutuzow 
przerzucanych na teren RP wydać 1 granat termitowy.   

(5) Postępowanie z rannymi: w miarę możliwości udzielać pomocy na poziomie zabezpieczenia medycznego 
Zespołu Kutuzow, lub ewakuować do FR. W przypadkach ciężkich dostarczać do szpitali RP w rejonie 
działania i pozastawiać bez nadzoru. 

(6) Postępowanie z ciałami poległych: w miarę możliwości ewakuować do FR. W przypadku trudności zgodnie 
z ceremoniałem dokonywać pochówku na cmentarzach żołnierzy rosyjskich/radzieckich w rejonie 
(ceremonii dokumentować audiowizualnie). Dopuszczalny jest pochówek na cmentarzach lokalnych.  
W ostateczności dokonywać szybkiego zabezpieczania zwłok w terenie przygodnym zgodnie  
z procedurami.    

(7) Postępowanie z uszkodzonym sprzętem: zniszczyć i porzucić. 

(8) Dopuszcza się wykorzystanie sprzętu zdobycznego wg decyzji oficerów pod warunkiem zamazania 
oznaczeń lokalnych i oznakowania znakami SZ FR oraz Zespołu Kutuzow zgodnie z wzorami. Dopuszcza 
się zdobycznej wykorzystanie broni indywidualnej i amunicji do broni indywidualnej. Nie zezwala się  
na wykorzystywanie umundurowania zdobycznego.  

5.5. Dowodzenie i łączność 

(1) Dowodzenie operacją Машина времени (oraz Metro, w przypadku uruchomia planu) – Dowództwo 
Zachodniego Okręgu Wojskowego w miejscu stacjonowania. 

(2) Dowodzenie kontyngentem Zespołu Kutuzow na obszarze RP – dowództwo Zespołu Kutuzow  
w m. Kaliningrad (D-30 do D+12); od D+12 Dowództwo Wolińskiego Okręgu Wojskowego 
w m. Świnoujście. 

(3) 100% żołnierzy kontyngentu Zespołu Kutuzow przerzucanych na teren RP zezwala się na posiadanie 
smartfonów. Obowiązuje do odwołania bezwzględny zakaz umieszczania w aparatach kart SIM. Od D-5 
do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z Internetu oraz umieszczania jakichkolwiek treści w portalach 
społecznościowych.    

6. Komentarz do analizy wybranego wariantu konfliktu na obszarze Polski 

Zastosowany w rozdziale 5 „Analiza wybranego wariantu konfliktu na obszarze Polski” sposób może wydawać się 
odbiegający od najczęściej spotykanych opisów analizy jako metody.  

Autorzy Raportu zdecydowali się na takie rozwiązanie z dwóch powodów: (1) zgodnie przyjętą metodą 
zaprezentowany format odpowiada sposobowi fragmentowania i składania zadań, ograniczeń, założeń, celów itd.   
z punktu widzenia FR (przeciwnika) i jego zapisowi w układzie dokumentów wojskowych określonych w FM 101-5 
– taki był format notatek podczas analizy rozpatrywania zadania przez FR; (2) drugim powodem decyzji  
o pozostawieniu zamieszczonego układu planu operacyjnego operacji jest chęć uniknięcia zsunięcia się analizy  
w political fiction (lub nawet sience fiction!).  

Należy zaznaczyć, że powyższy zapis stanowi skrócony do akceptowalnego minimum zapis planu operacji  
i na podstawie doświadczeń z tej analizy można przypuszczać, że prawdziwy zapis porównywalnej operacji 
liczyłby tysiąc (?) stron. 
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Z powodu specyfiki zastosowanego opisu, który jest zbliżony do dokumentów ćwiczebnych sporządzanych  
w wojsku, należy jednak dopisać poniższy komentarz odpowiadający na pytania: (1) co tam właściwie jest 
napisane?; i (2) jakby to wyglądało w rzeczywistości?.    

Co tam właściwie jest napisane? 

Przedstawiony plan operacji w skrócie opisuje podział zadań, celów, metod, sekwencję czasową i umiejscowienie 
geograficzne, w wyniku których kierownictwo polityczne FR ma zamiar osiągnąć cel główny (Misję) i cele 
szczegółowe (5.3.1. Cele operacji). 

Poziom strategiczny to właśnie misja. Na poziomach operacyjnym i taktycznym opisano przygotowywany  
w warunkach maskowania innymi zamierzeniami, niespodziewany desant w celu opanowania dalszych obiektów  
i realizacji zadań na obszarze RP (Rysunek 11).  

Część morska desantu po wyjściu z portów w Zatoce Fińskiej i Obwodzie Kaliningradzkim (Królewieckim) miała: 
(1) zająć porty w Świnoujściu, które po opanowaniu miały stanowić bramę przyjmowania wzmocnienia drogą 
morską, opanowania wyspy Wolin, utworzenia na wyspie Wolin „Wolińskiego Okręgu Wojskowego” SZ FR, 
ustanowienia stref antydostępowych z wykorzystaniem systemów rodziny S-400, oraz przyjmować i wysyłać 
moduły bojowe do obszaru operacji; (2) drugi desant morski (pomocniczy) miał być wysadzony z morza w rejonie 
Dziwnówka z zadaniem osłony operacji od wschodu i przygotowania alternatywnego miejsca improwizowanego 
desantu morskiego (portu improwizowanego).     

Desant powietrzny zakładał: (1) wysadzenie desantów w okolicy, oraz zdobycie grupami szturmowymi  
z wymuszonego lądowania, portów lotniczych w Goleniowie i Babimoście; oraz (2) klasyczny desant batalionu 
WDW FR w okolicy koszar 12BZ w Szczecinie. Celem desantu na 12BZ było wyeliminowanie zdolności jednostki 
poprzez zniszczenie sprzętu oraz zajecie punktu zbiórki uprzednio przemieszczonych w rejon żołnierzy kolejnego 
batalionu WDW – i opuszczenie koszar. Celami opanowania lotnisk było utworzenie baz lotniczych służących 
jako bramy mostu powietrznego oraz z czasem punkty dowodzenia, stanowiska OPL (w tym stref 
antydostępowych z wykorzystaniem systemów rodziny S-400) oraz baz stacjonowania lotnictwa wsparcia - CAS). 

Ustanowione (zajęte) bramy morskie i lotniskowe miały przyjmować i wysyłać moduły ciężkich (z BMD-3, BTR, 
czołgami itp.) batalionów WDW FR, z których: jeden miał skierować się na północ od Goleniowa w celu 
zabezpieczenia dróg S3 i S6 oraz połączenia z siłami desantowymi na wyspie Wolin. Pozostałe miały udać się  
na południe w celu zabezpieczenia drogi S3, przecięcia drogi A2, zajmowania i niszczenia zasadniczego sprzętu 
wojskowego w koszarach i zapasów w magazynach leżących na drodze marszu, zajęcia i ustanowienia  
w koszarach 17BZ w Międzyrzeczu bazy operacyjnej (+zbiórki uprzednio przemieszczonych w rejon żołnierzy 
kolejnego batalionu WDW) oraz wydzielenia zespołu wielkości brygady w rejon Legnica-Żagań z zadaniem:  
(1) wywabienia improwizowanych pododdziałów 10BKPanc i 34BKPanc i zniszczenia ich przed osiągnięciem 
pełnych zdolności (wywabienia z koszar, w których stacjonują również SZ USA); (2) kontrolowania zachodniego 
odcinka A4, całej A18 i południowego odcinka S3 (tj. rejonu Legnica-Żagań) pozostawiając SZ USA i SZ NATO 
korytarz do wycofania się z obszaru RP.   

Działaniom na lądzie miały towarzyszyć: (1) działania w powietrzu mające na celu panowanie w przestrzeni 
powietrznej, utworzenia mostu powietrznego, zniszczenie uderzeniami lotniczymi zdolności SZ RP mogących  
w pierwszych dobach operacji zagrozić SZ FR i wyeliminować rozpoznanie SZ RP; (2) działania na Morzu 
Bałtyckich miały zapewnić swobodę manewru SZ FR.   

Całości towarzyszyły założenia o: (1) chłodnej ocenie sytuacji przez USA i NATO i wycofanie ich SZ utworzonym 
przez SZ FR korytarzem Estonia – Łotwa – Litwa – północno-wschodnia i północna Polska – droga A1  
na południe - droga A4 na zachód – Niemcy; (2) brak lub sporadyczna interakcja z wojskami USA i NATO;  
(3) zaskoczenie i paraliż decyzyjny kierownictwa polityczno-wojskowego RP połączony z brakiem możliwości 
wystawienia zorganizowanych elementów SZ RP na zachodzie i brakiem możliwości skierowania tam jednostek  
z północno-wschodniej Polski w związku z zagrożeniem ataku z Obwodu Kaliningradzkiego (Królewieckiego)  
i Białorusi – czyli Wariantu 1. Suwałki Gap; (4) wciągnięciem w deeskalację konfliktu Niemiec zainteresowanych 
rewizją rozwiązań po II WŚ.    

Jakby to wyglądało w rzeczywistości? 

Podjęcie decyzji o realizacji takiego wariantu rzeczywiście wymagałoby od kierownictwa FR akceptacji ryzyka 
prowadzenia operacji desantowo-rajdowej w oderwaniu od podstawy operacyjnej (operacja Market-Garden?). 
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Ale czy rzeczywiście otwarcie zachodnio-północnego kierunku RP na desant nie zachęca do analizy takiego 
wariantu? I wizja szybkiego, kompleksowego rozwiązania problemów FR w całym regionie (Europie)? I niski  
(w porównaniu z klasycznym konfliktem „Suwałki Gap”) koszt operacji? 

Dla głosów krytycznych opisanej analizy: (1) autorzy raportu widzieli na GoogleMaps odległość z Zatoki Fińskiej  
i Kaliningradu (Królewca) do Świnoujścia; (2) autorzy raportu dostrzegają zagrożenia dla zespołów desantowych 
na Morzu Bałtyckim; (3) autorzy raportu dostrzegają zagrożenia w utrzymaniu przewagi powietrznej… i wiele 
innych (np. trudne warunki geograficzne wyspy Wolin i okolic). 

Ale jednym z celów Raportu jest rozważyć możliwość.  

W ocenie autorów najsłabszym elementem planu operacji jest … zachowanie się ludności cywilnej RP. Czy 
byłyby pokojowe protesty? Czy byłyby blokady? Partyzantka? Migracja do Niemiec z blokowaniem dróg?  
To jest największa niewiadoma (drugą jest logistyka sił desantowych FR).     

Ale silną stroną wariantu są … słabości RP. 

W tym miejscu zostaną zastosowane dwa narzędzia, których Fundacja stara się unikać: (1) rozdrapywanie ran;  
i (2) pilitical fiction. W celu nakreślenia praktycznego wymiaru wyzwań związanych z analizowanym wariantem 
przenieśmy się w dwie sytuacje: (1) dowódcy 12BZ; i (2) Ministra Obrony Narodowej podczas szybko zwołanej 
Rady Gabinetowej. Czas: D-Day.   

Dowódca 

Sobota, 13 czerwca 2020 r., godz. 16.30. W czwartek, w Boże Ciało dowódca 12BZ ze Szczecina, korzystając  
z czterech dni weekendu, po trudnym okresie dowodzenia brygadą w ćwiczeniach Defender-2020, chcąc 
wynagrodzić rodzinie mieszkającej w Świętoszowie udrękę rozłąki pojechał na wypad w góry. Do Szklarskiej 
Poręby (lub Zakopanego). Jak to klasa średnia. Jeszcze wczoraj wieczorem ustalili z żoną, że w sobotę 
poddadzą się trzygodzinnej procedurze oczekiwania w kolejce na wyciąg na Kopę (lub pięciogodzinnej na kolejkę  
na Kasprowy Wierch). To było ich największe zmartwienie: wbrew wszystkiemu nie stracić tam cech 
cywilizowanego człowieka i pokazać dzieciom piękno Polski.       

Lecz rano wszystko poszło inaczej. Od samego rana nie działały telefony. Były przerwy w dostawie prądu. 
Zamieszanie na zewnątrz skłoniło ich do włączenia hotelowego telewizora. W wiadomościach podawali 
informacje o pożarze i wybuchach na lotnisku w Krakowie. Próbował dodzwonić się do swojego oficera 
dyżurnego z recepcji, ale mu się nie udało. Ok. 13.00 próbował znaleźć sposób zdobycia informacji, w końcu 
poszedł na posterunek Policji i powiedział kim jest. Był tam tłok. Policjanci byli zajęci ale poprosili go, aby 
poczekał z dwoma zaniepokojonymi pilotami F-16 z Poznania i czterema wesołymi komandosami z GROM. 
Szybko zorientował się, że dzieje się coś poważnego. Jakiś atak terrorystyczny Rosjan albo „zielonych ludzików”.  

Gdy zorientował się, że coś się dzieje w Szczecinie porozmawiał z policjantami i ci ok. 15.00 dali mu na 20 minut 
jedną z linii swojej centrali telefonicznej. Wybierając po kolei numery komórek swoich podwładnych (nikt już nie 
korzystał z linii stacjonarnych!) dodzwonił się do jednego z dowódców batalionów piechoty. Ten krzycząc 
zameldował mu, że rano był desant Rosjan, BTR jeździły po Szczecinie. O 8.00 zdobyli koszary zabijając 
broniącą się ochronę SUFO i służbę dyżurną. Ostrzelali też patrol ŻW. Rozmówca mówił, że o wszystkim 
dowiedział się ok. 9.00. O 11.00 był w okolicy koszar i czekał aż Rosjanie odjadą. O 14.00 wyjechali –  
ok. batalionu piechoty na BTR i BMD, zabrali kilka polskich Starów i zostawili częściowo płonące garaże. 
Wszyscy się boją, że zaminowali koszary. W Rosomakach i Rakach termitem poprzepalali lufy armat i silniki. Na 
korytarzach pododdziałów pozostawiali stosy beryli i UKM z lufami wykrzywionymi pomiędzy żeberkami 
kaloryferów. Teraz w brygadzie było ok. 40 ludzi, którzy się zbiegli. Najdramatyczniejszą częścią rozmowy były 
pytania: co mają robić? czy ogłosić mobilizację? wzywać ludzi? formować kompanie z przypadkowych ludzi? 
Mówił, że udało mu się połączyć z Warszawą, ale oni chcą wszystko wiedzieć szczegółowo a nic nie nakazują, 
nie tłumaczą? Czy to wojna?   

Rozmowę przerwano, gdyż linia była potrzebna dla jakiegoś młodego aparatczyka gabinetu politycznego jednego 
z ministrów – nie mógł wyjechać ze Szklarskiej Poręby (Zakopanego) bo wszędzie drogi były zakorkowane. 
Domagał się interwencji i eskorty Policji. 

Dowódca poszedł na stację PKP. Ominął tłumy i zagadnął kierownika stacji, czy nie może zadzwonić na stację  
w Braniewie. Zdziwił się, że może bo myślał, że już są tam Rosjanie. Poprosił o połączenie z dowódcą tamtejszej 
brygady. O dziwo też mu się udało. W telefonie usłyszał zmęczony głos kolegi ze szkoły oficerskiej, który 
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powiedział mu, że Rosjanie zaatakowali na zachodzie. Jeszcze nie wiadomo dokładnie co. Były naloty  
i są desanty. U nich przez granicę rano ostrzelano z artylerii koszary 15pplot. Duże straty w sprzęcie. Poza tym 
nic. Totalny chaos. Ani dywizja, ani Warszawa nie wydaje żadnych rozkazów. On kazał zebrać ludzi, ale  
ma ok. 35% ludzi z czasu pokoju. O mobilizacji nikt nic nie wie. Kazał wydać amunicję do broni osobistej, ale 
jeszcze nie ma decyzji czy może pobierać zapasy do czołgów. Zresztą nie ma załóg. Część jest na misji  
na Łotwie. Nie wie nawet czy może strzelać do atakujących Rosjan. Amerykanie poprosili o zatankowanie ich 
pojazdów i nic nie mówią. Zbierają swoich. Sąsiedni dowódca prosił aby jego brygadowym dasem39 rano 
odpowiedział na ostrzał zza ruskiej granicy ale nie ma amunicji, nie ma ludzi i nie wie gdzie strzelać – nie  
ma rozpoznania. I nie ma rozkazów! Dodatkowo część T-72 przekazał do Łabęd do modyfikacji, dużo  
ma niesprawnych. Najlepsze pojechały na Łotwę… Dzwonił do niego młody major z Łotwy i zameldował,  
że u nich podniesiono gotowość ale nic się nie dzieje. Co ma robić? Musiał kończyć, bo co chwilę ktoś  
mu przerywał. Mówił, że dowódca jego dywizji został wezwany na odprawę do warszawy, utknął gdzieś  
w korkach a tutaj zostawił totalny bajzel.  

Dowódca usłyszał jeszcze jak w międzyczasie jakaś pani kapral prosi dowódcę o zgodę na powrót do domu,  
bo zostawiła samych dwoje dzieci a mąż pracuje w Irlandii…     

Rada Gabinetowa     

Sobota, 13 czerwca 2020 r., godz. 18.30. Minister odebrał od asystenta przywiezione przybory do golenia.  
Na pytanie dlaczego zamiast maszynki do golenia jest różowa maszynka do golenia nóg młody asystent  
z gabinetu politycznego powiedział, że na mieście dużo sklepów jest zamkniętych, nie można płacić kartą,  
a w bankomatach skończyła się gotówka. Ludzie są poddenerwowani i dlatego brał co było. „Dziękuję” powiedział 
Minister. 

W końcu. Co za dzień. Od rana nie miał czasu dla siebie. Ledwie zjadł zupę po któreś odprawie  
w Ministerstwie. Ale ogolić się nie zdążył. Dlatego korzystając z przesunięcia terminu Rady poprosił kolegę z BBN 
o miejsce na odświeżenie. Wysłał asystenta po drobne zakupy i wreszcie może się ogolić. Rozejrzał się wokół 
mikroskopijnej, ale nowocześnie urządzonej, świeżo wyremontowanej łazieneczki na zapleczu gabinetu jednego  
z dyrektorów BBN. Dyrektor jeszcze nie dojechał z weekendowego wyjazdu. W kranie była woda. Ciepła i zimna. 
Tylko w łazieneczce nie było gdzie powiesić marynarki i koszuli. Musiał je zostawić w gabinecie. 

Mimowolnie przewinął w pamięci ostatnie wydarzenia.  

Co prawda jeszcze w środę, przed Bożym Ciałem Szef Sztabu Generalnego wyprosił u niego 20 minut i coś 
mówił o poważnej sytuacji. Ale przecież oni zawsze coś chcą i ciągle czymś się martwią. Wcześniej wszystko 
układało się tak dobrze. Najpierw, w maju zakończono udane ćwiczenie NATO - December czy Defender. Później 
trwającą od października zeszłego roku kampanię i społeczeństwo ponownie zaufało Prezydentowi. Zresztą tym 
właśnie, tzn. zmęczeniem po kampanii prezydenckiej i intensywnym ćwiczeniu Minister tłumaczył sobie 
nerwowość Generała. Podczas kampanii i ćwiczeń Generał kilkukrotnie prawie się postawił i bardzo niechętnie 
podporządkował się wytycznym Ministra. A przecież udało się załatwić obie sprawy. W środę Minister rozmowę 
musiał kończyć i obiecał, że wrócą do niej w poniedziałek.  

Piątek minął dziwnie – ale nic nie zapowiadało takiej soboty. 

Przed piątą rano obudził go dzwonek do drzwi domu. To byli borowcy z ŻW. Powiedzieli, że jest kryzys i Pan 
Minister jest pilnie potrzebny. Rzeczywiście, obydwa wyciszone telefony leżące na szafce obok łóżka miały długą 
listę nieodebranych połączeń i ciągle wibrowały. Minister szybko się ubrał, pocałował ciągle śpiącą żonę i o 5.30 
wsiadł do służbowej skody.   

W samochodzie od asystenta i ochroniarza zdezorientowany wysłuchał pierwszych informacji o desantach, 
blokadach, wojnie. Słuchał starając się jednocześnie odbierać połączenia w trzech służbowych telefonach. Dwa 
dał asystentowi. Sam odbierał ten partyjny.  

Po przyjeździe do Ministerstwa rozpoczęła się cała seria odpraw. Wiadomości były niewiarygodne. Desant?  
W zachodniopomorskim? Najbardziej pamięta telefon z Dowództwa Operacyjnego przed 7.00. Zadzwonił 
pułkownik pełniący dyżur i poinformował, że potrzebne są wytyczne dla naszych pilotów F-16 z ORLIKA40  

                                                           
39 Dywizjon artylerii samobieżnej – pododdział artylerii podległy bezpośrednio dowódcy brygady. 
40 ORLIK – rotacyjny kontyngent dyżurnych myśliwców NATO pełniących zadania Air Policing na Litwie. 
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bo NATO z Neapolu naciska, żeby startowali. Oficer pytał co ma przekazać. „Jak to co, postępować zgodnie  
z umowami i procedurami” – szorstko powiedział Minister. Oficer coś bąknął, ale szybko się odmeldował  
i rozłączył. Za 20 minut asystent podał Ministrowi telefon z pilną sprawą z Dowództwa Operacyjnego. Minister 
usłyszał głos tego samego, co przed chwilą, pułkownika. Pułkownik tracił czas na operetkowe ponowne 
przedstawienie się. W końcu służbowym głosem powiedział: „Panie Ministrze, melduję, że 5 minut temu,  
o godzinne 7.11 nad północną Litwą zostały zestrzelone dwa nasze F-16. Los pilotów jest nieznany. Zestrzelenia 
prawdopodobnie dokonały statki powietrzne SZ FR – ale aktualnie ustalamy okoliczności. Powiadomiłem już 
Pana Prezydenta i Szefa Sztabu Generalnego”. Zaskoczony Minister próbował coś dopytać, ale usłyszał, że mają 
sytuację kryzysową i oficer musi kończyć. Odmeldował się i rozłączył.   

Minister skończył myć zęby i nałożył piankę do golenia. 

W porannym chaosie informacyjnym i w wirze niekończących się odpraw w MON sekretarzowi udało się ustalić,  
że Prezydent na 15.00 zwołał Radę Gabinetową w Pałacu Prezydenckim. Minister o 10.00 został wezwany  
do KPRM na spotkanie z Premierem i kilkoma innymi ministrami, ale generalnie wysiłki wszystkich były skupione 
na dwóch sprawach: (1) dotarciu najwyższych władz państwa do Warszawy i (2) ustaleniu co się dzieje.  
Na spotkaniu w KPRM, które miało trwać godzinę, a przeciągnęło się do trzech, Minister przedstawił informacje, 
które udało mu się ustalić: o desantach, postępie kolumn nieprzyjaciela, nalotach na lotniska i koszary, utracie 
70% F-16, itd. Wiadomości wywołały ogólne przygnębienie. Minister przedstawił też pytania i prośby, którymi  
od rana bombardował go Szef Sztabu Generalnego: o zwołanie posiedzenia Sejmu w celu określenia stanu 
wojny lub stanu wojennego, lub stanu wyjątkowego (?), na całości czy na części terytorium Polski, o decyzję  
o mobilizacji, o wytyczne na temat warunków użycia broni przez wojsko, czy wojsko może atakować  
i przekraczać granicę z Rosją i Białorusią, o wytyczne dla przemysłu zbrojeniowego, wojewodów, Policji i wiele 
innych z niekończącej się listy pytań. W KPRM na początku pytania te wzbudziły zainteresowanie, ale  
po niekończących się slajdach prezentowanych przez jednego z pułkowników wszyscy zaczęli być znużeni 
oglądaniem tabelek, mapek, wykresów i pytań, długiej listy pytań. Minister ostrzegał Generała, żeby ograniczyć 
się do rzeczy najważniejszych. Ale ci żołnierze nie mają wyczucia i umiaru. Ostatecznie nie podjęto decyzji  
i ustalono, że odpowiedzi zapadną na Radzie Gabinetowej u Prezydenta.    

Po powrocie do MON godzinę zajęły ustalenia i przygotowania do Rady Gabinetowej i po 14-tej w kolumnie kilku 
samochodów, razem m.in. z Szefem Sztabu Generalnego (trzymającego pod pachą pakiet projektów 
dokumentów, o których ważności ciągle przypominał) Minister ruszył do Pałacu Prezydenckiego. U Prezydenta 
było bardzo dużo ludzi. Chociaż wciąż brakowało m.in. Marszałka Senatu, Ministra Finansów, lidera jednej z partii 
opozycyjnych. Minister porozmawiał z kilkoma spotkanymi osobami. Wiadomości były jeszcze bardziej 
niepokojące. Minister zdziwił się, że jego koledzy politycy byli przekonani, że MON wszystko kontroluje. Przed  
15-tą wszyscy zajęli miejsca w sali do „narad wojennych”, która zwykle pojemna i nawet nieco pustawa dzisiaj 
była wypełniona po brzegi. O 15.00 wszedł Prezydent z szefem BBN i poprosił Premiera o przedstawienie 
porządku narady. Premier po bardzo krótkim wstępie wskazał Ministra Obrony Narodowej. A Minister oddał głos 
Szefowi Sztabu Generalnego. Wszyscy w ciszy wysłuchiwali 40 minutowego raportu.  

Tylko raz jednemu z sekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta wyrwało się, pytanie jak będą ewakuowane ich 
rodziny w związku ze zniszczeniem samolotów CASA w Krakowie. Generał z rozpędu odpowiedział,  
że te samoloty były jedynym środkiem desantu 6 i 25 brygad, których zlepki przez Czechy i Niemcy miały być jak 
najszybciej desantowane w okolicach Zielonej Góry. Ale plan jest już nieaktualny.    

Generał swoje wystąpienie tradycyjnie zakończył długą listą pytań o mobilizację, stan wojenny, decyzje o użyciu 
broni itp. Po jego wystąpieniu zapadła krótka cisza, w związku z którą Generał jeszcze raz zaczął swoje pytania 
tym razem kierując je do adresatów. Rozpoczął od Ministra Spraw Wewnętrznych: „Panie Ministrze, zwracam się 
z wnioskiem o przywrócenie obowiązku meldunkowego, wprowadzenie godziny policyjnej, podanie decyzji  
co do postępowania z liczną grupą imigrantów zarobkowych z krajów byłego ZSRR…”. Chciał kontynuować, ale 
wywołany Minister oburzony odpowiedział, że wojsko nie daje rady i chce się wyręczyć Policją. A na razie zginęło 
15 policjantów. 

Dyskusję w zarodku przerwał Prezydent. „Dziękuję Panu Generałowi. Proszę o spokój”. Starał się mówić wolno  
i dostojnie wiedząc, że wszystko jest rejestrowane i mając na uwadze, że może – kto wie – kiedyś ta narada 
będzie powszechnie znana jak pamiętne wystąpienie ministra Becka…    

Zwracając się do Generała Prezydent zapytał „Panie Generale, dlaczego nasza obrona powietrzna i myśliwce nie 
przeszkodziły w porannych wydarzeniach?”. „Panie Prezydencie, nasze dwa dyżurne myśliwce zostały rano 
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zniszczone na lotnisku w Krzesinach. Innych nie mieliśmy. Teraz wszystkich zostało 6. A nasza obrona 
powietrzna nie utrzymywała dyżurów bojowych. Aktywacja systemu zajęłaby około tygodnia.” odpowiedział 
Generał celowo zaniżając o połowę ewentualny termin gotowości rakiet przeciwlotniczych.  

„Czy przygotowywane są jednostki w 16 Dywizji do skierowania do Szczecina?” kontynuował Prezydent. „Proszę 
o decyzję, ale przypominam, że taki manewr odsłoni nas na uderzenie z Królewca” odpowiedział natychmiast 
Generał. 

Sytuacja zaczęła przybierać niepokojący obrót, ale na szczęście jeden z asystentów nachylił się do Prezydenta  
i coś mu powiedział. „Szanowni Państwo, proszę kontynuować beze mnie. Otrzymałem informację, że dzwoni  
do mnie Prezydent USA. Panie Marszałku, proszę prowadzić naradę” powiedział zwracając się do marszałka 
Sejmu. I wyszedł w towarzystwie kilku swoich doradców. 

Po jego wyjściu zaczęła się gorąca wymiana zdań i ujawniły się różne grupy forsujące różne rozwiązania i przede 
wszystkim swoich ludzi. Szef BBN od razu zdecydowanie stwierdził, że operacją musi dowodzić Dowódca 
Operacyjny. Grupa polityków partii rządzącej rozgorączkowana wskazała, że przecież Szef Sztabu Generalnego 
jest pierwszym żołnierzem. Inni twierdzili, że do czasu ogłoszenia stanu wojny lub wyjątkowego jest to sprawa 
Ministra Spraw Wewnętrznych i powinna być prowadzona operacja antyterrorystyczna w ramach wojny 
hybrydowej. Do 17.30 wymiana pomysłów nabierała tempa. Chociaż cała narada miała się skończyć o 17.00,  
o 17.30 dalej nic nie ustalono. Minister patrzył, jak Generał daje mu błagalnym wzorkiem znaki o jakieś konkluzje.   

W części narady prowadzonej przez Marszałka był jeden optymistyczny epizod. Na prośbę o jakieś 
konstruktywne informacje o głos poprosił Dowódca Generalny i przekazał, że jest jedno zgrupowanie w gotowości 
do wykorzystania. Na poligonie w Drawsku Pomorskich szkoli się kompania 8 czołgów Leopard z 10BKPanc, 
batalion 113 żołnierzy WOT i 50 saperów z Jarocina. „Grupa HUBAL” zakrzyknął ktoś z sali i wszyscy przez 
chwilę stawili zadania powołanej „Grupie Operacyjnej HUBAL”. Marszałek polecił wykorzystać ten „związek 
operacyjny” i jak najszybciej wprowadzić go do walki. Niezależnie który z Generałów zostanie wyznaczony  
do dowodzenia operacją.  

Na szczęście wrócił Prezydent. Był zadowolony, co wpłynęło uspakajająco na wszystkich. „Szanowni Państwo, 
rozmawiałem z Panem Prezydentem USA. Jutro na 14-tą naszego czasu udało mu się zwołać posiedzenie Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku w celu omówienia naszej sytuacji. Za godzinę startuje mój samolot. 
Proszę o kontunuowanie narady. Ja ze swojej strony zrobię wszystko być zagasić ten potężny kryzys, który 
dotknął nasze państwo.” Prezydent nawet nie usiadł mówiąc tą krzepiącą wiadomość. Kiedy się odwracał któryś  
z generałów, siedząc w drugim rzędzie będąc czymś bardzo rozbawionym głośno powiedział, prawie zawołał 
„Panie Prezydencie, proszę chociaż ogłosić mobilizację, żeby żołnierze zwodowi nie zaczęli się zwalniać…”. 
Wszyscy popatrzyli wyniośle w stronę skąd dochodziła ta niestosowna uwaga. Prezydent udał, że nie słyszy  
i wyszedł przed otwarte dla niego drzwi. 

Minister odsapnął. Gestem poprosił, żeby Generał został jeszcze chwilę na sali, z której wszyscy wychodzili. 
Usiedli na rogu długiego stołu i Minister przekazał, że on również jutro rano musi lecieć do siedziby NATO  
na naradę ministrów obrony NATO. Widząc dezorientację Generała, przypomniała mu się dobra informacja, którą 
przekazał mu jego młody wiceminister ze spotkania w ambasadzie USA: „Panie Generale, z braku czasu 
wysłałem do ambasady amerykańskiej wiceministra i przed naradą spotkałem się z nim. Przekazał dobre 
wiadomości. Amerykanie mają plan kontrofensywy. Przegrupują się na południowy zachód, a na Morzu 
Północnym utworzą »zespolenie lotniskowców«. Proszą o paliwo, zabezpieczenia dróg i osłonę z kierunku 
Królewca” wyrecytował zadowolony Minister. Generał patrzył na niego z niedowierzaniem. Minister dopiero teraz, 
z bliska, zobaczył wyostrzone z niewyspania rysy poszarzałej twarzy Generała. Zresztą od rana zauważył,  
że oficerowie chodzili zmęczeni i niewyspani. Nawet ci zawsze rumiani, łysi i z nadwagą dzisiaj wyglądali  
na szczuplejszych i szarych.   

Prośbę Ambasadora, aby nie spieszyć się z mobilizacją w celu uniknięcia, do czasu wyjaśnienia sytuacji, 
eskalacji konfliktu i generowania problemów społecznych oraz gospodarczych Minister pozostawił dla siebie. Nie 
wspominał o niej Generałowi. 

„Proszę jeszcze Pana o wydanie rozkazów dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Oni na pewno są gotowi.” rzucił  
na odchodne Minister. 

Generał wstał, poprawił mundur i powiedział „Panie Ministrze, dowodzenie WOT wykracza poza moje 
kompetencje. Decyzją Sejmu mi one nie podlegają. Proszę pozwolić mi wrócić do moich obowiązków.”  
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„No to jesteśmy umówieni” zakończył Minister również wstając.    

Była wówczas 18.10. Minister zobaczył szukającego go asystenta z przyborami toaletowymi i podszedł do niego. 

A teraz skończył się golić i zaczął się rozglądać za ręcznikiem. Niestety nie znalazł żadnego i otarł się miękkim 
papierem. Wojna to wojna pomyślał. Dzisiaj państwo zdało egzamin, ale czeka nas trudny czas. Myślałem,  
że ci żołnierze bardziej potrafią się odnaleźć w chwili takiej próby.         
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7. Słowniczek 

act 447  Ustawa JUST, pełna nazwa: Ustawa z 2017 roku o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym  
z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat (ang. Justice for Uncompensated Survivors Today Act of 
2017), w Polsce potocznie nazywana również „ustawa 447” – ustawa Kongresu Stanów Zjednoczonych 
uchwalona w kwietniu 2017, mająca na celu wsparcie przez administrację Stanów Zjednoczonych w skali 
międzynarodowej działań służących uregulowaniu statusu prawnego mienia pozostałego po ofiarach Holocaustu 
oraz krzewieniu wiedzy o Zagładzie, jej przyczynach  
i konsekwencjach 

C4ISR Dowodzenie, Łączność, Wywiad i Rozpoznanie  
(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 

D-Day Pierwszy dzień operacji 

D+1 Drugi dzień operacji (itd. D+2, D-1…) 

Defender 2020 manewry wojskowe NATO w kwietniu i maju 2020 r., w ramach których planowane jest przerzucenie 
przez Niemcy do Polski i krajów bałtyckich 37 tys. żołnierzy SZ USA. Centralną rolę będą odgrywać 
Niemcy (niemiecka infrastruktura). Przez Atlantyk zostanie wysłanych 20 tys. żołnierzy SZ USA. 
Największe przemieszczenie wojsk do Europy od 1995 r. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej  
w ramach NATO i odstraszenie ewentualnych wrogów. Udział w nich weźmie19 państw, będą 
dowodzone przez USA.  

G  Pierwsza godzina operacji  

G+1 Druga godzina operacji (itd. G+2, G-1…) 

in-between states: Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan 

FR  Federacja Rosyjska 

GE Niemcy 

Misza 51 przyjęty na potrzeby narracji FR kryptonim: Port Lotniczy Goleniów 

Misza-71 przyjęty na potrzeby narracji FR kryptonim: koszary 17BZ w Międzyrzeczu 

Monastyr przyjęty na potrzeby narracji FR kryptonim: Port Lotniczy Babimost 

Msta przyjęty na potrzeby narracji FR kryptonim: porty w Świnoujściu 

Plan Metro  przyjęta na potrzeby narracji FR nazwa Wariantu 1. Suwałki Gap 

Plan Машина времени przyjęta na potrzeby narracji FR nazwa Wariantu 4. Droga S3 

SG WP  Sztab Generalny Wojska Polskiego 

SZ  Siły Zbrojne  

UW Układ Warszawski 

Woliński Okręg Wojskowy fikcyjna jednostka administracyjna SZ FR ustanowiona na hipotetycznie zajętym przez SZ FR 
terytorium RP z dowództwem w Świnoujściu  
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8. Rysunki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Rozmieszczenie zasadniczych związków taktycznych i jednostek wojskowych SZ RP na obszarze Polski. Czas pokoju. 
Jednostki w garnizonach. Rok 2019. Opracowanie własne AdArma. 
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Rysunek 2 Rozmieszczenie zasadniczych sił sojuszniczych USA i NATO na obszarze Polski. Czas pokoju.  
Jednostki w garnizonach. Rok 2019. (ABCT – Armored Brigade Combat Team – Brygadowy Zespół Bojowy US Army w ramach 
stałej, rotacyjnej obecności SZ USA w Polsce). Opracowanie własne AdArma. 
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Rysunek 3 Sieć linii drogowych RP w roku 2019.  
Źródło: https://conadrogach.pl/informacje/tak-dzisiaj-wyglada-siec-autostrad-i-drog-ekspresowych-w-polsce.html 
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Rysunek 4 Sieć linii kolejowych RP w roku 2009.  
Źródło: http://geopolityka.net/analiza-geopolityczna-aktualnego-stanu-sieci-kolejowej-w-polsce/ 
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Rysunek 5 Sieć cywilnych portów lotniczych RP w roku 2019.  
Źródło: https://wbdata.pl/dostepnosc-czasowa-portow-lotniczych-2018/ 
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Rysunek 6 Gęstość zaludnienia w Polsce w roku 2016. Źródło: Wikipiedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 

S5 

S8 

A1 
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A18 
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Gazoport 
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Port Lotniczy 
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Kaliningrad 

Baranowicze 

St. Petersburg 

Rysunek 7 Uproszczone przedstawienie głównych elementów infrastruktury i obiektów wykorzystywanych podczas analizy 
Wariantu Droga S3. Opracowanie własne AdArma.  

Rysunek 8 Uproszczone zobrazowanie tworzenia strefy antydostępowej (A2AD) dla statków powietrznych. Założenia: systemy 
przeciwlotnicze rodziny S-300/400; zasięg niszczenia celów powietrznych FW/RTW – 100 km (strefa czerwona); zasięg 
wykrywania celów powietrznych FW/RTW – 400 km (strefa niebieska). Baterie w Polsce: wyspa Wolin i Babimost. Baterie 
północ-wschód: Okręg Kaliningradzki (Królewiecki). Opracowanie własne AdArma. 
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Tabela 1 Zestawienie skutków dla Polski poszczególnych wariantów. Opracowanie własne AdArma. 

Wariant 
Ryzyko 

wariantu [0 do 1] 
Waga skutków  

dla Polski 
Krótki opis skutków dla Polski Rodzaj kryzysu 

Wariant 1.  
Suwałki Gap 

0,4 Operacyjne (lokalne) Utrata kontroli nad częścią 
terytorium.  

Straty SZ RP. Egzamin sojuszy. 

Militarny 

Wariant 2.  
USA out - GE/FR in 

0,5 Operacyjne (polityczno-
gospodarcze) 

Zmiana hegemona (-ów).  
Pogłębienie statusu 

Mitteleuropy.   

Polityczny 

Wariant 3.  
Ustawa 447 

? Strategiczne  
(Krytyczne) 

Utrata państwa. Polityczny 

Wariant 4.  
Droga S3 

0,25 Strategiczne Utrata kontroli nad częścią 
terytorium.  

Straty SZ RP.  
Odcięcie podstaw suwerenności. 

Militarny 

Wariant 5.  
Niemcy 1937 

0,4 Operacyjne (lokalne) Utrata części terytorium. 
Pogłębienie statusu 

Mitteleuropy. 
Redukcja podstaw 

suwerenności.   

Polityczny 

Wariant 6.  
Domknięcie projektu UE 

1 (Proces trwa) Strategiczne  
(Krytyczne) 

Utrata państwa.  
Roztopienie się w UE. 

Polityczny 

Wariant 7.  
Roszczenia Ukrainy 

0,15 Lokalne Lokalna sytuacja 
konfliktu/kryzysu. 

Militarny 

Wariant 8.  
Mniejszość ukraińska 

0,05 Lokalne - rozproszone Sytuacja konfliktu/kryzysu 
rozproszonego. 

Policyjny 

Wariant 9.  
Zielone ludzki 

0,01 Lokalne Lokalna sytuacja kryzysowa  Policyjny 

Rysunek 9 Przesunięcie granic Polski w wyniku II wojny światowej. Źródło: Wikipedia. 
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Tabela 2 Zestawienie operacji SZ FR w Wariancie 1. Suwałki Gap i w Wariancie 4. Droga S3 w odniesieniu do zasad walki (principles  
of war). Opracowanie własne AdArma. 

Lp. Zasada walki 
Stopień zastosowania zasady 

Wariant 1. Suwałki Gap Wariant 4. Droga S3 

1.  Cel działań  
(Objective) 

75% 100% 

2.  Inicjatywa  
(Offensive) 

80% 100% 

3.  Koncentracja sił  
(Mass) 

95% 60% 

4.  Ekonomia sił  
(Economy of Force) 

60% 90% 

5.  Manewr  
(Maneuver) 

60% 90% 

6.  Jedność dowodzenia  
(Unity of Command) 

90% 70% 

7.  Ubezpieczanie  
(Security) 

80% Zasada złamana 

8.  Zaskoczenie  
(Surprise) 

25% 100% 

9.  Prostota  
(Simplicity) 

80% 60% 

Rysunek 10 Schemat poglądowy Wariantu 1. Suwałki Gap. 
Opracowanie własne AdArma. 

Rysunek 11 Schemat poglądowy Wariantu 4. Droga S3. 
Opracowanie własne AdArma. 

 

Rysunek 12 Schemat poglądowy Wariantu 7. Roszczenia Ukrainy. 
Opracowanie własne AdArma. 

Suwałki Gap 
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Rysunek 13 Rysunek obrazujący zasadnicze inwestycje przesyłu nośników energii z FR do Europy Zachodniej.  
Źródło: http://wyborcza.biz 24 maja 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


