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Bitwa o JW GROM

GROM, Warszawa, marzec 2003

Minister Obrony Narodowej: „Panie pułkowniku zatrzymajmy się na tym slajdzie. 
Operacyjnie będziecie podlegać pod amerykańskiego dowódcę, ale jednocześnie 
pozostajecie w narodowym systemie dowodzenia i kierowania, co oznacza, że to 
pan będzie podejmował ostateczną decyzję o realizacji bądź odmowie wykonania 
zleconych zadań. Zależnie od stopnia zagrożenia”.

Świat jeszcze nie wie, czy Saddam Husajn rzeczywiście dysponuje bronią che-
miczną, wywiad nie ma pojęcia, czy platforma KAAOT – wyznaczona jako pierwsze 
zadanie dla GROM w operacji „Iracka Wolność” – jest przygotowana do wysadzenia 
na wypadek wejścia na nią sił koalicji, a ja mam ocenić zagrożenie i podjąć decyzję. 
Ale nawet jeśli ją podejmę, to na jakiej podstawie pozwolę podwładnym działać, 
skoro Prezydent nie podpisał jeszcze postanowienia sankcjonującego prawnie 
udział GROM w tej misji. Mission impossible? Nie, standard działania specjalsów: 
„Działajcie niestandardowo, ale zgodnie z obowiązującymi regulaminami” – „Tak 
jest, panie ministrze, wszystko jasne”.

Bitwa o Umm Quasr, a w wykonaniu GROM – o platformę KAOOT, była dla mnie 
bitwą o GROM. Szef Sztabu Generalnego jeszcze w styczniu 2001 r. twierdził, że jed-
nostkę trzeba zredukować do kilkudziesięciu żołnierzy i wyznaczyć jej inne zadania. 
„Armii nie jest potrzebna jednostka antyterrorystyczna” („Polska Zbrojna” 2001, 
nr 5). Później nie było lepiej: pomysły włączenia GROM do Żandarmerii Wojskowej 
czy przekazania morskiego zespołu bojowego do Marynarki Wojennej... A teraz 
pojawiła się szansa, by, poprzez skuteczne działanie, przekonać przełożonych, że 
jednak warto mieć w Polsce specjalsów, nawet tak niepokornych jak ci z GROM. 
Z tą świadomością na początku marca 2003 r. leciałem do Iraku na najtrudniejszą 
w swoim życiu bitwę. 
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Narodowe Dowodzenie – premier Leszek Miler, minister ON Jerzy Szmajdziński w GROM na ostatniej 
odprawie przed misją „Iracka Wolność”; melduje Roman Polko.

Stanowisko dowodzenia GROM w rejonie wyjściowym – w środku Roman Polko, po prawej na tle ka-
lendarza śp. Jarek „Daktyl” Komińczyk.
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CAMP DOHA, 19 marca 2003
Polko: „Halo! Panie generale, wciąż nie mam zgody na udział w operacji »Iracka 
Wolność«, czy prezydent podpisał już postanowienie?”. Szef P-3 Sztabu General-
nego WP: „Tak, już jest, możecie działać. Później doślemy wam dokument i Mię-
dzynarodowe Prawo Wojenne, proszę przeszkolić żołnierzy”. 

Jest, wreszcie! Cudem dodzwoniłem się ze swojej nokii, bo przecież łączność 
jest blokowana (tajność). Nie mam tego na piśmie, ale to nie jest teraz ważne. 
Szkolenie z prawa humanitarnego dawno już się odbyło, teraz wszyscy są w go-
towości do działania na sygnał, że wojna się rozpoczęła. Alarmy, dopasowanie 
odzieży ochronnej. Ta amerykańska jest bardziej funkcjonalna, bo nie trzeba 
zdejmować butów, żeby ją założyć, a maski pozwalają wygodnie ułożyć się do 
strzału. Dobrze, że jankesi nas doposażyli. Przypomnienie planu działania i krótka 
rozmowa z Sylwestrem, chorążym, który rozpoczynał swoją służbę zawodową 
w mojej kompanii specjalnej w Lublińcu, a teraz będzie szedł na czele zespołu 
szturmowego. „Dlaczego idziesz pierwszy, nie byłoby lepiej, żebyś kierował in-
nymi ze środka szyku? Jesteś najbardziej doświadczony”. „Właśnie dlatego chcę 
iść pierwszy”. „Ok, rozumiem”. 

CAMP DOHA, 20 marca 2003
„All KNB, all KNB missiles inbound, missiles inbound!” – tym razem to nie jest 
już ćwiczebny alarm. Pospiesznie ubieramy odzież ochronną i maski (pewnie 
użyją broni chemicznej), ale i tak nie ma się gdzie schować. Jesteśmy w bazie 
wyjściowej do działania, tu nie ma schronów, tylko namioty. Stąd idzie się tylko 
przez pustynię albo morzem i rzeką w głąb Iraku. Zespół GROM wyruszył na 
swoją pierwszą misję, do której przygotowywał się przez ostatnich kilkanaście 
tygodni. 

O godz. 22.32 rozpoczyna się szturm na KAAOT. Sukces obwieścił Sekretarz 
Stanu USA Donald Rumsfeld: „[…] wraz z nami na polu walki są wojska australij-
skie, brytyjskie i polskie. Wykonują one cudowną robotę i kontrolują sytuację”. 
26 marca 2003 r. w bazie lotniczej McDill na Florydzie podziękowania do polskich 
władz za działanie polskich żołnierzy skierował Prezydent USA George W. Bush. 
Dla GROM to dopiero początek.

CAMP DOHA, 21/22 marca 2003
Polski Zespół Operacyjny Tampa (Floryda), przeadresować 
na Dyżurną Służbę Operacyjną SZRP
O godzinie 20.20 dowódca NSWTG przekazał płk. Polko zadanie dla zespołu 
GROM znajdującego się w rejonie Umm Quasr i rzeki Khawi Abd Allah, polegające 
na wyeliminowaniu zagrożenia, jakie stanowi holownik, na którego pokładzie za-
obserwowano czterech umundurowanych i uzbrojonych żołnierzy irackich. Ist-
niało prawdopodobieństwo użycia holownika do akcji dywersyjnych, w tym misji 
samobójczych...

Podpisał: Szef sekcji operacyjnej PKW-2
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CAMP DOHA, 23 marca 2003
Polski Zespół Operacyjny Tampa (Floryda), przeadresować 
na Dyżurną Służbę Operacyjną SZRP
O godzinie 22.30 GROM otrzymał zadanie działania w rejonie ujścia rzeki Kaa oraz 
na wschód od wyspy Bubiyan celem przechwycenia irackich łodzi stawiających za-
pory minowe oraz łodzi przeznaczonych do akcji samobójczych...

O godzinie 7.30 dowódca NSWTG z Dowódcą GROM udali się w rejon Umm 
Quasr celem osobistego zapoznania się z sytuacją w rejonie działań wojennych.

O godz. 13.57 pierwsza grupa patrolowa GROM dokonała udanego abordażu 
na holownik z dwunastoma irackimi żołnierzami na pokładzie. Zdobyta broń oraz 
jeńcy zostali przekazani marines w punkcie zbiorczym jeńców w Umm Quasr. 

Podpisał: Szef sekcji operacyjnej PKW-2

CAMP DOHA, 24 marca 2003
Polski Zespół Operacyjny Tampa (Floryda), przeadresować 
na Dyżurną Służbę Operacyjną SZRP
O godzinie 3.30 powróciłem z rejonu działania Zespołu Bojowego GROM (Umm 
Quasr i rzeka Khawr Abd Allah w kierunku al-Basrah). W rejonie wyjściowym do-
łączyłem do składu pierwszej grupy szturmowej. O 13.37 dokonano abordażu na 
iracki holownik. Dwunastu jeńców przekazano brytyjskim żołnierzom w punkcie 
zbiorczym. Zgodnie z koncepcją dowództwa operacji nastąpiło to w obecności 
mediów w celu uniknięcia posądzeń o niehumanitarne traktowanie pojmanych. 

Podziękowanie od dowódcy NSWTG (Naval Special Warfare Task Group) i przekazanie pamiątkowego 
ryngrafu – Robert Harward i Roman Polko; marzec 2003.
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O godz. 18.30 dokonano abordażu na dwa kutry rybackie – znaleziono porzuconą 
broń, ludzi nie było. Po wykryciu na pokładzie min magnetycznych (12 sztuk, każda 
ważąca 240 kg) opuszczono pokład i wezwano brytyjskich pirotechników. Zato-
piono lub zniszczono miny i kutry. 

Ze względu na pojawianie się na opanowanym terenie grup żołnierzy irackich, 
uzbrojonych w broń snajperską, karabiny maszynowe oraz przenośne rakiety prze-
ciwlotnicze, działania zespołu GROM realizowane są w trybie ciągłym z rotacją 
sekcji. 

Podpisał: Dowódca JW GROM Roman Polko

* * *
Bitwa o Umm Quasr była dla GROM bitwą o dalsze istnienie. W obliczu sukcesu 
trudno byłoby kwestionować wartość bojową jednostki i jej przydatność w struk-
turach armii. Wszak amerykańscy specjalsi chcą z nią kontynuować współpracę 

Podziękowanie i zaproszenie dowódcy NSWTG (Naval Special Warfare Task Group) skierowane na ręce 
Ministra ON Jerzego Szmajdzińskiego.
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i zapraszają do swojej bazy! Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. Lech Konopka 
podzielił się z mediami spostrzeżeniem, że to pierwszy raz, licząc od zakończenia 
walk z UPA w 1947 r., kiedy oddział Wojska Polskiego bojowo uczestniczył w wojnie. 
Dumny ze swoich podwładnych i z przekonaniem, że teraz już nic nie stanie na prze-
szkodzie, aby na bazie GROM powstały w Polsce – jako samodzielny rodzaj wojsk – 
profesjonalne Wojska Specjalne, wróciłem do kraju. Jeszcze tylko wnioski o spe-
cjalne wyróżnienia dla tych, którzy jako pierwsi ryzykowali własne życie i zdrowie 
w tej wojnie... Po raz kolejny przekonałem się jednak, że łatwiej było pokonać Sad-
dama Husajna niż wygrać z biurokratami. O powstanie Wojsk Specjalnych GROM 
walczył kolejne trzy lata, a wniosek o specjalne potraktowanie pierwszych spe-
cjalsów, którzy zdobywali platformę KAAOT, wciąż czeka w szufladzie na nabranie 
mocy urzędowej.


