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Wywiad 
z pułkownikiem rezerwy Piotrem Gąstałem1, 
byłym dowódcą Jednostki Wojskowej GROM 

Marcin Lasoń: Terminu „stabilizacja” często używa się przy okazji misji żołnierzy 
poza granicami państwa. Co on oznacza dla Pana?

Piotr Gąstał: Wyjaśnię go w sposób bardzo przejrzysty. Jest to przywrócenie bez-
pieczeństwa w regionie pozwalające na prowadzenie zwykłego codziennego życia 
przez mieszkańców – swobodne przemieszczanie się, prowadzenie handlu, wyzna-
wanie religii. To bezpieczeństwo dnia codziennego, pozwalające na realizację rzeczy 
prozaicznych z naszego, nazwijmy to w uproszczeniu, zachodniego punktu widzenia.

ML: Taki wniosek pozwala Panu wysnuć bogate doświadczenie przebywania na 
misjach poza granicami państwa, wśród ludzi mieszkających na terenach pokonflikto-
wych. Gdzie i jak długo realizował Pan swoje zadania?

PG: Mogę to szybko policzyć. Na Haiti spędziłem 2 miesiące, w Slawonii – 14, w Ko-
sowie – 6 i w Iraku – 6. Łącznie 28 miesięcy. Misje te miały różny charakter. Dla przy-
kładu na Haiti celem operacji międzynarodowej była pomoc w przywróceniu legalnej 
władzy, która została obalona przez juntę wojskową. W efekcie przewrotu w tym pań-
stwie zapanował chaos, który oprócz wielu problemów wewnętrznych wygenerował 
także wyzwanie migracyjne dla USA. Dlatego to właśnie Stany Zjednoczone były ini-
cjatorem interwencji. Jej groźba sprawiła, że junta uciekła i konieczne stało się wy-
pełnienie pozostałej po niej pustki, czyli zastąpienie władzy wewnętrznej – mię-
dzynarodową, która w okresie transformacji, do czasu powrotu legalnego rządu, 
wykonywałaby jego obowiązki. 

1 Płk rez. Piotr Gąstał – w Jednostce Wojskowej GROM od 1991 r. Pełnił służbę na wielu stanowiskach, 
a jej ukoronowaniem stało się dowodzenie Jednostką w latach 2011–2016. Absolwent m.in. studiów 
magisterskich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dy-
plomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. 
Uczestnik wielu operacji wojskowych poza granicami państwa. Odznaczony szeregiem medali, m.in. 
Krzyżem Zasługi za Dzielność.
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ML: Zatem czy wojsko jest jednym z narzędzi, jakimi posługuje się społeczność 
międzynarodowa, by przywracać upadłą lub obaloną władzę?

PG: Zgadza się. Każda z misji zakłada stabilizację, w tym podanym przeze mnie 
rozumieniu. Konieczna jest budowa nowej, centralnej i lokalnej władzy. Prawo do 
tego uzurpuje sobie wiele sił wewnętrznych. Często są to lokalne bandy, gangi, wa-
tażkowie czy terroryści. W efekcie społeczeństwo dotknięte jest grabieżami, gwał-
tami, morderstwami, nie może wieść normalnego życia. Potrzebna jest więc siła, 
która to zatrzyma i stworzy warunki do odbudowy struktury władzy państwowej i lo-
kalnej. Dlatego wojsko zajmuje się m.in. patrolowaniem i ochroną ludności, szko-
leniem miejscowych sił bezpieczeństwa, wsparciem w udzielaniu pomocy humani-
tarnej, niesieniem pomocy medycznej itp. 

ML: Czy wśród tych wielu działań wojska nie widać wyraźnie takich, które w pań-
stwach stabilnych wykonuje policja?

PG: To prawda. Wojsko wypełnia lukę po lokalnych siłach bezpieczeństwa. Pod-
czas misji stabilizacyjnych wykonuje szereg zadań policyjnych. Uprzedzając pytanie – 
sądzę, że Wojsko Polskie przygotowuje się do tego typu zadań, ucząc się na własnych 
błędach. Niestety istniejące sposoby kształcenia i doskonalenia zawodowego nie są 
wystarczające. Brakuje też umiejętności czerpania z doświadczeń innych państw. 
Dodam jednak, że wojsko płaci także za błędy popełniane przez polityków, dlatego 
nie jest tak skuteczne, jak byśmy oczekiwali. Dobrym tego przykładem są skutki po-
lityki Paula Bremera w Iraku, który przyczynił się do stworzenia próżni, likwidując 
irackie wojsko i siły bezpieczeństwa. Jednak niezależnie od tego, zawsze konieczne 
jest przestrzeganie jednej podstawowej zasady: wojsko musi być neutralne wobec 
stron konfliktu. Traktować je równo, jak w Iraku np. szyitów i sunnitów. Oczywiście 
walczyć z tymi, którzy nie przestrzegają wprowadzonych praw, ale nie faworyzować 
nikogo – żadnej ze stron legalnej rywalizacji na scenie politycznej, ponieważ służy 
ona odbudowie kraju i pozwala na uzyskanie mandatu społecznego tym, którzy osta-
tecznie zdobędą władzę. 

ML: To uwagi dotyczące generalnie wojska, ale przez ok. 25 lat służył Pan w Jedno-
stce GROM, przez ok. 5 lat był Pan jej dowódcą. Proszę powiedzieć, czy na tego typu 
misjach istnieją jakieś szczególne zadania dla wojsk specjalnych?

PG: Rolę wojsk specjalnych przedstawię na przykładzie zaangażowania Jednostki 
GROM w działania w Iraku. Rozpoczęła je operacja bojowa, która była częścią inwazji 
na Irak. Następnie z dniem 1 maja 2003 r. rozpoczął się kolejny etap działań, zwany 
fazą stabilizacji i odbudowy. Okazało się jednak, że nie będzie to faza krótka, ponieważ 
na skutek błędnych decyzji Paula Bremera, a szerzej – błędnej strategii amerykańskiej 
wobec Iraku, narodziła się rebelia. W takich okolicznościach zadaniem GROM-u było 
wyłapywanie członków ugrupowań rebelianckich, które występowały przeciwko 
nowej, legalnej władzy irackiej. Wcześniej zaś – chwytanie przedstawicieli starej 
władzy, którzy nie chcieli się podporządkować. Chcę zaznaczyć, że to rządy państw, 
czyli politycy ustalają, którą władzę uznają, a my, wojskowi, jesteśmy narzędziem, 
które realizuje postawione w związku z tym zadania. Nie kierujemy się własnymi sym-
patiami politycznymi. Raz jeszcze tu podkreślę naszą neutralność. To nam nie pomaga 
w codziennych obowiązkach, ponieważ – nie chcąc sprzyjać nikomu – stajemy się 
celem wszystkich. Obok wspomnianych zadań bardzo ważne dla wojsk specjalnych 
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jest szkolenie miejscowych sił bezpieczeństwa. Jest to np. główne zadanie amerykań-
skich Zielonych Beretów. To bardzo istotne, ponieważ im więcej, szybciej i lepiej wy-
szkolimy, tym szybciej wrócimy do domu, ponieważ miejscowe siły przejmą nasze, 
czyli ostatecznie przecież swoje – obowiązki. Podam przykład związany z GROM-em, 
bardzo prozaiczny, ale jednocześnie ważny. Podczas zimnych irackich nocy dostaliśmy 
informację o konieczności dostarczenia koców dla irackich żołnierzy uczestniczących 
w szkoleniu. Rekruci marzli i istniała groźba dezercji. To zadanie nie wydaje się ade-
kwatne do naszego wyszkolenia i możliwości, ale wykonaliśmy je właśnie dlatego, 
że było to potrzebne do budowy instrumentu, który kiedyś miał przejąć nasze obo-
wiązki. Co nam pozwoliłoby wrócić do domu, a politykom – ogłosić sukces. Dodam 
jeszcze, że w Afganistanie takie szkolenia miały już charakter bardziej systemowy. 
Jednostki szkolące miały partnerów, z którymi ćwiczyły, później razem z nimi wykony-
wały zadania – w efekcie osiągnęły one zdolność do samodzielnej ich realizacji. 

ML: Jak ocenia Pan zatem efektywność wojska w realizacji stawianych mu przez 
polityków zadań związanych ze stabilizacją? 

PG: Wojska specjalne radzą sobie dobrze, ponieważ są elastyczne, wynika to z ich 
cech. Natomiast wojska konwencjonalne wymagają lepszego szkolenia w tym za-
kresie. Niestety politycy nie zawsze pamiętają, do czego służą stosowane przez nich 
narzędzia. Dla przykładu na pierwszą misję do Afganistanu GROM skierowano do 
ochrony saperów, potem robili to żołnierze kolejnej jednostki specjalnej z Lublińca. 
Było to marnowanie ich potencjału, który można było wykorzystać o wiele bardziej 
efektywnie. Zatem wiele zależy od poziomu wyszkolenia i od polityków.

ML: A jak podczas tego typu misji układają się relacje z lokalnymi aktorami? 
PG: Bardzo różnie. Nie ma tu jakichś generalnych praw. Najważniejsza jest walka 

o serca i umysły miejscowych – temu służy udzielanie pomocy medycznej, dostar-
czanie żywności, wsparcie w budowie szkół i innych budynków użyteczności pu-
blicznej itp. Trzeba przy tym pamiętać, że ludzie korzystający z pomocy są za to nara-
żeni na konsekwencje. Mogą być za to karani, jak robili to talibowie w Afganistanie. 
Nie chcę podawać drastycznych szczegółów. Wobec tego naszym priorytetem musi 
być w takiej sytuacji ochrona ludności cywilnej i budowa administracji. Wojna w byłej 
Jugosławii pokazała, że bardzo ważne jest wyłapywanie zbrodniarzy wojennych, po-
nieważ silnie wpływa to na morale społeczeństwa. Nie będzie się ono czuło bez-
piecznie, póki tacy ludzie chodzą wśród nich i stanowią dla nich zagrożenie. GROM 
takie zadania wykonywał z powodzeniem. Powierzono nam je dzięki temu, że z suk-
cesem zakończyliśmy misję na Haiti. Był to więc efekt naszej pracy, która przekładała 
się na budowę renomy.

Przy tej okazji wspomnę jeszcze o organizacjach pozarządowych, aktywnych 
w tego typu miejscach. Ochrona ich pracowników nie jest zadaniem wojska, po-
nieważ często sobie tego nie życzą. Uważają, że to sprawi, że będą traktowani jako 
element sił zewnętrznych, które część mieszkańców postrzega jako wrogie. Dlatego 
ograniczamy się do tego, by szkolić pracowników takich organizacji w kraju, przed 
ich wyjazdem, a potem ewentualnie monitorować sytuację, by w razie potrzeby 
udzielić pomocy. 
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ML: Biorąc to wszystko pod uwagę, jak Pan oceni efektywność misji, w których 
Pan uczestniczył? Czy którąś z nich uzna Pan za modelową?

PG: Uważam, że osiągnęliśmy zakładane cele na Haiti, na etapie, na którym je 
opuszczaliśmy. Nie powiodła się zaś misja w Kosowie, ale z winy czynników zewnętrz-
nych – nieudanych negocjacji prowadzonych w lutym i marcu 1999 r. w Rambouillet. 
Misje w Iraku i Afganistanie uważam za niezakończone. W obu popełniono szereg 
błędów, przede wszystkim nie uwzględniając – na odpowiednich warunkach – ludzi 
z dawnych władz jako partnerów do budowy nowego państwa. To generowało opór 
i w efekcie – rebelię, a w połączeniu z wojną domową w Syrii doprowadziło do po-
wstania tzw. Państwa Islamskiego, które zajmowało znaczną część terytorium Iraku. 
Na koniec zostawiłem misję UNTAES działającą w Slawonii, która w mojej ocenie była 
sukcesem i którą można uznać za przykład dobrych praktyk. Dzięki niej doszło do zin-
tegrowania tego terytorium z Chorwacją. Stało się tak, ponieważ mandat misji był 
określony w sposób właściwy i do niego dopasowano siły i środki. W tym odpowied-
niej wielkości siły wojskowe, bez których nie można osiągnąć sukcesu w działaniu na 
rzecz stabilizacji i odbudowy obszarów pokonfliktowych. 
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