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DLACZEGO ZNISZCZENIE PRIORYTETU ŚMIGŁOWCOWEGO
JEST TAKŻE MOJĄ PORAŻKĄ
Zniszczenie programu śmigłowcowego to największa szkoda operacyjna,
jaką obecny obóz rządzący wyrządził wojsku. To nawet coś więcej: narażenie na
ryzyko bezpieczeństwa Polski. Wyposażenie wojska w nowe śmigłowce to jeden z
trzech
głównych
priorytetów
modernizacji
technicznej
(obok
obrony
przeciwrakietowej i zinformatyzowanych systemów walki i wsparcia)
ustanowionych postanowieniem Prezydenta w 2011 roku o Głównych kierunkach
rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2013 – 2022.
Potrzeba taka wynika z geostrategicznego usytuowania Polski jako państwa
granicznego NATO na wschodniej flance. Położenie to wymaga bezwzględnej
zdolności do szybkiej reakcji w razie zaskakującej agresji. Konieczną do tego
mobilność, zdolność szybkiego manewru ogniem i wojskami w operacjach
lądowych, mogą dzisiaj zapewnić przede wszystkim śmigłowce różnych typów:
szturmowe, desantowo-szturmowe, transportowe, specjalne. Resursy obecnych
śmigłowców są na wyczerpaniu, a także ich walory taktyczno-operacyjne nie w
pełni odpowiadają współczesnym wymaganiom. Dlatego tak pilne jest wdrożenie
w Wojsku Polskim nowych generacji śmigłowców. Tymczasem okazuje się, że
zadanie to zostało zupełnie skasowane przez „wypchnięcie” go w ogóle poza
horyzont programu na lata 2013-2022.
Muszę przyznać, że taki stan rzeczy jest także moją osobistą porażką. Od
dziesięcioleci, gdy na studiach w ASG WP na początku lat siedemdziesiątych
zetknąłem się z książką M. Sadykiewicza „Kawaleria powietrzna”, opartą na
analizie
doświadczeń
z
wojny
wietnamskiej,
jestem
fanem
„wojsk
śmigłowcowych”. Przez te lata starałem się naukowo, dydaktycznie i służbowo
propagować rolę i znaczenie oraz rozwijać teorię działań powietrzno-lądowych z
użyciem śmigłowców w polskich warunkach. Znalazło to swój wyraz w publikacjach
(zsyntetyzowanych w wyodrębnionym całym rozdziale mojej „Teorii sztuki
wojennej z 1993 roku: załącznik 1 i 2) oraz ćwiczeniach akademickich dla
studentów w ASG WP i AON, a także w ćwiczeniach sztabowych i z wojskami
organizowanych podczas mojej służby w Śląskim Okręgu Wojskowym.
Ten kierunek znalazł swoje potwierdzenie w praktyce rozwoju sił zbrojnych.
Powstały w Wojsku Polskim formacje kawalerii powietrznej (w pewnym momencie
nawet trochę na wyrost w stosunku do możliwości w postaci Dywizji Kawalerii
Powietrznej). W doktrynie operacyjnej śmigłowce odgrywały ważną rolę. Wojsko
oczekiwało na nowe śmigłowce. I oto raptem pojawili się decydenci, którzy ni stąd,
ni z owąd ogłosili, że śmigłowce dla wojska to „sprawa 10-rzędna”. Nie tylko
ogłosili, ale też, jak widać w praktyce, to realizują niszcząc priorytet śmigłowcowy.
DRAMAT. Wojsko tego z pewnością obecnemu obozowi rządzącemu nie
zapomni.
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Załącznik nr 1. Publikacje na temat roli, życia i działania śmigłowców
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1976
Tezy sympozjum na temat: Taktyczny desant śmigłowcowy w operacji zaczepnej armii
(współautor). ASG WP, 1976
Taktyczny desant śmigłowcowy w operacji zaczepnej armii. Opracowanie teoretyczne
(współautor). ASG WP, 1976
1977
Użycie taktycznego desantu śmigłowcowego w operacji zaczepnej armii. Skrypt (współautor). ASG
WP, 1976
Działania rajdowe. Myśl Wojskowa, 1977, nr 5, s. 15-22
Niektóre zagadnienia zabezpieczenia działań desantów śmigłowcowych. Myśl Wojskowa, 1977, nr
7, s. 19-28
1978
Powietrzno-lądowe działania na tyłach przeciwnika. Żołnierz Wolności, 1978, nr 70
Współdziałanie oddziałów wydzielonych z desantami śmigłowcowymi. Przegląd Wojsk
Lądowych, 1978, nr 10, s. 9-13
1985
Działania rajdowe. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1984, nr 10, dodatek (stron
310, 61 szkiców)
Wojska śmigłowcowe. Żołnierz Wolności, 1 stycznia 1985, nr 229
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1986
Wprowadzenie do badań nad powietrzno-lądowymi działaniami bojowymi. ASG WP. Warszawa,
1986, s.62
Przewidywane kierunki zmian w taktyce wojsk lądowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 1986, nr
9, st. 5-9
1987
Niektóre pojęcia dotyczące działań powietrzno-lądowych. Myśl Wojskowa, 1987, nr 4, s. 17-23
Ogólnotaktyczne problemy dotychczasowego rozwoju teorii i praktyki działań powietrznolądowych. ASG WP. Warszawa, 1987, s. 81. Współautorzy: Z. Ścibiorek, J. Brzozowski, W.
Lidwa
Działania powietrzno-lądowe. ASG WP. Warszawa, 1987, s.32
Rozwój koncepcji powietrzno-lądowych działań bojowych. Myśl Wojskowa, 1987, nr 7, s. 18-32
Rajdy bojowe. Wyd. MON. Warszawa - 1987, s. 204
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1988
Taktyka ogólna. Podręcznik. ASG WP. Warszawa, 1988, s. 323. Współautor
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1989
Kształtowanie się powietrzno-lądowego pola walki. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1989, nr 4, s.
20-24
1990
19. Działania desantowo-szturmowe. ASG WP. Warszawa, 1990, s. 16. Współautor E. Jendraszczak
20. Doświadczenia w zakresie ćwiczebnego użycia oddziałów i grup desantowo-szturmowych. Myśl
Wojskowa (tajna), 1990, nr 2, s. 120-127 (współautor - E. Jendraszczak)
1991
21. Powietrzno-lądowe działania operacyjne i taktyczne. AON. Warszawa, 1991
1993
22. Podstawowe problemy działań powietrzno-lądowych. AON. Warszawa, 1993, s. 54
23. Teoria sztuki wojennej. Wydawnictwo Bellona. Warszawa, 1993, s. 230
1994
24. Wojska powietrzno-zmechanizowane. Polska Zbrojna, 20 września 1994, nr 183
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Załącznik nr 2. Działania powietrzno-lądowe w teorii sztuki wojennej
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