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„PROJEKT WOJOWNIK”  
– ZAŁOŻENIA I PIERWSZE  
DOŚWIADCZENIA

PŁK SZCZEPAN GŁUSZCZAK
WCEO

W 1953 roku Polska po raz pierw-
szy zdecydowała się wysłać kon-
tyngent wojskowy poza granice 
naszego kraju. W  ramach Komisji 
Nadzorczej Państw Neutralnych 
300 żołnierzy monitorowało za-
wieszenie broni między Koreą 
Północną a Koreą Południową. Od 
tego czasu uczestniczyliśmy w 92 

operacjach wojskowych realizowanych w ramach Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego czy międzyna-
rodowych koalicji. Wzięło w nich udział ponad 100 tysięcy żołnierzy Wojska 
Polskiego, z czego kilkadziesiąt tysięcy nadal służy. Największe zaangażo-
wanie przypadło na lata 2003–2014, kiedy co pół roku kilka tysięcy żołnierzy 
uczestniczyło w koalicyjnej operacji Iracka Wolność oraz w Międzynarodo-
wych Siłach Wsparcia Bezpieczeństwa NATO-ISAF w  Afganistanie. Część 
z nich wróciła szczęśliwie do domu, niektórzy stracili tam zdrowie, a jeszcze 
inni nie wrócili, oddając swoje życie w służbie ojczyźnie.
Weteranom po powrocie do kraju bardzo trudno odnaleźć się w nowej rze-
czywistości. Mają na to wpływ nie tylko dramatyczne przeżycia i  wspo-
mnienia, ale przede wszystkim potrzeba dopasowania się do warunków 
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panujących w Polsce. Na misji żoł-
nierze poddawani są wielu bodź-
com dostarczającym niezwykle 
duże zastrzyki adrenaliny, co po-
woduje że stają się od niej zależni. 
Codzienne patrole, prowadzenie 
operacji, walka, pomoc społecz-
nościom lokalnym powodują, że 
po powrocie do kraju ciężko jest 
im zwolnić i powrócić do „normalnego” funkcjonowania. Oczywiście w wielu 
przypadkach pojawiają się problemy chorobowe, takie jak chociażby stres 
pourazowy (PTSD). Radzenie sobie z  tymi przypadłościami jest procesem 
złożonym i długotrwałym. Pomocne mogłyby być wspólne spotkania i prze-
żywanie emocji podczas seminariów z walki wręcz. Stąd zrodził się pomysł, 
by zorganizować takie zajęcia z weteranami Wojska Polskiego.
Nie jest to pierwsza próba przeciwdziałania negatywnym skutkom udziału 
w misjach przy pomocy sportów walki. Amerykanie, którzy mają najwięcej do-
świadczenia w radzeniu sobie ze stresem czy PTSD, już wcześniej zauważyli, 
że jest to bardzo dobry kierunek i przynosi oczekiwane rezultaty. Przy pogłę-
bionej psychoterapii i leczeniu medycznym nie osiąga się zamierzonego sta-
nu psychicznego pacjenta. Zresztą próżno szukać sposobu idealnego, który 
w równym stopniu oddziaływałby na każdego z tą samą skutecznością. Nie-
mniej jednak dr. Alison Willing z Uniwersytetu Południowej Florydy prowadzi 
badania nad uprawianiem brazylijskiego Jiu Jitsu (BJJ) przez żołnierzy powra-
cających z misji z symptomami PTSD. Pierwsze wyniki okazują się bardzo po-
zytywne. Willing podkreśla przede wszystkim, że jest to zasługą wydzielają-
cych się podczas wysiłku fizycznego endorfin, które są naturalnym środkiem 

przeciwbólowym i  tzw. hormonem 
szczęścia. Wysiłek fizyczny niweluje 
negatywne napięcia przez dostar-
czanie większej ilości krwi do tka-
nek i  pobudza większość układów 
naszego ciała, co usprawnia jego 
funkcjonalność. Żołnierze przyzna-
ją, że w końcu dobrze się wysypiają, 
odczuwają mniejszy stres oraz po-
lepsza się ich kondycja fizyczna. 
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Projekt Wojownik polega na organizowaniu raz w miesiącu zajęć edukacyj-
no-sportowych dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju, wetera-
nów poszkodowanych i instruktorów wychowania fizycznego jednostek woj-
skowych rodzajów sił zbrojnych. Obejmują one treningi  z mieszanych sztuk 
walki tzw. MMA (Mixed Martial Arts), które prowadzą czołowi polscy zawod-
nicy walczący w najlepszej na świecie federacji UFC (Ultimate Fighting Cham-
pionship), czołowej europejskiej federacji KSW (Konfrontacja Stylów Walki) 
oraz mistrzowie innych federacji. Jednym z  zasadniczych elementów MMA 
jest oczywiście brazylijskie jiu jitsu. Głównym celem projektu jest integra-
cja środowiska żołnierzy weteranów, stymulowanie motywacji do samodo-
skonalenia (rozwój zainteresowania sztukami walki jako elitarnym sportem 
oraz utylitarną dyscypliną dla żołnierza), zwiększanie własnego potencjału 
w radzeniu sobie ze stresem, rozwijanie cech motorycznych, odporności fi-
zycznej i psychicznej, a także kształtowanie prawidłowych nawyków zdro-
wego stylu życia. Sporty walki ponadto kształtują charakter, odpowiedzial-
ność, budują odwagę, zaciętość i determinację. 

W  wymiarze społecznym organiza-
torzy chcą zainteresować środo-
wiska pozawojskowe losem wete-
ranów i  ich poświęceniem służbie. 
Oczywiście projekt sam w sobie nie 
może być studium przypadku w ta-
kim zakresie, jak jest to prowadzone 
podczas badań dr. Willing, ponieważ 
odbywa się z  małą częstotliwością. 
Mimo to może przynieść pozytywne 

rezultaty prowadzące do zainteresowania się weteranów regularnym upra-
wianiem sportów walki, przekazaniem do jednostek wojskowych techniki 
oraz wiedzy zdobytej przez instruktorów sportu uczestniczących w projekcie. 
A motywować do tego mają przede wszystkim gwiazdy polskiego MMA, które 
z wielkim entuzjazmem angażują się w projekt. Dotychczas trenerami byli: 
Łukasz Jurkowski, Marcin Wrzosek, Piotr Hallmann, Marcin Tybura, Przemek 
Saleta i Jan Błachowicz. Każdy żołnierz to wojownik i nikt tak dobrze nie na-
wiąże z nim więzi emocjonalnej jak inny wojownik, a jeżeli do tego jest auto-
rytetem, to łatwiej osiągnąć zamierzone efekty dydaktyczne i terapeutyczne. 
Starszy kapral Tomasz Rożniatowski w  2011 roku podczas IX zmiany Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego w  Afganistanie w  wyniku eksplozji 
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improwizowanego ładunku wy-
buchowego stracił rękę. Bardzo 
trudno było mu po tym wszystkim 
podnieść się, odbudować motywa-
cję, jednakże właśnie sport stał się 
jednym z  bodźców, który nadaje 
sens jego życiu i pozwala wyzwa-
lać pokłady energii i  codziennej 
motywacji. Od lat trenuje tajski 
boks. Od momentu pojawienia się pomysłu na zajęcia w  ramach Projektu 
Wojownik stał się jego głównym konsultantem, a później częścią tego przed-
sięwzięcia. To on pokazuje na każdych zajęciach, że pomimo pewnej ułom-
ności fizycznej można trenować na równi z innymi żołnierzami, że sprawia 
mu to wiele satysfakcji i pozwala uspokajać demony przeszłości. Dzięki jego 
postawie i obecności na treningach łatwiej jest przekonać tych, co się waha-
ją, że trzeba spróbować czegoś nowego, że trzeba poszukiwać drogi, która 
może przynieść ukojenie, a na pewno da satysfakcję spotkania się z kolega-
mi „misjonarzami” i spędzenia aktywnie czasu. 

Dotychczas w  zajęciach wzięło 
udział prawie 300 żołnierzy, w tym 
180 weteranów. Od maja 2017 roku 
odbyło się sześć edycji Projektu 
Wojownik. Ostatnia odbędzie się 
w  2019 roku w Krakowie, zostaną 
wówczas podsumowane dotych-
czasowe spotkania. Organizato-
rem Projektu Wojownik jest Woj-

skowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronat honorowy objął minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 


