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Wprowadzenie 
 

Dążenie do zapewnianie bezpieczeństwa oraz pokojowego rozwiązy-
wania wszelkich sporów jest jednym z najważniejszych wyzwań społecz-
ności międzynarodowej. Dlatego ograniczenie lub całkowite eliminowanie 
możliwości zastosowania argumentu siły we współczesnych relacjach mię-
dzynarodowych jest uznawane za bardzo ważny elementem działalności 
międzynarodowej. Jednocześnie postępująca globalizacja wszystkich 
dziedzin życia nie ominęła także problematyki bezpieczeństwa. Znalazło to 
swoje odzwierciedlenie w przeobrażeniach rozwiązań politycznych zmie-
rzających do zapobiegania pojawiającym się konfliktom. Równocześnie po 
zakończeniu dwubiegunowej konfrontacji i pojawieniu się szeregu dążeń 
narodowościowych, powodujących rozpad państw wielonarodowych, odży-
ły na nowo konflikty na tle sporów etnicznych, religijnych lub narodowych. 
Dlatego w historii operacji pokojowych pod auspicjami ONZ nastąpił mo-
ment, kiedy to siły obserwacyjno–rozjemcze, wyposażone wyłącznie 
w broń lekką, choć dysponowały prawem użycia siły, nie były w stanie sku-
tecznie wprowadzać w życie porozumień zawartych przy stołach rokowań.  

Taka rzeczywistość doprowadziła w ostatniej dekadzie ubiegłego wie-
ku, do destabilizacji szeregu regionów i powstawania nowych zagrożeń 
o charakterze wewnątrzpaństwowym oraz wymusiła zmiany dotyczące 
podmiotów będących gwarantami bezpieczeństwa. I choć od zakończenia 
wojny w Korei ONZ wyraźnie unikało zbrojnego rozwiązywania istniejących 
konfliktów, w prowadzenie operacji pokojowych zaangażowały się inne 
podmioty międzynarodowe, w tym Sojusz Północnoatlantycki. Miały to być 
jednak działania o nieco innym charakterze niż dotychczasowe operacje 
pokojowe i choć posiadały mandat ONZ nie są taktowane jako operacje 
prowadzone przez tę organizację. Jednocześnie stało się jasne, że wpro-
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wadzanie porozumień pokojowych bądź rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ wymagać będzie bardziej zdecydowanych działań i użycia innych 
środków oddziaływania, w tym artyleryjskich środków ogniowych.  

Artyleria polska aż do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
nie posiadała jednak doświadczeń z udziału w operacjach pokojowych jako 
element kontyngentu wojskowego. Jedynie pojedynczy specjaliści artylerii, 
wyjeżdżając jako uczestnicy operacji pokojowych pod egidą ONZ, groma-
dzili doświadczenie z tego typu działań, inne jednak niż z realizacji typowo 
artyleryjskich zadań. I choć w szeregach artylerii byli uczestnicy wielu misji 
pokojowych, ich doświadczenia można było wykorzystać jedynie w zakre-
sie wyposażenia indywidualnego i ewentualnego zabezpieczenia się przed 
wpływem warunków środowiskowych w rejonie prowadzenia działań. Dla-
tego też artyleryjskie doświadczenia w zakresie udziału w operacjach po-
kojowych to tylko około dwadzieścia pięć lat i to znacznie odmiennych od 
tych, które prezentowane są jako działania pod egidą ONZ.  

Jednocześnie choć istnieje szereg pojedynczych opisów działań artyle-
rii w operacjach o charakterze pokojowym, brak jest przeglądowego spoj-
rzenia na wskazany okres. Było to przyczynkiem do sprecyzowania celu 
badań, zaprezentowanych w poniższym tekście. Skupił się on na usyste-
matyzowaniu wiedzy dotyczącej rozwoju założeń teoretycznych oraz 
udziale polskiej artylerii w operacjach pokojowych, mających kształtować 
bezpieczeństwo uczestników działań i zapewniać egzekwowanie porozu-
mień pokojowych. Natomiast problemem badawczym ukierunkowującym 
prowadzone badania było pytanie: Jak ewoluował rozwój teorii użycia 
i udział polskiej artylerii w operacjach o charakterze pokojowym oraz jej 
wpływ na poziom bezpieczeństwa ich uczestników? Kwintesencją prowa-
dzonych rozważań stało się stwierdzenie, że ewolucja działania artylerii 
i jej wpływu na poziom bezpieczeństwa przebiegała w sekwencji od ucze-
nia siebie do uczenia innych. 

 
 

Gromadzenie doświadczeń i doskonalenie umiejętności 
 
Prowadzone badania wskazują, że pierwsze artyleryjskie doświadcze-

nia oraz okres doskonalenia umiejętności związany jest z podjętą przez 
Radę Ministrów 5 grudnia 1995 roku decyzją o przyłączeniu się do misji 
IFOR1. Polska jako pełnoprawny uczestnik od listopada 1995 roku natow-
skiego programu Partnerstwa dla Pokoju (PfP)  wyraziła gotowość uczest-
niczenia w operacji IFOR. Zaproponowała skierowanie do Bośni i Herce-
gowiny jednostki sformowanej na bazie 16 batalionu powietrznodesanto-
wego, zgłoszonego do uczestnictwa w operacjach tego programu pod au-

                                                      
1 http://16bpd.wp.mil.pl/pl/20.html [dostęp: 04.06.2018]. 
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spicjami Sojuszu2. Jednocześnie znacznie wcześniej, bo od października 
wydzielone elementy SZ RP przystąpiły do programu szkoleniowego przy-
gotowującego siły do użycia w operacji pokojowej w byłej Jugosławii. 
W związku z tym już od października tego roku pierwsi polscy oficerowie 
mający tworzyć sztab przyszłej wielonarodowej brygady, rozpoczęli szko-
lenia w Danii. Wśród nich niestety nie było oficera wsparcia ogniowego 
(FSO), bowiem odpowiedni artyleryjski kandydat dołączył do szkolonych 
dopiero w grudniu.  

Wyniki prowadzonego wywiadu, na co zwracał uwagę pierwszy polski 
oficer wsparcia ogniowego3, wskazują, iż w trakcie tego szkolenia, które 
odbywał wraz z duńskim przełożonym wyznaczonym do pełnienia funkcji 
koordynatora wsparcia ogniowego (FSC), przygotowywali się do realizacji 
szeregu zadań, obejmujących następujące obszary działalności: 

• koordynację działań naziemnych środków ogniowych; 
• organizację treningów artyleryjskich; 
• planowanie rozminowania i koordynację wysadzeń; 
• koordynację użycia śmigłowców; 
• koordynację wsparcia ogniowego na korzyść polskiego batalionu. 
Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi w trakcie doskonalenia 

umiejętności w zakresie działań w operacji oraz zapewniania bezpieczeń-
stwa jej uczestnikom były przede wszystkim podręczniki oraz doktryny 
otrzymane od 1. Amerykańskiej Dywizji Pancernej, stanowiącej trzon sił 
zadaniowych Task Force Eagle w Bośni i Hercegowinie oraz bezpośrednie 
kontakty robocze z amerykańskimi artylerzystami. Jednocześnie swoje 
umiejętności współdziałania w warunkach wielonarodowej operacji poko-
jowej doskonalili także artylerzyści z batalionowego elementu wsparcia 
(FSE) oraz kompanii wsparcia znajdującej się w strukturze PKW w siłach 
IFOR4. Kompania ta wyposażona była w moździerze oraz środki przeciw-
pancerne5. Znacznym wsparciem w zakresie doskonalenia artyleryjskiego 
rzemiosła w warunkach operacji pokojowej służył skład osobowy, amery-
kańskiego zespołu wsparcia ogniowego (FIST) funkcjonującego przy pol-
skim batalionie. Była to bardzo istotna współpraca, bo wzbogacała do-
świadczenie o zasady współdziałania z sojusznikami z NATO, w zakresie 
poniższych zadań:  

• dowodzenia podległymi elementami wsparcia ogniowego; 

                                                      
2 Tamże. 
3 Na pierwszej i drugiej zmianie obowiązki oficera wsparcia ogniowego (FSO) w szta-

bie Brygady Nordycko-Polskiej (NORDPOLBDE) pełnił kpt. Leszek Ziółkowski – wykładow-
ca z Katedry WRiA AON. 

4 D. Kozerawski (red.), Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania 
bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, Wyd. A. Marszałek, Toruń, 2008, 
s. 118 i n.  

5 G. Ciechanowski, Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 1990 – 
1999, Wyd. A. Marszałek, Toruń, 2010. 



Piotr Malinowski 

144 

• przygotowania propozycji użycia artylerii dla dowódcy batalionu; 
• dostarczania danych rozpoznawczych dla sekcji operacyjnej batalionu; 
• opracowania tabeli celów, ich charakterystyki oraz położenia; 
• wyboru miejsc rozmieszczenia podległych środków ogniowych oraz 

znajomość położenia i zasięgów ognia środków wspierających;  
• szkolenia kadry i żołnierzy ze stosowanych w operacji procedur 

wsparcia ogniowego6.  
Gromadzenie doświadczeń i doskonalenie umiejętności w realizacji 

zadań artyleryjskich trwało do czasu wygaśnięcia mandatu misji IFOR 
i reorganizacji w roku 1997 nowo powołanych sił SFOR, kiedy to wycofano 
ze struktury PKW kompanię wsparcia.  

Kolejny intensywniejszy etap zdobywania doświadczeń to dopiero 
udział PKW w operacji KFOR. Etap ten po reorganizacji sił użytych w ope-
racji pokojowej, na co wskazują wyniki badań dokumentów organizacyj-
nych, związany był z doskonaleniem użycia moździerzy oraz poznawaniem 
procedur wezwania ognia realizowanego przez sojusznicze środki ognio-
we. Jednak problem działania artylerii jako elementu sił pokojowych za-
pewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa został dostrzeżony i od tego 
czasu rozpoczęły się również prace nad procedurami i założeniami teore-
tycznymi działania środków wsparcia ogniowego w warunkach operacji 
pokojowych.  

Prace nad różnorodnymi rozwiązaniami prowadzili badacze z przodu-
jących ośrodków naukowo – badawczych, jednak pierwsze działania spaja-
jące ich wysiłki podjęła toruńska kuźnia kadr artyleryjskich. Wyrazem tego 
była zorganizowana w 2001 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. 
Józefa Bema w Toruniu konferencja naukowa poświęcona problemom 
udziału artylerii w operacjach pokojowych. Jej podstawowym wnioskiem 
było wskazanie potrzeby zmian sposobu działania artylerii, bowiem do 
…wykonywania zadań wsparcia ogniowego w operacjach pokojowych nie 
są potrzebne duże jednostki artylerii, a jedynie …użycie kilku mniejszych 
pododdziałów typu samodzielna bateria7. Zwrócono także uwagę na pro-
blem odmiennego przygotowania do realizacji specyficznych zadań oraz 
zmiany szeregu elementów wyposażenia pododdziałów artylerii. Dodatko-
wo wskazano na szereg determinantów, które wpływają na działanie arty-
lerii, a szczególnie prawo konfliktów zbrojnych (LOAC), zasady użycia siły 
(ROE), niekompatybilne procedury oraz sprzęt zarówno ogniowy, jak i roz-
poznawczy. W trakcie obrad podkreślono także odmienność od dotychcza-

                                                      
6 K. Rosiak, J. Jędryczko, Wsparcie artyleryjskie w misjach pokojowych, „Przegląd 

Wojsk Lądowych”, nr 12/2000, Warszawa, 2000, s. 23.  
7 S. Gontarski, Artyleria w działaniach na rzecz wsparcia pokoju, Zeszyty Naukowe 

WSO im. gen. J. Bema, Toruń, 2002, s. 173.  
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sowych sposobów wykonywania zasadniczych zadań ogniowych8 i różną 
użyteczność poszczególnych rodzajów środków ogniowych. W podjętej 
dyskusji wskazywano również na kluczowe znaczenie środków rozpozna-
nia jako elementu decydującego o zapewnianiu bezpieczeństwa sił w ope-
racji oraz sprawnym i zgodnym z zasadami ograniczania strat użyciu środ-
ków ogniowych.     

Jednocześnie od roku 1999 powstają także artykuły oraz prace na-
ukowo – badawcze poruszające9, w tym czasie bardzo aktualną, proble-
matykę użycia artylerii w operacjach pokojowych. W materiałach tych, na 
podstawie analizy doświadczeń artylerii innych państw, a także wniosków 
z udziału polskich sił w misji IFOR, doprecyzowano między innymi zestaw 
ogólnych zadań dla artylerii, do których zaliczono: 

• działania demonstracyjne (odstraszanie); 
• obserwację i nadzorowanie stron konfliktu; 
• osłonę sił pokojowych; 
• egzekwowanie porozumień pokojowych;  
• kontruderzenie ogniowe; 
• umacnianie stosunków wzajemnych i wymiana doświadczeń  

z przedstawicielami jednostek i sztabów artylerii innych armii10.  
Wskazano w nich również  potrzebę przygotowania się do realizacji in-

nych zadań odbiegających od typowo artyleryjskich.  
Całościowe ujęcie problematyki działania artylerii w operacjach poko-

jowych zaprezentowano jednak dopiero w podręczniku, który ukazał się  
w roku 2003 w Akademii Obrony Narodowej11. Podkreślono w nim, że arty-
leria jest elementem sił pokojowych, który poprzez ciągłą dyspozycyjność 
do realizacji zadań oraz krótki czas reakcji i możliwość manewru ogniem12, 
zapewnia w strefie jej oddziaływania ciągłe bezpieczeństwo siłom egze-
kwującym postanowienia mandatowe i rezolucje ONZ. Wskazywano także 
na wysokie możliwości i potrzeby prowadzenia rozpoznania, znaczny za-
sięg ognia sprzętu artyleryjskiego i coraz szersze posiadanie nowoczesnej 
amunicji zapewniającej nieśmiercionośne skutki rażenia  oraz dużą precy-
zję realizacji wsparcia ogniowego. Podkreślano w tej publikacji znaczny 
atut artylerii jako elementu sił pokojowych, którym jest uniezależnienie 
                                                      

8 Szerzej P. Malinowski, Obszary dostosowania artylerii WP do wymagań wsparcia 
ogniowego operacji pokojowych, Zeszyty Naukowe WSO im. gen. J. Bema, Toruń, 2002, 
s. 224-235.     

9 Między innymi P. Malinowski, Artyleria jako komponent wsparcia ogniowego w ope-
racjach pokojowych, Artyleria w operacji i walce, Studia i materiały, nr 6/99, Wyd. Nauk. 
WSO im. gen. J. Bema, Toruń, 1999, s. 68-79 oraz Koncepcja użycia i działania WRiA 
w operacjach wojsk lądowych, „RAKIETA – 4, studium operacyjne, kier. nauk. Cz. Jarecki, 
AON, Warszawa, 2000.     

10 Koncepcja użycia i działania WRiA…, s. 295 i n.     
11 Była to publikacja Użycie Wojsk Rakietowych i Artylerii w operacjach, Wyd. AON, 

Warszawa, 2003. 
12 Tamże, s. 33. 
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działania artylerii od warunków terenowych i pogody. Doprecyzowano 
w nim również wyróżnione wcześniej zadania, wskazując na ich zasadni-
czo nieśmiercionośny charakter oraz udział w egzekwowaniu zawartych 
porozumień oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa sił pokojowych. Wykonanie 
poszczególnych zadań zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami miało obejmo-
wać13: 

a) działania demonstracyjne (odstraszanie) realizowane poprzez przy-
gotowanie rejonów stanowisk ogniowych, rozmieszczenie w terenie sił 
i środków rozpoznania artyleryjskiego, a także podkreślanie swojej obec-
ności i ciągłej gotowości dział i wyrzutni do prowadzenia ognia; 

b) obserwację i nadzorowanie stron konfliktu wykonywane przez po-
sterunki obserwacyjne rozpoznania wzrokowego, własne lub przydzielone 
artyleryjskie stacje radiolokacyjne oraz bezpilotowe środki rozpoznawcze. 
Ma ona na celu kontrolowanie rozwoju sytuacji w obszarze prowadzenia 
operacji pokojowej, a także zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzyso-
wych; 

c) dokumentowanie aktów naruszenia porozumień o przerwaniu ognia 
prowadzone głównie przez techniczne środki rozpoznania w celu przeka-
zania organizacjom nadzorującym określoną operację szczegółowych do-
wodów łamania postanowień pokojowych; 

d) osłonę sił pokojowych zapewnianą dzięki prowadzeniu ciągłego roz-
poznania i gotowości do otwarcia ognia w celu rażenia środków ogniowych 
lub sił stanowiących zagrożenie dla pododdziałów uczestniczących w opera-
cji; 

e) egzekwowanie porozumień pokojowych realizowane w trakcie kon-
troli przerwania ognia, dokumentowania jego prowadzenia przez strony 
konfliktu, a także poprzez wykonywane w ostateczności zadania ogniowe;  

f) kontruderzenie ogniowe realizowane w trakcie użycia artylerii w eks-
tremalnych sytuacjach do obezwładnienia lub wzbraniania działania środ-
ków ogniowych stron konfliktu; 

g) umacnianie stosunków wzajemnych i wymiana doświadczeń 
z przedstawicielami jednostek i sztabów artylerii innych armii podczas 
wspólnych działań w międzynarodowej operacji pokojowej. 

Natomiast dodatkowe zadania realizowane przez artylerię w opera-
cjach pokojowych, zgodnie z przyjętymi w tym czasie założeniami miały 
dotyczyć: 

• zabezpieczenia topograficznego w strefach buforowych oraz punk-
tach obserwacyjnych; 

• transportu zaopatrzenia, pomocy humanitarnej oraz uchodźców; 
• zadań typowych dla piechoty polegających na patrolowaniu, pełnie-

niu wart oraz obsadzaniu punktów kontrolnych; 

                                                      
13 Tamże, s. 35. 
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• udziału w działaniach eskortowych. 
W podręczniku tym kompleksowo potraktowano także znaczenie i za-

dania poszczególnych elementów systemu wsparcia ogniowego. Podkre-
ślono szczególne znaczenie rozpoznania artyleryjskiego, które w opera-
cjach pokojowych jest najbardziej angażowanym w wypełnianiu postano-
wień mandatu operacji elementem sytemu wsparcia ogniowego. Jest to 
wynikiem celu, jaki stoi przed rozpoznaniem w znaczący sposób wpływają-
cym na poziom bezpieczeństwa w trakcie operacji pokojowej. Zaznaczono, 
że cel ten skupia się na pozyskaniu i dostarczeniu …w odpowiednim cza-
sie precyzyjnych informacji o działalności stron konfliktu, w rejonie którego 
użyte zostały siły pokojowe, zamiarach użycia broni ciężkiej, w tym artylerii 
i moździerzy, dokumentowaniu jej stosowania oraz o obiektach, które mo-
gą być przewidywane do obezwładniania w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa i przestrzegania przyjętych postanowień i rezolucji14. 

Jednocześnie w odniesieniu do poszczególnych środków rozpoznania 
artyleryjskiego, opisane szczegółowo zostały ich zadania oraz sposoby 
działania. Wskazano także znaczenie sprzężenia wszystkich przedstawio-
nych środków z systemem dowodzenia i kierowania ogniem, które jest 
niezbędnym wymogiem sprawnego funkcjonowania artylerii sił pokojowych 
oraz ma ogromne znaczenie w kształtowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników operacji pokojowej. Takie szcze-
gółowe podejście do zadań i sposobów działania zastosowano także 
w odniesieniu do podsystemów dowodzenia i kierowania ogniem oraz 
środków ogniowych jako realizatorów zadań ogniowych. Podkreślono przy 
tym, że zadaniem oddziaływania ogniowego artylerii w trakcie zapewniania 
bezpieczeństwa w operacji pokojowej nie jest rozbicie, zniszczenie czy 
obezwładnienie (z wyjątkiem sytuacji ekstremalnych), dlatego …zadania 
rażenia polegające na niszczeniu i obezwładnianiu traktowane są jako 
ostateczne15. Oznaczało to również, że większą rangę należało nadawać 
realizacji zadań ogniowych przy użyciu amunicji nieśmiercionośnej.  

Prezentowane w podręczniku założenia teoretyczne wskazywały tak-
że, że działanie artylerii gwarantujące powodzenie operacji oparte jest na 
założeniu, że jej użycie będzie zapewniało: 

• zasadność użycia wpływającą na zapobieganie eskalacji konfliktu; 
• elastyczność reagowania zapewniającą osłonę sił pokojowych; 
• szybkość reakcji umożliwiającą natychmiastowe reagowanie; 
• proporcjonalność odpowiedzi pozwalającą na minimalizowanie strat.    
Dodatkowo podkreślano, że spełniające przedstawione wymagania 

użycie artylerii miało zapewniać, dzięki zaletom tak realizowanych zadań 
ogniowych, bezpieczeństwo sił pokojowych i ograniczanie zagrożenia 
ludności cywilnej przebywającej w rejonie konfliktu.  
                                                      

14 Tamże, s. 36.  
15 Tamże, s. 43. 
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Dążenie do zwiększania poziomu bezpieczeństwa i skutecznego dzia-
łania sił pokojowych w rejonach kolejnych operacji pokojowych, w których 
poziom różnorodnych zagrożeń był znacznie wyższy, sprawiło, że nie-
zbędną umiejętnością żołnierzy biorących w niej udział stało się sprawne 
posługiwanie procedurą żądania ogniem (call for fire – CFF)16. Ta uniwer-
salna procedura17 zapewniająca wezwanie, często międzynarodowego, 
wsparcia ogniowego jest ogólnym sposobem przekazania zadania ognio-
wego w formie zwięzłego pakietu danych do wykonania ognia pośrednie-
go, przygotowanego i przesyłanego przez obserwatora (wywołującego 
ogień), który zawiera informacje niezbędne do realizacji skutecznego raże-
nia celu18. 

Jednak sprawna realizacja tej procedury wymagała, szczególnie dla 
żołnierzy innych specjalności niż artylerii, wyjaśnienia i doprecyzowania 
sposobu określania i przekazywania odpowiednich danych, których więk-
szość dodatkowo należało przekazać wykonawcy ognia po angielsku. Jed-
nocześnie sami artylerzyści musieli poznać sposób formułowania i dane 
zawarte w żądaniu ognia, ponieważ w przyjętym standardowym układzie 
odbiegało ono od realizowanych w tym czasie polskich komend do wyko-
nania zadań ogniowych. W swojej treści stosowane w tym czasie żądanie 
ognia (CFF) zawierało bowiem zwykle sześć elementów, które mogły być 
uzupełniane szeregiem szczegółowych informacji dotyczących: 

• Identyfikacji inicjującego żądanie (identification);  
• Polecenia do przygotowania ognia (warning order); 
• Położenia celu (target location) – jednym z wybranych sposobów; 
• Charakterystyki celu (target description) – szczegółowy opis najważ-

niejszych parametrów celu; 
• Sposobu ostrzału (method of engagement);  
• Sposobu wykonania zadania i kontroli ognia (method of fire and control)19. 
Wprowadzenie i powszechna znajomość oraz wykorzystanie procedu-

ry CFF stało się jeszcze jednym bardzo istotnym elementem zwiększania 

                                                      
16 Tę problematykę poruszał między innymi artykuł P. Malinowski, Żądanie ognia – 

umiejętność nie tylko artyleryjska, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 005/2007, Warszawa, 
2007.  

17 W polskiej oraz sojuszniczej terminologii taka procedura traktowana była dwojako: 
jako komenda do wykonania zadania ogniowego, jeśli przekazywana była przez artyleryjski 
element rozpoznawczy w sieci kierowania ogniem lub jako zarządzenie do wykonania ognia 
pośredniego, jeżeli przesyłane jest przez obserwatora uprawnionego do wezwania 
wsparcia ogniowego w sieci dowodzenia. Istotny jest przy tym także stopień 
szczegółowości i uporządkowania danych, jakie zawiera przekaz – por. Instrukcja strzelania 
i kierowania ogniem pododdziałów artylerii naziemnej, cz. I, Szt. Gen. WP, Warszawa, 
1993, s. 130 oraz Artillery Procedures, AArtyP-1, Stanag 2934, change 7, NATO 2001, s. 6-
1. 

18 Na podstawie Instrukcji strzelania i kierowania ogniem..., s. 130 oraz NATO glossary 
of terms and definitions, AAP-6(2006), NSA NATO 2006, s. 2-C-1. 

19 Na podstawie Artillery Procedures, AArtyP-1, s. 6-2. 
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bezpieczeństwa w operacjach pokojowych. Miało to istotne znaczenie, 
ponieważ polscy żołnierze zaczęli uczestniczyć w operacjach o znacznie 
większym poziomie różnorodnych zagrożeń i potrzebie utrzymywania wy-
sokiej gotowości do realizacji zadań wsparcia ogniowego.  

W trakcie działań artylerzyści zaczęli również wykorzystywać znaną im 
od wieków  podstawową wiedzę o balistyce zewnętrznej. Umożliwiało to 
ocenę sposobu ostrzału  i miejsce rozlokowania środków ogniowych stron 
konfliktu, zapewniającą zwiększanie poziomu zabezpieczenia baz, 
w których stacjonowały siły pokojowe oraz dokomentowania naruszenia 
porozumień pokojowych.  

Wypracowane założenia teoretyczne oraz praktyczne procedury 
działania były bardzo istotne, bowiem polski kontyngent wojskowy w tym 
czasie, czyli w roku 2003, rozpoczął intensywniejsze działania w operacji 
w Iraku, w której dbałość o poziom bezpieczeństwa i realizowanie 
przyjętych zobowiazań była zadaniem niełatwym, a jednocześnie 
priorytetowym.  
 
 

Praktyczna realizacja zadań wsparcia ogniowego 
  
Pierwsze zadania ogniowe w operacjach pokojowych na terenie byłej 

Jugosławii polskie pododdziały artylerii realizowały jedynie przy użyciu 
moździerzy, rozpoczynając równocześnie współpracę z innymi partnerami 
z Sojuszu. I choć w początkowej fazie siły sojusznicze, wyznaczone do 
brania udziału w operacji, były rozbudowane i gotowe do przejścia na wy-
padek niepowodzenia operacji pokojowej do interwencji zbrojnej, zaanga-
żowanie polskiej artylerii było mocno ograniczone. Dlatego też nieposiada-
jąca organicznych środków wsparcia artyleryjskiego Brygada Nordycko – 
Polska, która realizowała zadania na obszarze około 5400 kilometrów 
kwadratowych,20 otrzymała do dyspozycji jedną baterię artylerii samobież-
nej, stację radiolokacyjną oraz niezbędne siły i środki rozpoznania naziem-
nego (w tym zespoły COLT i FIST)21 ze składu artylerii 1 DPanc (USA)22. 
Z tego powodu przydzielona bateria artylerii wraz z elementami rozpo-
znawczymi zasięgiem ognia była w stanie realizować zadania tylko na 60% 
obszaru przydzielonej strefy odpowiedzialności, co znacząco wpływało na 
poziom bezpieczeństwa sił uczestniczących w operacji. Sytuację poprawia-

                                                      
20 IFOR, SFOR wprowadzenie i utrzymanie pokoju w Bośni i Hercegowinie – materiały 

z konferencji AON, Warszawa, 1998. 
21 COLT – combat observation lasing team oraz FIST – fire support team. 
22 Na podstawie P. Corpac, Evolving tactics, techniques and doctrine for fire support 

operations in peace enforcement operations, „Field Artillery Journal”, Fort Leavenworth, 
July – August 1996. 
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ło amerykańskie  lotnictwo, jednak tylko w sprzyjających warunkach pogo-
dowych.  

Realizowane zadania artyleryjskie polegały przede wszystkim na de-
monstrowaniu posiadanych możliwości bojowych i były prowadzone naj-
częściej siłami plutonu ogniowego. Takie działania były widocznym ostrze-
żeniem kierowanym do stron konfliktu świadczącym o determinacji i zdol-
ności do wprowadzenia siłą porozumień pokojowych. W trakcie działań 
wypracowano metody odstraszania, zapewniające użycie minimum siły. Do 
realizacji zadań stosowano pociski z zapalnikiem czasowym, pociski dym-
ne i oświetlające, czy też pociski odłamkowo – burzące celowo eksplodu-
jące kilkaset metrów od wykrytych celów23.  

Planowanie i koordynację wsparcia artyleryjskiego realizowano 
w układzie „ręcznym” bez wsparcia przy pomocy zautomatyzowanych sys-
temów dowodzenia, co wydłużało czas reakcji ogniowej. Wynikało to ze 
stosowania zasad użycia siły (ROE), które wymuszały podejmowanie de-
cyzji o użyciu danego środka ogniowego na stosunkowo wysokich szcze-
blach dowodzenia. Istotnym rozwiązaniem poprawiającym uzyskanie wła-
ściwego poziomu bezpieczeństwa sił uczestniczących w operacji okazało 
się szczegółowe redefiniowanie obszaru kompetencyjnego w zakresie 
użycia systemów broni, w tym artylerii24. Dodatkowo w późniejszym okre-
sie prowadzono intensywne trzymiesięczne szkolenie uczestników działań 
zawierające cztery grupy zagadnień:  

• wsparcie ogniowe śmigłowców szturmowych; 
• wsparcie artylerii polowej kalibru 155 mm; 
• bezpośrednie wsparcie lotnicze; 
• wspólne ćwiczenia z wykorzystaniem dostępnych elementów wspar-

cia ogniowego25. 
Dzięki tym szkoleniom zapewniono dowódcom wszystkich szczebli 

niezbędną wiedzę i przygotowanie pozwalające na wywołanie ognia zgod-
nie z określonymi do planu operacyjnego zasadami użycia siły wojskowej 
(ROE). Przygotowano także pododdziały do wywoływania wsparcia ogniowe-
go, oznaczania celów i granic bezpieczeństwa dla własnych zgrupowań, poste-
runków, patroli i konwojów, co znacząco wpłynęło na poziom ich bezpieczeń-
stwa.  

Nowego znaczenia nabrało również rozpoznanie artyleryjskie, które 
przy użyciu stacji radiolokacyjnych było w stanie mimo braku stałych linii 
frontu, dużego obszaru działań i braku precyzyjnie zdefiniowanego prze-
ciwnika dokumentować nawet wystrzały z broni strzeleckiej kalibru 12,7 
mm. Pomimo niedoskonałości w wyposażeniu, pododdziałom artylerii 

                                                      
23 P. Corpac, Evolving tactics, techniques and doctrine …, s. 42.  
24 IFOR, SFOR wprowadzenie i utrzymanie pokoju w Bośni i Hercegowinie – materiały 

z konferencji AON, Warszawa, 1998. 
25 SFOR, Stabilization Forces, 6 BDSz, Kraków, 1998, s. 26. 
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i służbom działającym w strefie operacyjnej PKW w operacji w byłej Jugo-
sławii udało się zintegrować w jeden system i realizować zadania doku-
mentowania naruszenia porozumień pokojowych. Ponadto trzeba dodać, że 
artyleria nie musiała ani razu interweniować ogniem. Jej obecność i działania 
miały rzeczywiście efekt odstraszający i wraz z innymi rodzajami wojsk przy-
czyniła się w znaczącym stopniu do wypełnienia mandatu operacji w byłej 
Jugosławii. 

Kolejny etap realizacji zadań przez artylerię przypadł na udział PKW 
w operacji w Iraku. W warunkach w jakich prowadzone były tam działania, 
jednym z zasadniczych przedsięwzięć dla artylerii kontyngentu był udział 
w zapewnianiu bezpieczeństwa w bazach operacyjnych sił stabilizacyj-
nych, gdzie stacjonowali polscy żołnierze. Bazy te bowiem niczym twierdze 
rycerstwa krucjatowego i późniejsze fortyfikacje europejskie miały być 
chronione w ramach spójnego systemu, na który składał się wysiłek wielu 
rodzajów wojsk. Artyleryjskie środki ogniowe i pozostałe elementy wspar-
cia, a szczególnie rozpoznanie, miały odgrywać w tym systemie istotną 
rolę26. 

Ponieważ PKW Irak, ze względu na charakter operacji, wyposażony 
był jedynie w moździerze, możliwości realizacji zadań ogniowych przez 
posiadane środki były jednak w stosunku do potrzeb znacząco ograniczo-
ne. Jednak działania posiadanych środków ogniowych były ważnym ele-
mentem systemu ochrony i obrony baz lub działania sił w trakcie patroli lub 
innych akcji bojowych. Moździerze w ochronie baz były wykorzystywane 
zarówno do odstraszania, jak i do prowadzenia kontruderzenia ogniowego 
w rejon, skąd prowadzono ostrzał bazy. Jednak prowadzenie ognia odwe-
towego było często utrudnione ze względu na prowadzenie ostrzału przez 
rebeliantów z rejonów zabudowań lub pobliża meczetów, czy cmentarzy27, 
które objęte były ograniczeniami użycia koalicyjnych środków ogniowych 
wynikającymi z zasad użycia siły (ROE). Dlatego, aby sprawniej realizować 
zadania wpływające na bezpieczeństwo sił znajdujących się w bazie, na 
podstawie analiz czasu i rejonów działania bojowników oraz zabudowy 
i zamieszkiwania terenów wokół bazy ustalane były miejsca przygotowania 
stanowiska ogniowych wewnątrz bazy, a także kierunki i rubieże oddziały-
wania.  

Realizacja zadań ogniowych następowała wyłącznie na komendę do-
wódcy bazy, a czas reakcji ogniowej wynosił około sześciu minut28. Jednak 
był to czas dłuższy niż ten przyjmowany jako standardowy w klasycznych 
działaniach militarnych. Wynikało to ze sposobu otwarcia ognia, który roz-

                                                      
26 J. Misiak, Organizacja dowodzenia artylerią w obronie bazy, „Przegląd Wojsk Lądo-

wych”, nr 12/2008, Warszawa, 2008, s. 25. 
27 J. Misiak, Artyleria w rękach rebeliantów, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 06/2007, 

Warszawa, 2007, s. 42. 
28 Tamże. 
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poczynano po zrealizowaniu procedur koordynacyjnych dokonanych 
w centrum wsparcia działań, to jest po sprawdzeniu, czy w sąsiedztwie 
celu nie znajdują się wojska własne lub koalicyjne, skupiska ludności oraz 
inne ważne obiekty. Zadania ogniowe realizowano amunicją dymną, 
oświetlającą oraz odłamkowo – burzącą. Zastosowanie amunicji nieśmier-
cionośnej miało na celu przede wszystkim oznaczenie dymem miejsca 
stanowiska ogniowego strzelającego moździerza, a także wywołanie poża-
ru roślinności, która mogła maskować pozycje rebeliantów29. 

Przyjęty sposób realizacji zadań w przypadku ostrzału bazy umożliwiał 
z reguły oddziaływanie na rebeliantów, którzy znajdowali się jeszcze 
w rejonie miejsca, skąd dokonywali ostrzału. Dodatkowo w celu zapobie-
gania atakom stosowano także oddziaływanie wyprzedzające, czyli ostrzał 
wyznaczonych i bezpiecznych dla ludności cywilnej stref, które były miej-
scami potencjalnego zainteresowania dla rebeliantów. Takie uzupełnienie 
systemu ochrony baz przez moździerze wpłynęło na ograniczenie prowa-
dzenia przez rebeliantów nękającego oddziaływania ogniowego. Pozytyw-
nym przykładem była baza PKW Echo w Ad-Diwanijja, w której takie dzia-
łania wyeliminowały całkowicie jej ostrzał przez rebeliantów z pasa pobli-
skich zarośli30. 

Jednocześnie na podstawie zgromadzonych doświadczeń kolejne 
zmiany PKW były szkolone w zakresie oceny zagrożeń, jak i najskutecz-
niejszych sposobów wykorzystania posiadanych artyleryjskich środków 
ogniowych. Miało to skutkować optymalizacją procedur realizacji zadań 
w systemie ochrony i obrony baz, tak aby zapewniać większy poziom bez-
pieczeństwa polskim żołnierzom. Duże znaczenie miało także wzbogaca-
nie systemu rozpoznania, szczególnie w środki radiolokacyjne, które nie 
tylko ostrzegały o zbliżającym się zagrożeniu, ale umożliwiły także szybką 
reakcję przy użyciu własnych środków ogniowych. Środki radiolokacyjne 
potwierdziły znaczną przydatność w wykrywaniu obiektów w ruchu oraz 
podczas poprawiania ognia artylerii, szczególnie w warunkach ograniczo-
nej widoczności31. Dążenie do zwiększenia możliwości rozpoznania spra-
wiło, że system rozpoznania technicznego był rozwijany równolegle z od-
powiednio zorganizowanym podsystemem rozpoznania wzrokowego. Ich 
współdziałanie miało umożliwiać bardzo dobry wgląd w teren oraz właści-
wą i precyzyjną ocenę zagrożeń, a także sprawną reakcję posiadanymi 
środkami ogniowymi. 

                                                      
29 M. Wasielewski, Artyleria w operacjach pokojowych, „Przegląd Wojsk Lądowych”, 

nr 01/2008, Warszawa, 2008, s. 48. 
30 Z. Błażewicz, Użycie artylerii w operacjach pokojowych, „Przegląd Wojsk Lądo-

wych”, nr 02/2008, Warszawa, 2011, s. 43. 
31 M. Gałązka, Użycie artylerii w misji stabilizacyjnej – wnioski, „Przegląd Wojsk Lądo-

wych”, nr 07/2006, Warszawa, 2006, s. 73. 
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Prawdziwym sprawdzianem działania w operacji o charakterze poko-
jowym stała się jednak dla artylerii operacja w Afganistanie, gdzie rebe-
lianckie ataki artyleryjskie występowały z jeszcze większym nasileniem. 
Początki tej operacji nie były łatwe, tym bardziej, że pierwsze ataki artyle-
ryjskie na polską bazę miał miejsce już w na początku czerwca 2007 ro-
ku32.  Dobrze, że choć z opóźnieniem, skutecznie spożytkowane i przenie-
sione na grunt operacji polskiego kontyngentu w siłach ISAF zostały do-
świadczenia zdobyte przez artylerzystów w operacji w Iraku.  

Pierwsze zmiany kontyngentu na wyposażeniu grup bojowych miały tylko 
moździerze kal. 98 mm, które były główny środkiem ogniowym33. Główne 
zadanie realizowane przez moździerze polegało na demonstracji siły oraz 
realizacji zadań żądania ognia (CFF). Zapewnienie ich sprawnej realizacji 
wymagało utrzymywania przez plutony ogniowe 24-godzinnej gotowości do 
działania. Jednak w momencie największego zaangażowania w operacji 
ISAF w Afganistanie, kiedy to PKW realizował zadania w własnej strefie 
odpowiedzialności w prowincji Ghazni w realizacji zadań wsparcia ognio-
wego uczestniczyło cztery 152 mm armatohaubice DANA34, jedna stacja 
rozpoznania artyleryjskiego LIWIEC, aparatownie ZZKO Topaz i wozy do-
wodzenia ZWD oraz bezzałogowe środki rozpoznawcze (BSR) Aeorstar, 
Orbiter i Scan Eagle35, a także stacje radarowe MSTAR i systemy sonda-
żowe atmosfery BAR oraz moździerze 98 mm i 60 mm i artyleryjskie przy-
rządy dalmierczo – rozpoznawcze (APDR).  

Siły i środki te miały zapewnić zdolność do organizowania systemu 
ochrony i obrony baz oraz prowadzenia skutecznego wsparcia ogniowego 
na odległość do 15 km36. Zadania, które miała realizować artyleria kontyn-
gentu, skupiały się na: wsparciu ogniowym grup bojowych prowadzących 
operacje przeciwko rebeliantom oraz ochronie baz, w tym przeciwdziałaniu 
ostrzałowi moździerzowemu i rakietowemu.  

Wsparcie ogniowe w ramach ochrony baz, co podkreślało między in-
nymi Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądo-
wych, było jednym z zasadniczych zadań artylerzystów kolejnych PKW 

                                                      
32 W. Kaliszczak, Atak na bazę PKW w Afganistanie, Aktualności 12.06.2007 – 

http://isaf.wp.mil.pl/pl/ 1_50.html [dostęp: 06.06.2018]. 
33 M. Konarski, Trening ogniowy, Aktualności 16.07.2007 – http://isaf.wp.mil.pl/pl/ 

1_93.html [dostęp: 06.06.2018]. 
34 Działa te w trakcie misji w Afganistanie zostały ochrzczone nazwami własnymi i tak 

zadania ogniowe realizowały: Lady Gaga, Danusia, Fiona i Barbara - Ł. Zelesiński, Polskie 
„Danuśki” wracają do domu - http://www.polska-brojna.pl/home/articleshow/9923?t=Polskie-
Danuski-wracaja-do-domu [dostęp: 06.06.2018]. 

35 Za Podsumowanie polskiego udziału w misji ISAF - http://do.wp.mil.pl/artykuly/ aktu-
alnosci/2015-01-05-podsumowanie-polskiego-udziau-w-misji-isaf/ [dostęp: 08.06.2018]. 

36 P. Ciepliński, Pododdziały artylerii PKW w Afganistanie, „Przegląd Wojsk Lądowych” 
nr 12/2008, Warszawa, 2008, s. 21. 
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w Afganistanie37. Nowym wyzwaniem dla polskiej artylerii była natomiast 
realizacja zadań ogniowych w ramach procedury counterfire38. Realizowali 
ją poprzez niedopuszczenie do ostrzału baz oraz prowadzenie ognia od-
wetowego. W poszczególnych bazach rozpoczęły funkcjonowanie grupy 
wsparcia ogniowego (GWO), które realizowały planowanie i wykonywanie 
zadań ogniowych w obronie i ochronie baz. Dzięki przekazywaniu do-
świadczeń kolejnych grup wsparcia ogniowego, które umiejętnie wykorzy-
stywały środki dowodzenia, rozpoznania i rażenia w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego oraz precyzyjną i szybką reakcję ogniową w znacznym 
stopniu zwiększano bezpieczeństwo żołnierzy PKW stacjonujących w ba-
zach. 

W głównych bazach operacyjnych grupy wsparcia ogniowego były sa-
modzielne pod względem możliwości dowodzenia, rozpoznania, prowa-
dzenia ognia, a nawet zabezpieczenia meteorologicznego. Grupy z pluto-
nami ogniowymi wyposażonymi w armatohaubice DANA i moździerze 98 
mm przeznaczone zostały do ochrony głównych baz, natomiast w bazach 
wysuniętych zadania ogniowe miały realizować tylko moździerze 98 
i 60mm39. Moździerze 60 mm używane były również przez plutony manew-
rowe40. Do wykrywania stanowisk ogniowych artylerii rebeliantów wykorzy-
stywano także amerykańską lekką przeciwmoździerzową stację radioloka-
cyjną krótkiego zasięgu (Light Counter Mortar Radar)41. Prowadzące ogień 
armato haubice, współdziałając z elementami systemu kierowania ogniem 
TOPAZ i sprzętem rozpoznania wzrokowego APDR oraz rozpoznawczymi 
BSP Orbiter, a także balonami obserwacyjnymi BLIMP z kamerami syste-
mu RAID42, mogły realizować zadania rażenia przeciwnika z czasem reak-
cji ogniowej do 2 minut 30 sekund43. Pozwalało to na przykrycie ogniem 
rebeliantów jeszcze w rejonie, skąd prowadzili ostrzał bazy.  

Początkowo armatohaubice z grup wsparcia ogniowego wielokrotnie 
wykonywały zadania poza bazą, realizując procedurę żądania ognia 
(CFF) na wezwania wysyłane przez oddziały operujące w terenie. 
W trakcie tych zadań ostrzeliwały między innymi zgrupowania talibów. 

                                                      
37 J. Kociałkowski, J. Misiak, Jak sprostać wymaganiom przyszłego pola walki?, „Prze-

gląd Wojsk Lądowych”, nr 03/2012, Warszawa, 2012, s. 15. 
38 A. Rożnowski, M. Echta, Counterfire w Afganistanie, „Przegląd Wojsk Lądowych”, 

nr 09/2011, Warszawa, 2011, s. 8. 
39 P. Ciepliński, Pododdziały PKW w Afganistanie, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 12/2008, 

Warszawa, 2008, s. 22. 
40 M. Gil, Dzieci boga wojny, Aktualności 26.10.2012 – http://isaf.wp.mil.pl/ 

pl/1_1966.html [dostęp: 06.06.2018]. 
41 M. Wasielewski, Artyleria w operacjach…, s. 48. 
42 A. Kowalczyk, Sztuka współdziałania, „Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 2 / 2014, War-

szawa, 2014, s. 75. 
43 J. Misiak, Organizacja dowodzenia artylerią w obronie bazy, „Przegląd Wojsk Lądo-

wych”, nr 12/2008, Warszawa, 2008, s. 30. 



Artyleria jako element kształtowania bezpieczeństwa w operacjach pokojowych 

155 
 

Potem jednak taktyka rebeliantów się zmieniła44. W związku z tym inne 
zadania otrzymali także artylerzyści, skupiając się przede wszystkim na 
osłonie miejsc stacjonowania oddziałów PKW.  

Ogień realizowany przez polskie armatohaubice i moździerze, był na 
tyle skuteczny, że budził postrach wśród rebeliantów. Skutkowało to 
ograniczeniem swobodny ich działania, a przez to pośpiesznym i niedo-
kładnym przygotowywaniem ataków oraz chaotycznym ich wykonywa-
niem. O kunszcie obsług i kierujących ogniem może świadczyć celność 
ognia realizowanego prawie na maksymalnym zasięgu sprzętu, kiedy to 
poprawki na warunki strzelania niejednokrotnie wynosiły do dwóch tysię-
cy metrów45. Również moździerze były skutecznym elementem zapew-
niania bezpieczeństwa, tym bardziej, że w bazach, gdzie występowały 
wyznaczone obsługi utrzymywane były w gotowości do natychmiastowego 
otwarcia ognia. Spożytkowanie doświadczeń kolejnych grup wsparcia 
ogniowego, umiejętnie wykorzystujących wskazania środków rozpoznania, 
zobrazowujące działanie rebeliantów w czasie rzeczywistym, a w konse-
kwencji precyzyjna i szybka reakcja ogniowa w sposób zasadniczy zwięk-
szały bezpieczeństwo baz PKW46. 

Utrzymanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz działania 
rebeliantów wymagały od rozmieszczonych w bazach środków otwierania 
ognia kilka razy w tygodniu. Niekiedy były to tylko strzelanie treningowe, 
jednak najczęściej bojowe. Ich celem była odpowiedź na ostrzał bazy, jed-
nak taka, która nie zagrażała ludności cywilnej47. Wymagało to zwrócenia 
szczególnej uwagi na określanie poprawek na warunki strzelania oraz wy-
sokiej dokładności pracy obsług. Wielokrotnie były to także działania uda-
remniające podkładanie improwizowanych ładunków wybuchowych przy 
drogach lub w innych miejscach, w których działali polscy żołnierze. W 
trakcie działań sił manewrowych poza bazą moździerzyści zapobiegali 
atakom rakietowym i moździerzowym na pozycje wojsk koalicyjnych48. 
Realizujący w strukturze kolejnych PKW swoje zadania artylerzyści, w no-
wych realiach operacji pokojowej, przede wszystkim dezorganizowali dzia-
łania i nękali rebeliantów, blokując ich manewry i prowadząc osłonę 
ogniową żołnierzy przebywających w bazach i w trakcie realizacji zadań  
w terenie. Jednocześnie zaczęli przygotowywać się również do nowej roli, 

                                                      
44 Ł. Zelesiński, Polskie „Danuśki” wracają do domu, http://www.polska-

zbrojna.pl/home/ articleshow/9923?t= Polskie-Danuski-wracaja-do-domu [dostęp: 
06.06.2018]. 

45 Ł. Zelesiński, Polskie „Danuśki” wracają…. 
46 A. Rożnowski, M. Echta, Counterfire w Afganistanie, „Przegląd Wojsk Lądowych”, 

nr 09/2011, Warszawa, 2011, s. 10. 
47 A. Wisłocka, Precyzja jest najważniejsza, PKW Afganistan – Aktualności 09.05.2011 

– http://isaf.wp.mil.pl/pl/1_1443.html [dostęp: 06.06.2018]. 
48 S. Głuszczak, Dana wtórowała burzy piaskowej, PKW Afganistan – Aktualności 

18.08.2011 – http://isaf.wp.mil.pl/pl/1_1566.html [dostęp:06.06.2018]. 
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która była zwieńczeniem osiągniętych umiejętności i docenieniem posia-
danego doświadczenia.   

   
 

Instruktorzy artyleryjskiego rzemiosła 
 
W kolejnych latach, począwszy od roku 2010, polscy artylerzyści roz-

poczęli realizację nowego wyzwania, jakim były zadania szkoleniowe na 
potrzeby przygotowania personelu afgańskiej armii narodowej (ANA). 
Pierwszy Zespół Specjalistów ds. Szkolenia Artylerii utworzyła 23 Śląska 
Brygada Artylerii pod dowództwem podpułkownika Pawła Świtalskiego 
(późniejszego dowódcy 23 pa w Bolesławcu) w ramach IX Zmiany PKW 
Afganistan49. Pierwotna nazwa zespołu ulegała zmianom, by z angielskie-
go Mobile Education Training Team (METT) ostatecznie brzmieć Artillery 
Mobile Training Team (A-MTT). Natomiast według etatu PKW od powsta-
nia do zakończenia działalności nazwa ta brzmiała Zespół Specjalistów ds. 
Szkolenia Artylerii (ZSSA)50.  

Zespół Specjalistów ds. Szkolenia Artylerii zgodnie z przyjętymi zało-
żeniami przeznaczony był do realizacji zadań mających na celu wyszkole-
nie oraz przygotowanie oficerów, podoficerów i żołnierzy ANA do samo-
dzielnej realizacji zadań w zakresie obsługi i pracy bojowej na zasadni-
czym sprzęcie, jaki występował na wyposażeniu sił zbrojnych Afganistanu, 
czyli porosyjskich 122 mm haubicach D-30. Szkolenie w zakresie taktyki 
i procedur kierowania ogniem odbywało się zgodnie z obowiązującymi in-
strukcjami afgańskiej armii narodowej51. Zespół, jako wydzielony do dys-
pozycji dowódcy NATO Training Mission in Afghanistan (NTM-A) element 
PKW, podlegał jednocześnie pod względem szkoleniowym bezpośrednio 
komendantowi School of Artillery (SoA) w Kabulu52. Zgodnie z przezna-
czeniem miał realizować zadania polegające na przygotowaniu: 

• funkcyjnych punktu kierowania ogniem baterii i wysuniętych obser-
watorów do realizacji zadań wsparcia ogniowego;  

• żołnierzy artylerzystów ANA do realizacji zadań w roli dowódcy 
i celowniczego działa podczas przygotowania do strzelania i wykonywania 
zadań ogniowych na wprost i z zakrytych stanowisk ogniowych; 

• żołnierzy artylerzystów ANA do realizacji zadań jako funkcyjni obsłu-
gi 122 mm haubicy D-30 podczas przygotowania do strzelania 
i wykonywania zadań ogniem pośrednim (BASIC SKILLS)53. 
                                                      

49 23 Śląska Brygada Artylerii (lata 1995-2012), Artylerzysta, nr 1(5)/2016, Toruń, 2016, 
s. 3.  

50 S. Kula, Realizacja zadań przez zespoły specjalistów ds. szkolenia artylerii NTM-A 
w ramach IX-XI zmiany PKW AFGANISTAN, 23 ŚPA, Bolesławiec, 2013, s. 10. 

51 Tamże, s. 11. 
52 Tamże. 
53 Tamże. 
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• Ponieważ w szkoleniu udział brali żołnierze, podoficerowie i oficero-
wie ANA przyjęto strukturę zespołu, w której wydzielono następujące ele-
menty54:  

• sekcję kierowania ogniem (Fire Direction Cell – FDC) – przygotowu-
jącą szkolonych do przygotowania nastaw do strzelania, realizacji innych 
przedsięwzięć strzelania i kierowania ogniem oraz praktycznego kierowa-
nia ogniem;  

• sekcję wsparcia ogniowego (Fire Support Cell – FSC) – realizującą 
szkolenie w zakresie topografii, obsługiwania strzelań jako obsługa punk-
tów obserwacyjnych oraz pracy na środkach łączności; 

• sekcję dział (Gun Cell – GC) – odpowiedzialną za szkolenie w zakre-
sie pracy bojowej na sprzęcie w trakcie przygotowania do strzepania i pod-
czas realizacji zadań ogniowych;  

• sekcję szkolenia – odpowiedzialną za planowanie, zabezpieczenie 
i dokumentację procesu szkolenia oraz współpracę z PKW i mocja szkole-
niową NTM-A;   

• sekcję logistyki – zabezpieczającą wyposażenie indywidualne i ze-
społowe A-MTT oraz prowadzenie gospodarki środkami bojowymi i mate-
riałowymi zespołu, a także sprawozdawczość i zapotrzebowania środków 
i amunicji;   

Piętnastotygodniowe szkolenie artylerzystów ANA obejmowało pod-
stawy artyleryjskiego rzemiosła dotyczące wszystkich aspektów, jakie po-
winni poznać afgańscy adepci Boga Wojny55. Podzielone było na cztery 
etapy, w których pierwszy ze względu na poziom edukacyjny podoficerów 
i szeregowych ANA dotyczył podstawowych umiejętności czytania, pisania 
i liczenia oraz wykonywania prostych działań matematycznych. Równo-
cześnie oficerowie ANA kształcili się na kursie Leadership and Individual 
Competency. Kolejne etapy dotyczyły indywidualnego szkolenia podsta-
wowego, zgrywania obsług dział i sekcji obserwatorów w składzie plutonów 
oraz zgrywania baterii artylerii i samodzielnego wykonywania zadań 
ogniowych.  

Natomiast w przypadku sekcji obserwacyjnych, realizujących szkolenie 
dwuetapowe, efektem ich szkolenia miało być samodzielne (pod nadzorem 
instruktorów) praktyczne działanie na punkcie obserwacyjnym, przygoto-
wanie i przekazywanie komend do otwarcia ognia artylerii, kierowanie 
ogniem z wykorzystaniem etatowego oprzyrządowania, prowadzeniem  
wstrzeliwania obowiązującego w ANA oraz przejścia do ognia skutecznego 
w trakcie strzelania amunicją bojową. 

                                                      
54 Za: S. Kula, Realizacja zadań przez zespoły specjalistów…, s. 14 i n. 
55 Afgańscy artylerzyści, PKW Afganistan – Aktualności 26.07.2012 – 

https://isaf.wp.mil.pl/pl/1_1894.html [dostęp: 06.06.2018]. 
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Podczas szkolenia istotnym elementem było pokonanie barier kulturo-
wych i obyczajowych, a także językowych, jakie panowały wśród żołnierzy 
ANA. Jednak wszystkie zmiany zespołu, ze względu na swój profesjona-
lizm i zaangażowanie w szkolenie, pomyślnie doprowadzały do certyfikacji 
połączonej ze strzelaniem amunicją bojową szkolone pododdziały artylerii 
ANA. Kursy kończyło uroczyste podsumowanie i zakończenie uświetniane 
obecnością dowództwa wyższego szczebla ANA, przedstawicieli szkoły 
artylerii w Kabulu oraz PKW, a także innych gości ze strony koalicjantów, 
głównie armii amerykańskiej. Za swoje zaangażowanie i profesjonalizm 
polscy instruktorzy i zespoły szkoleniowe w rejonie operacji w Afganistanie 
byli wielokrotnie wysoko oceniani w trakcie koalicyjnych wizytacji i inspek-
cji. 

Kolejnym etapem działalności instruktorskiej polskich artylerzystów by-
ło doradzanie i wsparcie dowództw jednostek ANA . Realizowano je 
w trakcie misji doradczo – wspierającej podczas prowadzenia samodziel-
nych operacji, w których używano środków wsparcia ogniowego, w tym 
haubic D-30 oraz moździerzy 82 mm. Był to ostatni akord współczesnego 
zaangażowania polskiej artylerii w nowy wymiar operacji pokojowych, 
w których bezpieczeństwo wojsk zaangażowanych w operację można za-
pewnić jedynie w ramach kompleksowych i skoordynowanych działań pre-
wencyjnych. 

 
 

Podsumowanie 
 

Wojska rakietowe i artyleria są rodzajem wojsk, który w operacjach 
o charakterze pokojowym funkcjonuje dopiero od ostatniej dekady ubiegłe-
go wieku. Jednak jego znaczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom operacji w zmiennym środowisku prowadzenia działań jest 
bardzo istotne. Wynika to z możliwości szybkiego i niezależnego od wa-
runków atmosferycznych rażenia obiektów w obszarze operacji oraz 
sprawnego systemu rozpoznania zapewniającego ciągłe i precyzyjne do-
starczanie informacji o działaniu stron konfliktu. Jednocześnie udział ten 
cechowało nieustanne gromadzenie doświadczeń owocujące zmianą cha-
rakteru działań artylerii oraz coraz lepszym przygotowaniem do funkcjono-
wania w warunkach operacji o charakterze pokojowym. Przedstawiony 
materiał nie wyczerpuje jednocześnie problematyki, a jest jedynie częścią, 
a może wstępem dyskusji nad wspomnianą problematyką. Ma również być 
wspomnieniem i hołdem dla nieopisanych z imienia i nazwiska wielu setek 
polskich artylerzystów uczestniczących w operacjach poza granicami kraju. 
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ARTILLERY AS AN ELEMENT OF SHAPING THE SECURITY 

ENVIRONMENT IN MILITARY OPERATIONS 
 

Artillerymen taking part in operations conducted under the auspices 
of the United Nations did not carry out kinetic attacks. However, the sub-
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sequent transformations of the security environment made it necessary 
to alter the composition of the forces involved in peacekeeping operations, 
which led to the addition of fire-support elements, including artillery assets. 

The author’s study, based on documents from subsequent operations 
and surveys in the form of interviews, presents artillery as an element 
of forces involved in peacekeeping operations, whose significant influence 
on the security level of operations’ participants has been substantially 
evolving for the last two decades. However, the character of artillery in-
volvement has been changing. Initially, it was only connected with the im-
provement of artillerymen’s skills. Then, it evolved into professional fire-
support. Lastly, it turned into provision of training for newly-formed artillery 
sub-units in the area of the conducted operations. 

Keywords: military security, peacekeeping operations, fire-support 
in peacekeeping operations 

 


