
Wywiad z prof. Ryszardem Jakubczakiem

1.  Czy  obrona  terytorialna  może  być  istotnym  wzmocnieniem  polskich

możliwości obronnych? 

Obrona Terytorialna we wszystkich państwach świata, tam gdzie jest i była, stanowi

zasadniczy element  wzmocnienia  możliwości  obronnych  państwa  i  jest  organizacją

przetwarzania potencjału społecznego w wymierny element obrony narodowej. Stąd również

w  Polsce  taką  powinna  być,  gdyż  w  przeciwnym  wypadku  jej  innego  pojmowania  i

organizowania nie  przetwarzać będzie  zasobu ludzkiego,  systemem powszechnego wysiłku

społecznego, w znaczący potencjał obronny.

2.  Czy  zakładana  struktura  i  wielkość  Wojsk  Obrony  Terytorialnej  jest

optymalna?

Obecnie w Polsce wielkim sukcesem jest samo tworzenie tych wojsk – w sytuacji, gdzie

wielkie wpływy mają obce ośrodki zwalczania zdolności obronnych Rzeczypospolitej. Ale to,

co tworzymy pod tą nazwą jest dalece niewystraczające strategicznie do potrzeb narodowo

organizowanej  obrony  terytorium  i  także  stwarzania  dogodnych  warunków  do  przyjęcia

wsparcia państw nam sojuszniczych. Potrzeby sięgają niemal skali milionowej – co najmniej

0,6  mln  przeszkolonych  wojskowo  i  posiadających  broń  w  domu.  A  co  budujemy?

Kilkudziesięciotysięczną  strukturę  o  charakterze  wojsk  wewnętrznych  –  stanowiącą  około

10% potrzeb strategicznych rzeczywistych wojsk OT -  gdzie żołnierze po broń muszą jechać

do województwa (aby tylko postrzelać – nie mówiąc już o realnym wykonywaniu zadań w

swoim powiecie, tj. własnym rejonie odpowiedzialności!).  

3.  Czy  aktualnie  wdrażany  model  Wojsk  Obrony  Terytorialnej  oparty  na

ochotniczej służbie odpłatnej jest modelem efektywnym?

W żadnym państwie, gdzie była i jest Obrona Terytorialna (np. za Piastów i Kazimierza

Wielkiego,  w  Szwajcarii,  Finlandii  itp.)  i  jej  Wojska  (Wojska  Obrony  Terytorialnej)  nie

tworzy się ich w trybie ochotniczym, gdyż muszę one stanowić znaczny zasób przeszkolonych

wojskowo obywatele, a ci jako zawsze dążą do ponoszenia jak najmniejszych zobowiązań na

rzecz  państwa,  nawet  jeśli  zagraża  to  ich  bytowi  nie  tylko  politycznemu,  ale  nawet

biologicznemu.  Stąd  powszechny  obowiązek  służby  wojskowej  (przeszkolenia  obronnego)



musi  towarzyszyć  funkcjonowaniu  Obrony  Terytorialnej,  a  jej  wyraz  organizacyjny

odzwierciedla się w liczebnie licznych jej wojskach, tworzonych na zasadzie powszechnego

obowiązku,  a  nie  ochotniczego  zaciągu.  Zaciąg  taki  jest  typowy  dla  zawodowych  wojsk

operacyjnych i półzawodowych (częściowo odpłatnych – tak, jak w Gwardii Narodowej USA,

czy też obecnie w Polsce) wojsk wewnętrznych. Obrona Terytorialna nie wykorzystuje takich

rozwiązań, bo było to zabójcze finansowo dla jej istnienia, dlatego jej wojska nie są tworzone

na zasadach zaciągu ochotniczego.

 W kontekście powyższego, należy przyjąć, że model Wojsk Obrony Terytorialnej oparty

na ochotniczej służbie odpłatnej jest modelem wysoce nieefektywnym finansowo dla budżetu

narodowego, ponieważ za środki finansowe przeznaczane na taką ich formę budowania, jak

czynimy to obecnie,  uzyskujemy nieadekwatny  (nazbyt  słaby)  do oczekiwań strategicznych

„ekwiwalent” obronny, podczas, gdyż za te same środki, w trybie rzeczywiście  tworzonych

struktur lokalnych wojsk (jakim są WOT) można mieć więcej – to kilkakrotnie!!

4. Według wypowiedzi szefa sztabu WOT płk.  Klisza podstawowym modułem

działającym  w  polu  ma  być  kompania.  Zarówno  w  obronie  jak  i  w  działaniach

nieregularnych. Czy więc budowa WOT „od góry” z rozbudowaną strukturą centralną,

poziomem brygad i batalionów jest racjonalna?

Jak wykazało doświadczenie, nie tylko z II wojny światowej (na bazie struktur Armii

Krajowej), ale także z tych po niej (m.in. w Algierii przeciw Francji 1954-1962; Kuba, F.

Castro przeciw F. Batiście 1958; Tamilowie przeciw Indiom 1992-1993; Afganistan przeciw

Rosji  1979-1989; Czeczenia przeciw Rosji  1994-1996 i  1999-2009; partyzanci  chińscy na

Malajach, konflikt do 1989 r.) do dnia dzisiejszego, podstawowym „modułem bojowym” w

dzianiach  nieregularnych  powinien  być  najwyżej  pluton,  zaś  jego  najniższym  elementem

grupa i  w niej  jeszcze  trzyosobowa sekcja.  Jest  to  trochę  inaczej  niż  w dzianiach  wojsk

specjalnych,  które  swoje  grupy mają  o  znacznie  większych  stanach osobowych  (np.  8-12

żołnierzy),  ponieważ  muszą  dublować  niektórych  specjalistów,  gdyż  działają  na  zapleczu

wroga  i  tym  samym  w  niesprzyjających  warunkach  taktyczno-operacyjnych.  Natomiast

struktury bojowe WOT z reguły wykonują zadania we własnych rejonach odpowiedzialności,

które są im znane i możliwe do przygotowania w czasie pokoju na okres działań wojennych w

sprzyjającym im otoczeniu – własnym terenie pośród własnej społeczności. Zatem nie muszą

być tak liczebne,  jak „specjalsi”,  na co wskazuje doświadczenie z wielu konfliktów,  gdzie



wykorzystywano  działania  nieregularne  przez  miejscowe  struktury  terytorialne,  jakimi  są

właśnie Wojska OT. 

Kompania  OT  stanowić  może  jedynie  strukturę  dowodzenia  i  organizacyjną  do

organizacji szkolenia. W żadnym wypadku nie może to być struktura bojowa do prowadzenia

działań nieregularnych, gdyż taka „kompozycja” nie ma uzasadnienia taktycznego w tych

działaniach. Inną sprawą jest organizowanie tych działań w skali taktycznej, a wypadku WOT

dotyczy to konkretnie powiatu. Wtedy należy liczyć się nie tylko z kompanią, ale właściwym

rozwiązaniem jest nawet batalion OT, który starając się „zagospodarować” wojskowo (nie

tylko informacyjnie, czy też rozpoznawczo) będący w jego zainteresowaniu/odpowiedzialności

teren  powiatu,  musi  posiadać  ku  temu  możliwości  -  również  kinetyczne  (zbrojnego

oddziaływania),  aby  m.in.  przy  pomocy  działań  nieregularnych  mógł  on  oddziaływać  na

pojawiające się zagrożenia w obwodzie powiatu (jak to przyjmowała Armia Krajowa).

   Celowo rozdrabniane w działaniach nieregularnych struktury bojowe batalionu OT

powinny być wspierane i wzmacniane środkami będącymi w dyspozycji dowódcy batalionu,

które to środki także należy wykorzystywać nie tylko we wspierania działań nieregularnych,

ale  także  w  działaniach  obronnych infrastruktury  bronionej  przez  lokalne  WOT.  Stąd

struktury organicznych środków wsparcia batalionu OT powinny być w dyspozycji dowódcy

batalionu  OT,  który  będzie  je  przydzielał  poszczególnym  dowódcom  niższego  szczebla

stosownie do potrzeb sytuacji lub sam je wykorzystywał. 

Zatem w działaniach nieregularnych główne zadania będzie wykorzystywał pluton OT –

drużynami i sekcjami. I na tym trzeba koncentrować szkolenie. Natomiast w obronie miast i

infrastruktury można rozpatrywać działanie powiatowych struktur WOT także plutonami, zaś

zaopatrzenie i przygotowanie bazy szkoleniowej możliwe jest do organizowania w strukturze

kompanijnej,  ale przede wszystkim w ramach batalionu „powiatowego” - nie zaś brygady

„wojewódzkiej”  „Wojewódzkie  rozwiązanie”  jest  nie  tylko  znacząco  kosztowniejsze  od

funkcjonowania WOT na szczeblu powiatowym, ale przede wszystkim czasochłonne w ogóle z

małym  okresem  właściwego  szkolenia  bojowego.  Po  prostu,  znaczną  część  pobytu  na

szkoleniu weekendowym pochłania tzn. „wydawanie broni i przegrupowanie w rejon ćwiczeń

(o ile się ćwiczy) oraz oczekiwanie na strzelanie”. Inna sprawą – wielce dyskusyjną – jest

organizowanie  szkolenia  weekendowego,  na  zasadach  i  przepisach  prawa,  typowych  dla

wojsk operacyjnych, gdzie czasochłonna organizacyjnie pedanteria oraz nieodpowiednia do

potrzeb w WOT polityka wykorzystania zasobu karowego rezerw osobowych, zniechęca wręcz

do służby kontraktowanej finansowo.  



Również organizowanie wszystkiego „od góry” nosi znamiona organizacji wymuszanej,

wysoce  nieprzystającej  do  potrzeb  lokalnych  –  bo  „góra”  wie  lepiej,  jak  w  strukturach

totalnych, co prowadzi do zniechęcenia i obojętności. A w dodatku jeszcze wojska operacyjne

usiłują „zainstalować” w WOT wszystkie te własne potrzeby, którym nie są w stanie same

sprostać  –  traktując  je  jak  „manewrową  zapchaj  dziurę”,  podporządkowaną  Wojskom

Lądowym.

Jeśli w WOT mają być brygady, i wciąż je się buduje, to jest dla nich ważny „kawałek

obronności  terytorialnej”.  Otóż  powinny  być  bazami  szkoleniowymi  dla  specjalistów

batalionów OT i strukturami dystrybucji logistyki WOT. Ważnym elementem ich dzielności

powinna też być „troska operacyjna” o właściwe zorganizowanie obrony miast – wszystkich

powyżej 20 tysięcy mieszkańców i infrastruktury krytycznej państwa. Czyli mówiąc wprost –

ich  kompetencja,  to  system  obrony  fortecznej  państwa  (organizowany  w  ramach  obrony

przestrzeni państwa), właściwie włączający w jedność strategiczną działania forteczne OT -

w jeden konglomerat terytorialny przestrzeni państwa (nadzorowanej i bronionej kinetycznie

strukturami  WOT  -  m.in.  działaniami  nieregularnymi)  oraz  chronionej  i  bronionej

terytorialnie cyberprzestrzeń RP, którą obecnie usiłuje się rozdrobnić i częściami wyprzedać

podmiotom  zagranicznym  –  patrz  „Projekt  Ustawy  o  krajowym  systemie

cyberbezpieczeństwa”.

Działania bojowe „powiatowych” batalionów OT nie powinny być troską brygad OT.

Wobec tych batalionów powinny być głównie zaopatrzeniem i bazą szkoleniową.

5.  Czy  planowany  czas  osiągnięcia  gotowości  kompanii  –  ponad  3  lata,  jest

adekwatny do możliwości planowania szkolenia w inny sposób niż obecnie?

Obecna  kopania  OT,  jako  już  istniejąc  struktura  powinna  być  postrzegana,  że  jest

zalążkiem  dla  przyszłego  batalionu  OT  na  poziomie  powiatu,  gdzie  zasadniczymi  jej  i

przyszłego batalionu elementami bojowymi są plutony (nie tylko w działaniach regularnych,

ale  także  innych,  np.  w  obronie  w  miejscowości  lub  obiektu),   którymi  dowodzi,  i  które

wykonają  podstawowe  zadania  w  ranach  struktur  WOT,  niezależnie  od  ich  wielkości  –

plutonu, kompanii (jak wielokrotności tegoż na rzecz i w ramach) tejże lub batalionu (jako

wielokrotność  liczby  tych  plutonów  na  rzecz  tegoż  batalionu.  Stąd  w  każdej  strukturze

lokalnych przecież   WOT powinien  właśnie być ukierunkowany na wyszkolenie  plutonu –

reszta to współdziałanie między nimi lub wojskami operacyjnymi oraz wsparcie ich ogniem.

Zatem, dopóki plutony OT nie będą „wzmacniane manewrem ognia” organicznym środkami



wsparcia „powiatowych”  batalionów  OT  (a  nie  batalionu  OT  „rozrzuconego”  na  kilku

powiatach, jak jest to obecnie) lub ogniem wojsk operacyjnych, nie ma istotnego znaczenia

ich szkolenie w ramach kompani, czy też batalionu lub nawet brygady, bo ich rzeczywista

użyteczność  taktyczna  nie  zmieni  się  zasadniczo  w takich  warunkach  (czyli  bez  wsparcia

ogniem wyższego szczebla).

Zarówno w strukturze  kompani  OT,  jak  i  w składzie  batalionu  OT,  pluton  OT jest

„języczkiem u wagi”, głównie ze względu na jego użyteczność w panowaniu kinetycznym nad

przestrzenią państwa w części, jaką mu się przydziela w prowadzeniu działań nieregularnych.

Także  wysoka funkcjonalność  bojową w obronie  obiektów  w miastach  (o  wielości  do  20

tysięcy  mieszkańców) i  „infrastruktury krytycznej  lokalnych społeczności” (nie  myślę  tu o

infrastrukturze krytycznej państwa) jest – jak pokazują doświadczenia z walk w mieście w

ostatnich  dziesięcioleciach  –  wskazaniem,  za  tym,  że  takie  struktur  w  ich  obronie  się

sprawdzają (większych nie trzeba). A jeśli już wykorzystuje się większe siły niż pluton lub

drużyna,  to  tworzy  się  z  miejscowych  większą  liczbę  tych  putono-podobnych  formacji

zbrojnych.

Z doświadczeń, jakie zebrałem, kiedy byłe zastępcą dowódcy dywizji ds. szkolenia i w

trakcie  praktyki  w  eksperymentalnym  Regionalnym  Sztabie  Wojskowym  oraz  licznych

konsultacji-narad w byłym Dowództwie Okręgu Wojskowego, a także ćwiczeń w Brygadzie

OT  (Mińsk  Mazowiecki)  doszliśmy  (w  zespole  oficerów  Sztabu  Generalnego  WP

zainteresowanych Obroną Terytorialną) wówczas do wniosku, że na wyszkolenie plutonu OT,

do zadań w prowadzeniu działań nieregularnych i obrony w terenie zurbanizowanych (nie

dotyczy to obrony poza miejscowościami) – potrzeba do 24 dni, czyli, jak wtedy uważaliśmy -

miesiąc  ciągłego  szkolenia,  wówczas  jeszcze  poborowych.  Nie  dotyczyło  to  żołnierzy

obsługujących sprzęt specjalistyczny w WOT. 

Teraz kiedy żołnierze OT mogą szkolić się w systemie szkolenia weekendowego, jest to

równowartość 12 weekendów w roku. Oznacza to, iż jest to dosłownie rok, więc można z tego

doświadczenia skorzystać – sprawa jest otwarta, tyle, że ze szkolenia w ramach WOT trzeba

wyłączyć wiele przedsięwzięć typowych dla wojsk operacyjnych – typu musztra, „przemarsz

wojsk”  i  śpiew  w biegu.  A  tymczasem obecnie  postawy  prawa funkcjonowania  WOT  są

odzwierciedleniem tych obowiązujących w operacyjnych. Kiedyś na dzień przewidywano 8

godzin szkolenia i  2 godziny zajęć własnych lub obsługę sprzętu,  zaś obecnie w wypadku

WOT planuje  się  12 godzin aktywności  służbowej,  więc  rezerwy szkoleniowe  są  znaczne.

Fatycznie jednak często dzień szkoleniowy zaczyna się jednak o 6.00 rano i trwa do zdania

broni nawet o 20.00, co jest jawnym naruszeniem dyscypliny czasowej nawet o 2 godziny. Ale



nie jest to problem dla szkolących się – ponieważ wytrzymują próbę czasu i wzmacniają się

przez to także psychicznie. Natomiast jest to istotna kwestia dla kadry zawodowej, która jest

po prostu wyjątkowo przeciążona, gdyż jej dzień służby trwa zazwyczaj od 5.30 do 22.00 pod

pełnym obciążeniem, nie licząc czasu na dojazd do domu i rodzin. A tak nie powinno być, bo

takim rozwiązaniem stwarza się warunki do tego, że tak organizowana do szkolenia kara

pierwsza doprowadzi do upadku ducha obrony Ojczyzny. Bo ile przecież można funkcjonować

w tak pomyślanych trybach służby, gdzie w dodatku ważniejsze są kwity (np. konspekty), niż

sam proces i wyniki szkolenia? – a czasami ma to miejsce.

6. Ile czasu potrzeba na stworzenie od podstaw i osiągnięcia pełnej gotowości

operacyjnej przez pododdziały OT szczebla kompanii?

Na szczeblu kompanii i nie ma gotowości operacyjnej, lecz jedynie bojowa – a bazując

na tym, że na wyszkolenie plutonu w oparciu o podstawowy sprzęt jakim dysponuje i broń

osobistą oraz zespołową, trzeba roku. Zatem po tym okresie „dyspozycyjność” bojową na tym

szczeblu, a przez to i kompanii OT (bo kompania plutonami stoi), wynieść może kilku godzin

od otrzymania sygnału do osiągnięcia gotowości bojowej. Dyspozycyjność na rzecz osiągania

gotowości bojowej jednak warunkowana jest posiadaniem broni przez żołnierza OT w domu

lub w miejscowości, gdzie on mieszka, bowiem obecne warunki przechowywania broni dla

żołnierzy TO są wyjątkowo „przykre strategicznie”, gdyż noszą poniekąd wszelkie znamiona

dywersji (lub wyjątkowej nieudaczności – co bardziej prawdopodobne) na wojskach lokalnie

tworzonych  i  lokalnie  wykorzystywanych.  W państwie,  gdzie  około  130  tysięcy  obywateli

posiada dostęp do broni myśliwskiej przechowywanej w domu, a w dyspozycji obywateli RP

jest  ponad  600  tysięcy  sztuk  broni  różnego  kalibru  i  stanu,  zabranianie  żołnierzom  OT

posiadanie  broni  w  domu  na  rzecz  koniecznej  gotowości  obronnej  (kiedy  sąsiadujemy  z

sąsiadami, gdzie dostęp do broni jest poniekąd „masowy” i dysponują oni silnym lądowym,

powietrznym i morskim kompletem uderzeniowym w bezpośredniej granicy z Polską) jest nie

tylko niezrozumiałe i trąci wręcz paranoją. Bo cały ogromny i kosztowny przecież wysiłek

organizacyjny WOT oraz budżetowy może być (a z całą pewnością będzie) zakłócony nie tylko

długim  okresem  ich  wyposażaniem  w  broń  (co  ma  obecnie  miejsce  w  trakcie  ćwiczeń  i

szkoleń), ale także dywersyjnym wysadzeniem w powietrze składów jej przechowywania (lub

przechwycenia) nawet na szczeblu powiatowym – nie mówiąc o wojewódzkim.



7. Dla kształtu tworzonych WOT jakie doświadczenia historyczne, współczesnych

konfliktów, powinny być źródłem rozwiązań i inspiracją dla nas?

Tu kłania się doświadczenie przede wszystkim Armii Krajowej, a także to zebrane w

tarcie  organizacji  i  trwania  Powstania  Styczniowego  oraz  system  obronny  Kazimierz

Wielkiego  i  pierwszych Piastów.  Nie  bez  znaczenia  mają  także  wnioski  z  doświadczeń w

Afganistanie,  gdzie  nawet  NATO ma problemy  z  miejscowymi  strukturami  terytorialnymi

prowadzącymi działania  nieregularne.  W tych zdarzeniach tkwi  istota  nie  tylko  polskiego

dorobku na rzecz strategicznie koniecznej i powszechnej Obrony Terytorialnej w Polsce oraz

jej wojsk, ponieważ, kiedy jej nie ma – a we współczesnej RP jest to faktem – nie można

mówić o skutecznych strategicznie Wojskach Obrony Terytorialnej, bo one są jej elementem i

funkcjonują skutecznie a jej ramach, a nie bez niej. Stąd godnym uwagi jest wysiłek tworzenia

systemu OT (nad czym pracuje się na poziomie MON), gdzie jest  miejsce dla właściwej i

powszechnej  Obrony  Terytorialnej.  Ale  strategicznie  ważnym przedsięwzięciem  jest  także

praca  Zespołu ds. nauki i szkolnictwa wyższego, gdzie po kierownictwem prof. Romualda

Szeremietiewa  opracowywany  jest  przedmiot  „obrona  terytorialna”,  który  to  przedmiot

powinien  się  –  mocą  właściwej  decyzji  vicepremiera-ministra  Jarosława  Gowina  -

przedmiotem obowiązkowym na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe”,  „bezpieczeństwo

wewnętrzne”  i  „bezpieczeństwo  państwa”.  O  ile  wysiłek  w  tworzeniu  systemu  OT  na

poziomie wojskowym jest kompetencją ministra właściwego ds. obrony narodowej, to w skali

państwa, na poziomie szkól wyższych, krzewienie wiedzy i dorobku z zakresu  powszechnej

Obrony  Terytorialnej jest  kompetencją  Pana  Vicepramiera-ministra,  bo  wiedza  o  tym

komponencie sił zbrojnych wykracza poza sferze wojskową i powinna być znana przyszłym

kadrom  strategiczny  i  politycznym,  które  wyrastają  przecież  ze  studentów  akademii,

uniwersytetów i szkół wyższych.

  W  funkcjonowaniu  właściwych  wojsk  OT  nie  ma  miejsca  na  ochotniczość,  lecz

dominuje  interes  obronny  państwa/społeczeństwa,  a  powinność  wobec  państwa  jest

nadrzędna – na co wskazuje art. 85 Konstytucji RP, gdzie przyjmuje się, że „obowiązkiem

obywatela jest obrona Ojczyzny!” Stąd najwyższy czas, aby niema natychmiast przystąpić do

budowy systemu powszechnej Obrony Terytorialnej w Polsce, gdzie jej Wojska będą bronić i

chronić  mieszkańców  Rzeczypospolitej  (co  jest  ich  misją)  i  jej  infrastrukturę,  a  nie

przypodobywać się wojskom operacyjnym, gdzie postrzega się je jako „lekką piechotę” –

przez to także i manewrową oraz wspierającą wojska operacyjne. Podczas, gdy z reguły to

silniejszy  wspiera  słabszego,  w  Polsce  słabsze  struktury  wojska  mają  (niezasadnie



strategicznie) wspierać silniejszego! Jest to ewenement na skale międzynarodową – ale tak

stanowią obecne dokumenty warunkujące funkcjonowanie Wojsk OT. Należy jeszcze dodać,

czego się nie eksponuje, że takie rozwiązanie generuje koszty niepotrzebne strategicznie w

strukturach WOT.   

Zasadą jest rozwiązanie, że tam, gdzie jest wykorzystywany system OT, skoncentrowany

jest on na ochronie i obronie terytorium i zamieszkującej tam ludności oraz jej zasobach – nie

na wspieraniu wojsk operacyjnych. To te operacyjne wspierają wtedy WOT oraz organizują z

nimi jedynie  współdziałanie na terenie wspólnych działań.  Nie ma tam żadnego wsparcia

WOT dla wojsk operacyjnych, czy też HNS, które jest przedsięwzięciem państwa, a nie wojsk

– w dodatku lokalnych. 

8. Dowództwo WOT chwali się dużą liczbą szeregowych, którzy w życiu cywilnym

są wysokiej klasy specjalistami czy też osobami zarządzającymi dużymi instytucjami

(np.  Dyrektor zespołu szkół).  Czy jest  to dowód na wysoki  profesjonalizm,  czy też

nieadekwatne używanie kompetencji?

Pytanie wskazuje na „chwalenie się”, więc już z tego wynika podejrzenie, że mówi się o

czymś wybiórczym, albo nad wyraz eksponowanym. Wydaje się jednak, że Dowództwo WOT

po prostu stwierdza fakt. Jednak zastanowienie w tym kontekście może budzić to, że owych

wysokiej  klasy  w strukturze  cywilnej  „specjalistów w kierowaniu  zasobami  ludzkimi” nie

wykorzystuje  się  profesjonalnie  do  struktur  dowodzenia  w  WOT.  Skoro  „zwykłego”

obywatela można nauczyć „żołnierki”, to cóż przeszkadza w mianowaniu „przysłowiowego

dyrektora” na stanowisko dowódcze, przecież potrafi kierować ludźmi i wydaje się, że nieźle,

skoro  jest  dyrektorem.  Myślę,  że  takie marnotrawstwo  zasobów ludzkich  i  ich  cywilnych

kompetencji  w  OT  powinno  być  karalne  za  „nieudaczność  w  dysponowaniu  zasobami”.

Podobnie jak za to, że byłych żołnierzy zawodowych, czy też policjantów albo oficerów innych

służb i formacji w rezerwie (poza dotychczasową służbą) traktuje, jak szeregowych. 

O ile znam wojsko, to takie, jak obecne postępowanie, kreuje nie Dowódca WOT, lecz

organ  kadrowy  instytucji  centralnej,  który  za  wszelką  cenę  usiłuje  z  porządnie

przygotowanych  obywateli  do  kierowania  zespołami  ludzkimi  przeforsować  rozwiązanie,

które  jest  porządnym  unormowaniem,  ale  w  wojskach  operacyjnych.  W  stosunku  do

terytorialnie/lokalnie formowanych struktur zbrojnych nosi to wszelkie znamiona działania w

stylu armii kolonialnej, która „miejscowych wciela, jak leci”, niezależnie od ich kompetencji

– „byle sztuki się zgadzały!” Wyjściem jest utworzenie organu kadrowego OT, który opracuje



funkcjonalność  WOT,  na  bazie  możliwości  i  oczekiwań obywatelskich,  a  nie  zasad wojsk

operacyjnych,  ponieważ  te  struktury  –  WOT  i  wojska  operacyjne  -  są  przystające  i

kompatybilne strategicznie, lecz ich taktyka, sztuka operacyjna i strategia jest zupełnie inna.

Przez to także wewnętrzne funkcjonowanie także inne – i to musi mieć odzwierciedlenie w

prawie.

9. Gen. Kukuła szczyci się dwukrotnie wyższą ilością pań w Terytorialnej Służbie

Wojskowej, niż w innych rodzajach sił zbrojnych, a jego szef sztabu podkreśla, że nie

będzie  wymagane  ich  stawiennictwo  „nie  będzie  egzekwowane  bezwzględnie.

Natomiast  same  pododdziały  będą  tak  sformowane  by  zrozumiała  w  tej  sytuacji

nieobecność  nie  wpłynęła  na  gotowość  do  wykonania  zadań.”  Czy  powszechne

równouprawnienie  „prawa”  do  służby  wojskowej,  ale  bez  tych  samych  wymagań

(stawiennictwo, testy sprawnościowe) jest zagrożeniem dla gotowości jednostek?

W tej sytuacji należy z całym uznaniem przyją

, że to całe szczęście, iż tak aktywnie do tej struktury garną się Nasze Kobiety, bowiem

to one, często proste w obyciu, zagrzewały naszych działów, ojców i wujów do walki zbrojnej

– błogosławiąc swoim synom oraz mężom w ich niedoli i tułaczce żołnierskiej; modląc się

skrycie za ich szczęście żołnierskie. One bowiem wychowywały całe pokolenia walczących o

niepodległość, którzy byli posyłani na rzeź przez nieudaczników politycznych, dekujących się

na stanowiskach przywódczych i knujący częstokroć zdradziecko wobec własnego narodu, bo

nie wierzyli w zdolności obronne ludu, którym kierowali. Mamy ich wielu, którzy w chwilach

konfrontacji zbrojnej oddawali terytorium Rzeczypospolitej w niewole kolonialną lub uciekali

za granicę. Otóż nie było tam Kobiet Polskich, jako bałamutnych przywódców państwa lub

nieudolnych  dowódców  armii.  Stawianie  jedynie  na  mężczyzn  w  sprawach  obronności

doprowadziło nas do tego, że to właśnie oni sprawili,  iż  współcześnie nie  przestrzega się

Konstytucji (wspomnianego już art. 85). Za ich tworzeniem kart historii wciąż nie wiemy, ile

kobiet zostało zgwałconych i zamordowanych  podczas ostanie wojny światowej. A obecnie

nie  mają  pomysłu,  jak  zorganizować społeczeństwo,  aby  kobiety,  starcy  i  dzieci  nie  były

więcej podane gwałtowi i grabieży oraz mordowi, czy też kolejnemu holocaustowi obywateli

polskich. To bezmyślność strategiczna mężczyzn doprowadziła do tego, że w ostatniej wojnie

utraciliśmy  prawie  12  milionów  obywateli  i  niemal  1/3  terytorium  państwa.  A  ich

kontynuatorów strategicznych wciąż jest wielu, którzy w sprawie zorganizowania mężczyzn

do obrony własnych kobiet, dzieci i zagród nie potrafią nic pozytywnego zrobić mówiąc, że



„NATO  nas  obroni”.  Zatem  pytam,  czy  czasem  NATO  to  nie  także  my -  nieudacznicy

obronni żebrzący o pomoc u innych ludów? Naród ci u nas przecież bitny i chętny do walki

obronnej  nie  tylko  własnego  społeczeństwa  -  tym  bardziej  tej  nieregularnej!  Ale  kiedy

przyjdzie  zorganizować  go  do  celowej  walki  obronnej,  to  ci  podobno  herosem  stojący

mężczyźni dostają jakby „małpiego rozumu” i twierdzą, że nie jesteśmy się skutecznie bronić

– niemal 40-milionowy naród!

Zatem  aktywność  kobiet  w  formacjach  OT  jest  wysoce  wskazana,  chociażby  na

warunkach,  gdzie  nie  muszą  iść  do  bezpośredniej  walki  zbrojnej.  Wystarczy,  że  będą

przykładem  patriotycznej  gotowości  do  obrony  Ojczyzny,  jak  nakazuje  Konstytucja  –

przykładem  dla  zgnuśniałych  bawidamków  i  tchórzliwych  strategów,  którzy  nawet  nie

zasługują na miano zniewieściałych, bo ubliżałoby to niewiastom.

Może struktury OT staną się kuźnią kadr strategicznych i przywódców narodu spośród

kobiet, które wzorując się na zadecydowaniu Hatszepsut, Kleopatry, Joanny d’Arc, Katarzyny

Wielkiej,  Emilii  Plater,  Gody Meir,  Margaret  Hildy Thatcher i  Indiry Gandhi,  przełamią

nieskuteczność strategicznego postępowania obronnego mężczyzn w Polsce. Każdą aktywność

kobiet na rzecz obrony narodowej PR należy bezwzględnie popierać, hołubić i gloryfikować,

a  szczególnie  ten  wymiar  poza  filmowego  „rambo”,  bo  już  sam ich  udział  to  znakomity

wzorzec  dla  ich  dzieci,  wnuków  i  innych  potomnych  oraz  sąsiadek  i  kuzynek.  I  przede

wszystkim dla zgnuśniałych mężczyzn, którzy tak chętnie obejmują strategiczne stanowiska.

10.  Czy  forsowanie  równouprawnienia  w  jednostkach  ma  podstawy

merytoryczne, czy też ideologiczne?

Równouprawnienie  kobiet  i  mężczyzn  jest  wpisane  w naszą  Konstytucję,  więc  takie

rozwiązanie nie  powinno szkodzić  także Wojskom OT – zatem dyskusja na ten temat  jest

zbędna  i  prowadzi  do  lekceważenia  połowy  potencjału  społecznego  możliwego  do

wykorzystania w obronności państwa, jaki są przecież kobiety. Ma ona wszelkie znamiona,

dyskusji o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętem Wielkanocy (i odwrotnie), co ma

bezpośrednie odniesienie w postaci refleksji „wybitnych strategów”, którzy zastanawiają się

obecnie w Polsce,  co jest  ważniejsze – wojska operacyjne,  czy Obrona Terytorialna i  jej

wojska?

Wydaj się bezsporne, że zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn jest miejsce w WOT, tak jak

to jest w każdej zdrowej rodzinie. A efektem tego jest jej rozwój w postaci dzieci. Stąd też

mniemam,  że  obecność  kobiet  i  mężczyzn  w  strukturach  WOT  może  jedynie  pozytywnie



skutkować „dziećmi OT” – rozumianymi dosłownie (co korzystnie wpływać może na rozwój

demograficzny),  ale  w  szerzej,  także  wzrostem  świadomości  odnośnie  do  konieczności

budowania potęgi obronnej na poziomie lokalnym. I aktywnego w niej udziału obu płci. Nie

ma to  nic  wspólnego  z  ideologią,  a  jest  wręcz  strategicznie  merytoryczną  koniecznością

wynikającą ze sztuki wojennej.

11. Jak Pan ocenia czas od ogłoszenia decyzji o odtworzeniu Wojska Obrony

Terytorialnej (jesień 2015) do dziś. Czy jest to czas owocnie wykorzystany?

Okres  ten  oceniam tak,  jak  to  „wyszło  w praniu”,  w  którego  ramach  ujawniły  się

wszelkie miernoty strategiczne podszyte obcymi wpływami w Polsce. A i przysłowiowe już

słowa marszałka  Józefa  Piłsudskiego – o „analfabetyzmie  strategicznych’  -  święcą wciąż

tryumfy  w  praktyce  funkcjonowania  naszego  państwa.  Trzeba  jednak  przyznać,  że  coś

zrobiono  w  sprawie  Obrony  Terytorialnej,  tyle  że  bez  Obrony  Terytorialnej,  co  nabrało

wyrazu wojsk wewnętrznych, których nie potrzebujemy jako formacji militarnej. Jest to także

konieczny początek w biegu ku systemowi powszechnej OT, tyle, że biegnący powinni zmienić

kierunek biegu lub przynajmniej wybrać inną ścieżkę – tańszą, przystającą funkcjonalnie do

samorządów lokalnych (utworzyć  terytorialne organy dowodzenia szczebla powiatowego i

inne), w oparciu o powszechnie organizowaną obronność w ścisłym współdziałaniu z obrona

cyberprzestrzeni RP. Dzisiaj tworzenie jakichkolwiek struktur państwa, czy to militarnych,

czy też gospodarczych, bez brania pod uwagę cyberprzestrzeni nie ma sensu strategicznego i

jest prostą drogą, która prowadzi do tragedii narodowej równej lub większej niż wynikła ze

skutków II  wojny światowej,  kiedy  to  nie  brano pod uwagę ochrony i  zagospodarowania

przestrzeni  przy  pomocy  działań  kinetycznych.  Powiem więcej:  kto  tego  nie  rozumie,  nie

powinien  zajmować  się  strategią  w  państwie,  a  szczególnie  w  tworzeniu  bezpieczeństwa

narodowego. 

Jeśli chodzi o owocność tego czasu, to kwestią jest pytanie, o jaki nam chodzi owoc –

czy to  ma być to  „wisienka na trocie” i  tylko wisienka,  czy też  liczy  się  także i  tort.  Ze

względów strategicznych  potrzeb  można powiedzieć,  że  jest  to  jedynie  niecałe  10% skali

potrzeb  i  to  po  cenie  wysoce  zawyżonej  (przynajmniej  kilkakrotnie).  Jest  to  jednak  także

jakieś  dokonanie  w społeczeństwie,  gdzie  pogarda do własnej  obronności  państwa wciąż

świeci  sukcesy  podsycane  umiejętnie  przez  zagraniczne  ośrodki  masowej  komunikacji

rezydujące w Polsce. Jednak to, co jest już i ma zakończyć się 55-tysieczną strukturą nigdy

nie  pokryje  potrzeb  skutecznej  obrony  narodowej  w  sferze  panowania  nad  przestrzenią



państw  polskiego.  W tej  sytuacji  trzeba  znacząco zwiększyć  tempo  szkolenia  (efektowniej

wykorzystywać  czas  szkolenia)  stanów  osobowych  WOT,  sposób  i  tryb  ich  szkolenia,

przechowywanie broni przez żołnierzy OT oraz inaczej rozwiązać zabezpieczenie logistyczne,

a szczególnie  kadrowe osób prowadzących szkolnie,  które nad wyraz dociążone są liczbą

godzin w służbie w skali tygodnia, czego nie ma w wojskach operacyjnych. Stąd należy liczyć

się z tym, że część kadry WOT wkrótce przejdzie do wojsk operacyjnych i pogłębi narastający

zasób  niedoboru  kadrowego  WOT.  A  przede  wszystkim,  mając  na  względzie  potrzeby

strategiczne  skutecznej  obrony  państwa,  koniecznie  trzeba  wreszcie  zacząć  budować

właściwy system OT, gdzie ważnym elementem są terytorialne organy dowodzenia, których

brak dowodzi, że nie ma wciąż Obrony Terytorialnej w Polsce.


