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Papay

Wybór

Moje pójście do szkoły oficerskiej było zupełnym przypadkiem, w tym samym czasie 
złożyłem dokumenty na Politechnikę Wrocławska, a tak na serio to chciałem wyje-
chać do pracy w Stanach Zjednoczonych. Na przystąpienie do egzaminów na WSO 
namówił mnie kolega z klasy, który od dawna wiedział, że chce zostać oficerem. 
Użył dobrego w tym czasie dla mnie argumentu: „egzaminy trwają pięć dni, będzie 
dobra okazja, żeby poimprezować we Wrocławiu”. Długo się nie zastanawiałem. 

Egzaminy

Z tego, co pamiętam, egzaminy były podzielone na trzy części, tj. rozmowę z kan-
dydatem, test z matematyki i języka angielskiego oraz część sprawnościową, 
na którą składały się: bieg na 1000 m, pływanie na dystansie 50 m, podciąganie na 
drążku oraz skłony tułowia popularnie zwane „brzuszkami”. Zdziwiłem się, że nie-
którzy z kandydatów podchodzili do egzaminów, mimo że nie byli w stanie ani razu 
się podciągnąć lub przepłynąć jakimkolwiek stylem dwóch długości basenu. Co do 
ilości chętnych pamiętam, że było nas naprawdę dużo. Opiekunem naszej grupy był 
podchorąży, który nosił bordowy beret i na rękawie miał naszywkę „Rozpoznanie”. 
Podczas egzaminów po raz pierwszy pomyślałem, że w sumie to fajnie byłoby się tu 
dostać. Testy jak testy, jednak najlepsze w tym wszystkim były osoby, które wtedy 
poznałem. Część przyjaźni zawartych podczas tego etapu trwa do tej pory. 

Dowódca naszej grupy zwrócił mi uwagę, że we wniosku nie wpisałem kierunku, 
na jakim chciałbym studiować – w sumie nie miałem wtedy jakiegokolwiek pojęcia 
o tym, co będzie dla mnie dobrym wyborem. Po krótkim namyśle zapytałem do-
wódcę, który kierunek będzie najciekawszy, na co odpowiedział: „Rozpoznanie”, 
jednak żeby tam trafić, trzeba zacząć od trzech semestrów na kierunku ogólnowoj-
skowym. Jak powiedział, tak zrobiłem i był to dla mnie dobry wybór. 
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Unitarka

O wojsku wiedziałem tyle co nic albo prawie nic, mimo tego, że do 10. roku życia 
mieszkałem blisko jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza, przekształconej później 
w Straż Graniczną. Przed przyjazdem do Wrocławia, poza intensywnym korzy-
staniem z ostatnich dni wolności, starałem się dowiedzieć od kolegów, co w tym 
wojsku może mnie czekać. Pierwszą rzeczą, jaką mi powiedziano, było to, że ogolą 
mnie na łyso i będą mnie za wszystko „ścigać”. Na pierwsze miałem wpływ, więc 
postanowiłem ogolić się na łyso sam, zawsze to coś innego, niż jakby mi kazali. Co 
do drugiego to stwierdziłem, że już jakieś doświadczenia ze szkoły średniej w tym 
względzie mam, więc sobie poradzę. 

Po przekroczeniu bramy Wyższej Szkoły Oficerskiej zostaliśmy przydzieleni do 
poszczególnych plutonów. Rozpoczęła się żołnierska przygoda i już pierwszego dnia 
można było poczuć, co znaczy, że wojsko składa się z długiego oczekiwania i szyb-
kiego pośpiechu. Kolejną lekcją było, że istnieją dwa rozmiary ubrań – za małe i za 
duże. Pierwsze dni minęły na nauce regulaminów, podstaw musztry, ścielenia łóżek, 
sprzątania rejonów i adaptacji do nowej rzeczywistości. 

Pamiętam, że pierwszego dnia pobytu kazano wymyć mi schody w budynku, 
w którym byliśmy zakwaterowani. Schody wyszorowałem i zadowolony, z poczu-
ciem dobrze spełnionego obowiązku, zameldowałem o powyższym fakcie nad-
zorującemu ekipę sprzątającą podoficerowi. Ten po przyjęciu mojego meldunku 
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poszedł zlustrować umytą przeze mnie klatkę schodową. Wtedy po raz pierwszy 
dowiedziałem się, w jak wielu miejscach może się ukryć brud i jak ważna dla 
przełożonych jest walka z nim. Czujnemu oku mojego nadzorującego nie umknęły 
klosze od lamp, gniazdka z prądem, karnisze ani nawet górne krawędzie futryn. 
Tak więc przez kolejne kilka godzin walczyłem z tym niepozornym wrogiem, nie 
mogąc przejść kolejnych inspekcji. Wtedy poczułem, czym jest wojskowa czaso-
przestrzeń… Widząc swą niemoc, poszedłem dwa piętra wyżej, by poza zasięgiem 
wzroku przełożonego przemyśleć skomplikowaną sytuację. Spojrzałem na moich 
kolegów, którzy podobnie jak ja zajmowali się porządkowaniem lub choćby bez-
skutecznymi próbami zrobienia czegoś, co miało zadowolić naszych dowódców. 
Zewsząd dobiegały komendy poganiania, wykrzykiwane meldunki, stukot butów 
biegnących wszędzie podchorążych pierwszego rocznika. Zobaczyłem komizm tej 
całej sytuacji i wtedy zrozumiałem żołnierski żart: „kto w wojsku był, w cyrku się 
nie śmieje”.

Naszym dowódcą został podporucznik, o którym dowiedzieliśmy się, że jest 
po selekcji do GROM. Wyjątkowo zapadły mi w pamięć zajęcia z wychowania fi-
zycznego, których temat brzmiał „mała zabawa biegowa”. Na tej „małej zabawie” 
poczułem dobitnie, co znaczy „wypluć płuca”, a moim największym marzeniem 
było skończyć się w to bawić. Wieczorem z przerażeniem przeczytałem, że na ko-
lejnych zajęciach będzie „duża zabawa biegowa”. Zaniepokojony zapytałem swo-
jego dowódcy, czym się różni mała zabawa od dużej. Ze spokojem odpowiedział, 
że w sumie to to samo, tylko że dwa razy więcej biegania w tym samym czasie… 
Z naszym dowódcą plutonu poczułem się jak filmowy Forrest Gump – „jak gdzieś 
szedłem, to biegłem”. 

Zmech

Patrząc wstecz, największą moim zdaniem wartością szkoły oficerskiej była możli-
wość poznania wielu naprawdę świetnych ludzi. Było to dobre miejsce do obser-
wacji różnych zachowań, charakterów oraz tego, jak funkcjonuje wojsko z tej lep-
szej i gorszej strony. Jedną z najzabawniejszych sytuacji były pierwsze zajęcia na 
basenie. Po komendzie „start” pięciu podchorążych wskoczyło do wody, z czego 
dwóch zostało na dnie. Po wyciągnięciu ich z wody zapytani o to, dlaczego nie po-
wiedzieli, że nie umieją pływać, odparli: „kapitan kazał skakać”. Te kilka osób, które 
nie umiały pływać, swój trening w ramach porannego rozruchu fizycznego odby-
wały później w sekcji tzw. „spławików”. 

Czas spędzony w szkole skutecznie uczył odporności na wojskową głupiznę 
i przygotowywał do nie zawsze zrozumiałych dla wielu z nas decyzji przeło-
żonych. Pamiętam, jak podczas sesji letniej na apelu popołudniowym jeden 
z podchorążych zapytał dowódcę o to, czy można zmniejszyć czas poświęcany 
koszeniu trawy na hipodromie, żeby móc lepiej przygotować się do egzaminów. 
Odpowiedź była taka, jakiej można się było spodziewać – „mnie nie rozliczają 
za waszą sesję, tylko za to, żeby trawa była skoszona”. Punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia. 
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Rozpoznanie 

Na trzecim semestrze była możliwość wybrania specjalności, którą chce się dalej 
studiować. Na podstawie tego, co do tej pory zdążyłem w szkole zaobserwować, 
tym razem już świadomie wybrałem – rozpoznanie. Dla większości, która wybrała 
ten kierunek, było to coś, dzięki czemu można było poczuć więcej tzw. żołnierki. Na 
zajęciach z taktyki zamiast ciągłego rysowania znaków i pisania rozkazów bojowych 
mogliśmy wreszcie realnie podziałać, dostaliśmy więcej swobody. Część z nas na 
tym etapie zaczęła poważnie rozważać kolejny krok, jakim było przejście selekcji do 
GROM. Podjąłem decyzję, że po promocji oficerskiej pójdę zgodnie z przydziałem 
kadrowym, posłużę rok i zobaczę, czy dalej będę myślał o wojskach specjalnych, czy 
też odechce mi się biegania z karabinem w ręku. 

BOT

Na pierwszy przydział trafiłem do Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie już po kilku 
miesiącach utwierdziłem się w decyzji o podejściu do selekcji. Nie trzeba było 
dużo czasu, żeby poczuć na własnej skórze, jak wyglądały ówczesne realia służby. 
Czas w dużej mierze upływał na kreatywnej wojskowej księgowości – najważ-
niejsze, by stany w meldunkach się zgadzały, obstawialiśmy głównie różnego ro-
dzaju warty, służby, ochrony obiektów. Szkolenie, pomimo szumnych zapowiedzi 
i zapewnień, nie było priorytetem. To dla mnie było wystarczająco motywujące, 
by pójść krok dalej.

Selekcja

Na temat selekcji krąży wiele anegdot i każdy swoją pamięta oczywiście w szcze-
gólny sposób. Operatorzy żartują, że dla każdego akurat ta, którą przeszedł, była 
tą najcięższą. Zaś na czyjeś pytanie/stwierdzenie, że „my chyba razem byliśmy na 
selekcji”, można często usłyszeć żartobliwą odpowiedź: „nie wiem, nie oglądałem 
się do tyłu”. Dla mnie moja selekcja była oczywiście trudna, zgodnie z tym, co się 
utarło: „ciało umiera trzeciego dnia, potem maszeruje głowa”. To stwierdzenie fak-
tycznie się potwierdziło podczas etapu w górach, kiedy właśnie trzeciego dnia na-
stąpiło załamanie pogody i kandydaci jeden po drugim zaczęli odpadać. Na przygo-
towaniach pod kątem selekcji nabawiłem się zapalenia ścięgien Achillesa, ostatnie 
dwa dni szedłem po górach w adidasach, ponieważ do butów górskich nie mie-
ściły mi się opuchnięte stopy. Jak to w takich sytuacjach bywa, żeby przetrwać, 
trzeba myśleć tylko o kolejnym kroku i tak w kółko. Miałem postanowienie, że do-
póki mogę zrobić następny, to go robię; jeżeli padnę i nie będę mógł, to wtedy 
przed sobą będę usprawiedliwiony. 

Po ukończeniu selekcji myślałem, że najgorsze już za mną.



Wspomnienia żołnierzy JW GROM

229

Służba

Po tym, jak przeszedłem etap selekcyjny, przyszło mi jeszcze długo czekać na za-
proszenie do Jednostki. Do kadr dzwoniłem regularnie co dwa, trzy miesiące, żeby 
się dowiedzieć, że na razie oficerów nie potrzebują, a tak w ogóle to nie wiadomo, 
czy jeszcze nas przyjmą. Przez ten okres czasu wyroki kadrowe poprowadziły mnie 
przez trzy garnizony. Rok nawet byłem oficerem sekcji personalno-wychowawczej! 
Wtedy było to dla mnie jak koszmar, jednak doświadczenie, jakie wtedy zdobyłem, 
przydało mi się w wielu późniejszych sytuacjach. 

Kurs 

Po dwóch i pół roku oczekiwania w końcu dostałem wyczekiwany telefon i usły-
szałem, że zostałem zakwalifikowany na kurs. Pełen optymizmu przybyłem do Jed-
nostki, gdzie jeszcze przez dwa tygodnie miałem czekać na rozpoczęcie właści-
wego szkolenia. Na czas oczekiwania przydzielono mnie do Zespołu Bojowego. 
W związku z tym, że nie byłem jeszcze po kursie, miałem przywilej przebywania 
w „skrzynkowni”, czyli miejscu, gdzie operatorzy przechowują swój sprzęt spako-
wany do realizacji różnych zadań. Zabawne było to, że operatorzy, którzy schodzili 
tam po coś, z reguły pytali, czy już zrobiłem trening, lub mówili, żebym poszedł 
pobiegać. Niezwykle przyjemny był moment, kiedy poszedłem pobrać sprzęt, po-
trzebny mi podczas kursu, a później w Zespole. Po raz pierwszy w moim żołnierskim 
życiu poczułem się jak dzieciak w sklepie z zabawkami. Na dodatek, co w poprzed-
nich jednostkach było nie do pomyślenia, do przewiezienia tego całego szpeju do-
stałem landrovera. Teraz wydaje się to oczywiste i naturalne, ale wtedy jako osoba 
zaraz po przyjściu z prawdziwego MON doznałem lekkiego szoku. Nie musiałem 
wypisywać kwitów o pojazd, szukać kierowcy, rozliczać wszystkiego. Dostałem klu-
czyki i naprzód do magazynu! 

O kursie mówi się, że to fajna męska przygoda, jest tylko jeden warunek: mu-
sisz go ukończyć, inaczej będziesz to wspominał jak najgorszy koszmar. I faktycznie: 
podczas kursu poczułem, że selekcja to było miłe wspomnienie w porównaniu do 
tego, co tu się działo. W moich wspomnieniach wszystko to zlewa się w jedną wielką 
przygodę, ale zdaję sobie sprawę, na jak wiele wyrzeczeń każdy musiał być gotowy.

Zespół

Po roku od przybycia do jednostki ukończyłem kurs i wreszcie zostałem przyjęty 
do Zespołu Bojowego. Jak to w większości organizacji – znowu byłem „młodym”. 
Mimo kilkuletniego stażu oficerskiego moje doświadczenie nie było na tyle impo-
nujące, by korzystać z pełni praw „starego” operatora. Do zespołu trafiliśmy wraz 
z kilkoma kolegami w momencie, kiedy duża część obsady była na misji. Rozpoczął 
się kolejny etap szkolenia i zbierania doświadczeń. Atmosfera była luźniejsza niż 
na kursie, mile zaskoczyło mnie profesjonalne podejście do „roboty”. Nie trzeba 
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było nikogo niańczyć, prosić, wielokrotnie sprawdzać, każdy starał się dobrze wyko-
nywać swoje obowiązki. Jak mi powiedział starszy kolega: selekcja to proces ciągły, 
nikt nie chce na misji mieć w swojej sekcji słabych elementów. Na początku sta-
rałem się postępować zgodnie z tym, co przeczytałem jeszcze w szkole oficerskiej 
w książce Kryptonim „Bravo Two Zero” Andy’ego McNaba: „znajdź kogoś dobrego 
w swojej robocie i postaraj się go naśladować”. 

Na swojej drodze w Jednostce spotkałem wielu pasjonatów wojennego rze-
miosła. Miałem od kogo się uczyć, za co jestem tym osobom bardzo wdzięczny, zdo-
byte tu doświadczenie wielokrotnie ratowało mnie z opresji. Mam cichą nadzieję, 
że i ja byłem dla kogoś inspiracją do działania.
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Gdy byłem nastolatkiem, nie do końca wiedziałem, kim chcę być w przyszłości. Na 
pewno nie miałem zostać żołnierzem – pochodzę z rodziny bez tradycji, na dodatek 
wychowałem się w niewielkiej uzdrowiskowej miejscowości, a moja mama praco-
wała w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym. Już w latach 80. i 90. wojskowi nie 
cieszyli się dobrym zdaniem w moim domu. Któregoś dnia jako 15-letni chłopak 
zobaczyłem, chyba w „Teleexpresie”, GROM wyjeżdżający na Haiti. Była to drobna 
wzmianka o tym, że jest to tajna jednostka, inna niż reszta. Od tamtej chwili wie-
działem, kim będę. Chodziłem wówczas do pierwszej klasy liceum, sport, który 
uprawiałem na co dzień, rozproszył moje wojskowe zapędy, ale gdzieś w tyle głowy 
przebijało się od czasu do czasu słowo „GROM”.

Pamiętam, że przez cztery lata szkoły przeczytałem może z dwa artykuły w „Ko-
mandosie” o selekcji i samej formacji, jednak myśl o GROM wciąż była. I gdy w klasie 
czwartej, jak wszyscy moi rówieśnicy stawiłem się na komisji do Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień, usłyszałem pytanie o to, czy wybieram się na studia, czy może 
chcę pójść do wojska. O wojsku nie myślałem, nie interesowało mnie. Miałem kilku 
starszych kolegów, którzy w tym czasie odbywali służbę. Gdy wracali na przepustki 
i opowiadali, jak wygląda ich codzienność i „szkolenie”, tym bardziej nie plano-
wałem zostać żołnierzem. Ale tego dnia na komisji, gdy padło pytanie, pamiętam, 
że nie zastanawiając się dłużej, wypaliłem, „że jeśli miałbym pójść do wojska, to 
tylko do GROM”. I o dziwo trafił mi się w komisji bystry kapitan, który z pewną miną 
powiedział: „Przyjedź za dwa tygodnie, jak uporamy się z komisjami, to zobaczymy, 
co da się z tym twoim GROM zrobić”.

Po upływie wspomnianego czasu przyjechałem znów do WKU, zapukałem do 
drzwi, a ów kapitan od razu wypalił: „Popytałem tu i tam i ustaliłem, że do GROM to 
przyjmują tylko oficerów. Jak Ci młody zależy, to szybko składaj papiery do WSO, bo 
rekrutacja już trwa, czasu nie ma, a i badania musisz jeszcze kompleksowe zrobić”.

Coś w tym było, ponieważ faktycznie wszędzie mówiono „oficerowie z GROM”. 
Bez większego zastanowienia wypełniłem wszystkie potrzebne kwity i rozpocząłem 
długą drogę do wymarzonej formacji. Oczywiście nie mówiłem nikomu, jaki jest 
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mój cel. W skrytości wierzyłem, że to właściwa droga, na dodatek „jedyna”, a ja 
właśnie zrobiłem na niej pierwszy krok.

Egzaminy do szkoły nie były łatwe i trwały tydzień. O jedno miejsce ubiegało 
się 14 osób. Codziennie jeden z przedmiotów i jakieś zaliczenie z WF-u; na popo-
łudniowym apelu wyczytywano tych, którzy dalej nie przeszli. Na swoją kolej cze-
kałem aż do ostatniego dnia, gdy odczytano listę ok. 130 nazwisk, w tym moje. 
Usłyszałem: „Reszcie dziękujemy, a was witamy w WSO”. Szok. Jak się później 
okazało, punkty, które zdobyłem za WF i rozmowę kwalifikacyjną, były wystarcza-
jące do przyjęcia, ponieważ uzyskałem w nich najwyższą możliwą ocenę – było 
to więcej niż miał ostatni z tych, którzy dostali się do szkoły. I żeby nie było, nie 
byłem „osiłkiem”, a za pozostałe przedmioty również zdobyłem sporo punktów.

Tak rozpocząłem długą drogę do GROM. Szczególnie wymagający był pierwszy 
rok, podczas którego było dużo nauki. Normalna politechnika okraszona dodat-
kowo wojskową dyscypliną i „głupotą”, a na dodatek przez cały pierwszy rok ani 
razu nie padło nawet słowo „GROM”. Naprawdę, niejeden by zrezygnował. Ale 
któregoś dnia nastąpił cud. Po pozytywnym zaliczeniu pierwszego roku rozjecha-
liśmy się w małych grupkach na letnie obozy – jedni na Mazury, inni w góry. Ja wy-
brałem „wspinaczkę” i trafiłem do ośrodka w Ostrej Górze. Zresztą wybrałem to 
miejsce, ponieważ było najbliżej domu. I dopiero na zakończenie szkolenia, sie-
dząc w niewielkiej grupce przy ognisku, jeden z opiekunów powiedział, że zawią-
zało się w szkole NKP (Naukowe Koło Podchorążych), które będzie zrzeszać pasjo-
natów bardziej ekstremalnych wyzwań, a jednym z celów ma być przygotowanie 
do selekcji do GROM. To był ten dzień, gdy po ponad roku po raz pierwszy usły-
szałem o GROM. Jednym z dwóch opiekunów tego wyjazdu, również obecnym 
przy ognisku, był kpt. Mikłusiak, w tamtym okresie odpowiedzialny za WF, spe-
cjalista w sztukach walki, a dzisiaj…

Od tego dnia moje życie nabrało innych barw. W tunelu pojawiło się świa-
tełko. Spotkałem grupę ludzi którzy mieli na siebie podobny plan, jednak moja 
euforia trwała krótko. Z różnych źródeł docierały informacje, że selekcja została 
wstrzymana, że odbywają się jakieś wewnętrzne kwalifikacje dla wybranych. 
I tak do końca szkoły. Wymagane dokumenty wysłaliśmy już dawno, a odzewu 
nie było. Promocję miałem w 2002 r. i trafiłem do brygady zmechanizowanej na 
dowódcę plutonu rozpoznawczego. Marazm i zajęcia w „muzeum” sprzętu z po-
przedniej epoki.

Pod koniec roku coś jednak drgnęło. Dostałem informację, że wznowili se-
lekcje. Zaproszenie na swoją dostałem wiosną 2003 r. Miałem 10 dni, żeby stawić 
się w Warszawie. Szok. Kiedy czas, żeby się przygotować? Jak to teraz zrobić? Po-
jechałem. Nawet nie pamiętam, jak minęły kolejne tygodnie, ale miesiąc później 
leżałem w domu, wyczerpany, z odmrożonymi nogami (w kwietniu) i zadowolony, 
ponieważ udało się. Przeszedłem selekcję, o której wiedziałem niewiele więcej, 
niż kilka lat wcześniej przeczytałem w „Komandosie”. Czy potrzebne były jakieś 
dodatkowe przygotowania? Dzisiaj wiem, że właściwi ludzie są przygotowani za-
wsze, ponieważ to mentalność nas wyróżnia, a nie nadludzka sprawność czy ja-
kieś gadżety. Teraz mam za sobą kilkanaście lat służby. Moja selekcja trwała kilka 
lat, a decyzję podjąłem w jednej chwili, gdy zobaczyłem GROM w krótkiej, kilku-
nastosekundowej relacji w telewizji. W życiu nie ma przypadków.
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RODO w GROM

Moja droga do GROM trwała ponad 5 lat. Skończyłem WSO, nasiąkłem trochę woj-
skowym zwyczajem czapkowania i zwracania się do każdego pełnym stopniem, po-
przedzając go zwrotem „Panie”, np. „Panie Kapitanie”.

Gdy w 2004 r. trafiłem do Jednostki, urzekło mnie zwracanie się do wszyst-
kich bez tej formalnej otoczki. Mimo że byłem „młody”, nawet do dowódcy Jed-
nostki zwracałem się po prostu „Dowódco”, z pełnym szacunkiem, ale bez „Pana”. 
Z czasów szkoły znałem kilku chłopaków z imienia i nazwiska, jednak na co dzień 
i tak używaliśmy nadanych ksyw.

Największy szok przeżyłem jednak, gdy na jednej ze zbiórek Zespołu, przed ja-
kimś zorganizowanym wyjazdem, przed szyk wyszedł jeden ze starszych oficerów 
i oznajmił: „Czytam teraz listę, kto z kim jedzie i jakim pojazdem. Słuchać uważnie, 
żeby było szybciej, czytam bez stopni i nazwisk”.

I tak było przez wszystkie lata – bez stopni, nazwisk i bez „Panów”. Były ksywy, 
każdy je znał i wiedział o kogo chodzi. Nazwisk prawie się nie używało. Do dzisiaj 
nie znam nazwisk większości swoich kumpli. Kiedy ktoś mnie o jakieś pyta, to nie 
kojarzę. Gdy pada pytanie: „Jak to? Pracowaliście razem tyle lat, a ty nie kojarzysz 
człowieka?”, zawsze odpowiadam, że GROM podąża przed innymi i RODO było sto-
sowane w Jednostce od zawsze.
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Główne przyczyny, które wpłynęły na moją decyzję 
o zostaniu żołnierzem jednostki specjalnej

Znaczący wpływ na kluczową decyzję dotyczącą mojej przyszłości miał konflikt 
zbrojny na Bliskim Wschodzie i obecność polskich żołnierzy w Iraku. W kraju co-
dzienną służbę pełniłem w Sekcji Wysokościowo-Ratowniczej na stanowisku ra-
townika pokładowego w 66 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku. Każdy dzień 
mojej służby był inny, dużo szkoleń, kursów i treningów. Będąc instruktorem technik 
linowych w wysokościówce (bo tak potocznie nazywaliśmy naszą sekcję), wie-
działem, co znaczy dobrze zgrany zespół, gdzie kolega z sekcji jest jak brat, a dobra 
atmosfera pracy i służby wpływała na jakość wykonywanych zadań. Wszyscy dą-
żyliśmy do jak najlepszego wyszkolenia podczas działań poligonowych i realnych 
działań bojowych. 

O wylocie do Iraku zadecydowała chwila – gdy byłem na dyżurze w Leźnicy Wiel-
kiej, zadzwonił z taką propozycją Dowódca Dywizjonu Pan płk Dariusz Kostrzewa. 
Słuchawkę przekazał mi któryś z chłopaków będących na zmianie. Nieśmiało zapy-
tałem, do kiedy mam dać odpowiedź.

Głos dowódcy w słuchawce zabrzmiał głośno i wyraźnie: dzisiaj, teraz.
Bez wahania odparłem: lecę…
I się zaczęło. Otrzymałem stos wskazówek, gdzie, kiedy i z kim się skontaktować 

i spotkać, by w godzinach rannych dnia następnego być w Stargardzie Szczeciń-
skim. Badania lekarskie miałem aktualne i uprawniały mnie one do wylotu w strefę 
wojny, szczepienia ochronne otrzymałem w pakiecie tego samego dnia w jedno-
stce wojskowej, wszystko trwało tak krótko, że nawet nie miałem czasu na długie 
pożegnania z rodziną. Dołączyłem do sekcji, przydział otrzymałem do Samodzielnej 
Grupy Powietrzno-Szturmowej. Wchodziłem w skład obsady śmigłowca wielozada-
niowego W3WA Sokół.
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Lot bojowy w składzie załogi śmigłowca W3WA Sokół; IV zmiana. Źródło: ze zbiorów autora.
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Kolejny dzień zajęło przegrupowanie komponentu, przebazowanie do Gole-
niowa i wylot. Do Kuwejtu dotarliśmy na początku sierpnia 2003 r. i choć zdawa-
liśmy sobie sprawę, że będzie gorąco, to temperatura powietrza w tej strefie klima-
tycznej przekroczyła wszelkie nasze przewidywania. Upał był okropny, 50°C, może 
więcej, żar lał się z nieba, a przed nami było kilka miesięcy trudnej misji stabiliza-
cyjnej. Rozpoczęliśmy treningi i zgrywanie się w poszczególnych grupach, chłopaki 
z SIL-u (Służba Inżynieryjno-Lotnicza) kończyli montaż sprzętu latającego, który po 
kilku tygodniach dopłynął do portu w Kuwejcie. Każdy z nas otrzymał szczegółowe 
zadania, co w czasie kontaktu ogniowego ma robić, gdzie jest strefa zakryta, gdzie 
medyk, łączność i dowódca.

Sprzęt kołowy był gotowy do wyjazdu, czekaliśmy na sygnał grup operacyjnych, 
by móc wyruszyć. Poznajemy trasę: kierunek Al-Kut, miasto we wschodnim Iraku 
na Nizinie Mezopotamskiej (nad rzeką Tygrys), może Babilon położony nad rzeką 
Eufrat, a może Karbala. Magazynki załadowane, broń sprawdzona, plecaki spako-
wane. Czekaliśmy na dyspozycje; z uwagi na dużą liczbę przerzucanego sprzętu 
i wojska wiedziałem, że czeka nas długa droga. Sprawdziłem plecak medyczny, 
utrwalając w głowie rozmieszczenie poszczególnego sprzętu. W czasie konwoju 
byłem medykiem. Decyzja zapadła, wyruszamy wczesnym rankiem, byłem mocno 
podekscytowany, trochę zestresowany, nie wiedziałem, co nas czeka. Na podstawie 
informacji, jakie docierały z dnia poprzedniego, nie było nam do śmiechu – słysze-
liśmy o zamachach bombowych na konwoje wojsk koalicyjnych, a do pokonania 
było bez z mała 500 km.

Ruszyliśmy w głąb Iraku, obserwując przydrożne budynki zniszczone przez 
wojnę i dzieci proszące o wodę czy jedzenie, a był to widok łapiący za serce naj-
większego twardziela. Po kilku godzinach jazdy sprzęt zaczął odmawiać posłuszeń-
stwa w wyniku awarii silnika czy skrzyni biegów. Wysoka temperatura mocno wpły-
wała na stan techniczny pojazdów. Nagle huk, duże poruszenie, nie wiedzieliśmy, 
co się dzieje, zatrzymaliśmy konwój, ktoś wzywał medyka, chwyciłem torbę me-
dyczną i pobiegłem na czoło kolumny. Okazało się, że jeden z kierowców stara 266 
stracił przytomność, a huk był przyczyną przegrzanej opony w jednym z aut cięża-
rowych. Zająłem się kolegą, przenieśliśmy go do autobusu, w którym była klima-
tyzacja, bo jego stan wynikał z odwodnienia i przegrzania. Pierwszy raz robiłem 
wkłucie w żyłę w takich warunkach, podałem płyny krwiozastępcze i przystąpiłem 
do chłodzenia organizmu. Po chwili pojawił się kolejny żołnierz z podobnymi obja-
wami. Autobus zaadaptowaliśmy na ambulans, do naszej ekipy dotarł lekarz i po-
czułem wielką ulgę, gdyż poszkodowanych przybywało, a do pokonania był jeszcze 
szmat drogi.

Po kilkunastu godzinach dotarliśmy do bazy w Al-Kut. Byliśmy mocno zmęczeni 
i pierwszy chrzest bojowy mieliśmy za sobą. Kilka następnych dni trwało tworzenie 
nowego miejsca do życia, pracy i odpoczynku. Rozpoczęliśmy dyżury MEDAVAC/
CASEVAC. Ten pierwszy obejmował transport medyczny, natomiast drugi bezpo-
średnie wsparcie lotnicze z podjęciem rannego z rejonu, w którym toczy się walka. 
Był jeszcze trzeci system dyżurowy – CAS (Close Air Suports), bezpośrednie wsparcie 
lotnicze dla działania lądowego, np. dla konwoju, patrolu bojowego, działań spe-
cjalnych. By skrócić czas dolotu w poszczególne obszary działań, stacjonowa-
liśmy w kilku kampach. Często dyżurowałem w Babilonie i Al-Kut. W czasie pobytu 
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Spotkanie z Ministrem J. Zemke w czasie wizyty w Al-Kut; IV zmiana PKW Irak. 
Źródło: ze zbiorów autora.

Lotnisko w Al-Kut, zabezpieczenie startów i lądowań samolotu transportowego Ił-76; IV zmiana. 
Źródło: ze zbiorów autora.
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w Iraku miałem kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lotów bojowych. Uczestni-
czyliśmy w wielu misjach, dając wsparcie chłopakom ze szturmu. Mocno zawiązała 
się współpraca szwadronów naszej brygady z komandosami z 1 Pułku Specjalnego 
z Lublińca. Były chwile, kiedy włos jeżył się na głowie. Karbala to miejsce wszystkim 
nam dobrze znane, nie tylko z grobu Mahometa i pielgrzymek szyickich, lecz czę-
stych ataków na mieszczącą się tam bazę międzynarodowej dywizji i szpital, jeśli 
dobrze pamiętam – obsługiwany przez bułgarskich lekarzy. Loty w strefę przygra-
niczną to też niezłe wyzwanie; wspieraliśmy patrole, które czuwały nad ogranicze-
niem przerzutu broni z Iranu, z każdym tygodniem zadań przybywało.

Nadeszły święta Bożego Narodzenia, z dala od rodziny i domu, rozłąka i tęsk-
nota dawały się odczuć każdemu. Przyszedł styczeń i czas rotacji z drugą zmianą 
PKW, z początkiem lutego wszyscy byliśmy już w Polsce. Po kilkutygodniowym wy-
poczynku wróciliśmy do pracy, relacje w sekcji były naprawdę dobre i wspólnie po-
dejmowaliśmy nowe wyzwania, poligony i tworzenie obsady na kolejną, czwartą 
zmianę PKW. Byłem już bardziej doświadczony, lecz nie było mowy o rutynie czy 
spontanicznej pracy, ryzyko rosło, ponieważ terroryści stworzyli bojówki i z każdym 
dniem stawali się bardziej niebezpieczni. Patrole i konwoje były częstym celem 
ataków terrorystycznych, każdy z nas chciał po prostu przetrwać i wrócić do domu. 
Jednak nie wszyscy mieli tyle szczęście – kilku naszych kolegów odeszło na wieczną 
wartę. To były chwile trudne dla wszystkich.

Dużym wsparciem czwartej zmiany były śmigłowce bojowe Mi-24 z 49 Pułku 
Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego. Ich siła ognia była imponująca. Ta 
zmiana miała wiele nowych priorytetów, jednym z nich było szkolenie i tworzenie 
irackiej policji, by miejscowi sami mogli kontrolować sytuację w państwie. Różnie 
to wyglądało, wielu ochotników szybko rezygnowało ze służby, inni byli opłacani 
przez terrorystów i wracali na ciemną stronę mocy. Mieliśmy wiele realizacji pla-
nowanych, a działania lotnicze połączone z akcjami jednostek specjalnych dawały 
nam nowe życiowe doświadczenie. Zawsze miałem wielki szacunek dla wyszkolenia 
i umiejętności operatorów jednostek specjalnych.

W czasie tej zmiany poznałem gromowców i wielu komandosów z Lublińca, 
z którymi kilka miesięcy później służyłem w jednostce specjalnej. Zaimponowała mi 
ich skromność, wyszkolenie i sprzęt, którym dysponowali. Chciałem służyć razem 
z nimi. A wywodziłem się z lotnictwa, ukończyłem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-
-Lotniczego i o czarnej czy zielonej taktyce niewiele wiedziałem. Pomimo dobrej 
kondycji i sprawności fizycznej nie wiedziałem, czy sprostam selekcji do jednostki 
wojskowej GROM, nie czułem się aż tak dobry. Kolejne miesiące w Iraku pokazały 
jednak, że jestem wyjątkowo sprawny fizycznie i silny psychicznie. Z tygodnia na 
tydzień zwiększałem częstotliwość treningów strzeleckich, siłowych i wydolno-
ściowych. Pracę układaliśmy sobie tak, by znaleźć czas na trening. Było nas wielu 
o podobnych zainteresowaniach. Trenowałem zazwyczaj z Jawoszem, moim przy-
jacielem, z którym w służbie spędziłem szmat czasu. Zacząłem poważnie rozważać 
próbę uczestnictwa w selekcji do jednostki specjalnej, koledzy Kary i Lasek mieli już 
ten etap za sobą i tak naprawdę to oni zaszczepili we mnie bakcyla oraz przekazali 
cenne uwagi. Tymczasem misja dobiegła końca, po przylocie do kraju wysłałem list 
na określoną skrytkę pocztową jednostki wojskowej GROM. Nie liczyłem, że ktoś 
zechce odpisać, byłem pełen obaw.
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Selekcja do JW 2305 uczy pokory, jest to walka ze swoimi 
słabościami: jeśli potrafi sz zapanować nad bólem 
i zmęczeniem, masz dużą szansę ukończyć i wytrwać

Minęło kilka tygodni, gdy ze skrzynki na listy moja żona wyciągnęła kopertę zaadre-
sowaną na moje nazwisko z zaproszeniem na rozmowę i badania psychologiczne. 
Nie dowierzałem. Rozpoczął się etap selekcji. Psycholog zaliczony, kolejnym egza-
minem była sprawność fizyczna, po wcześniejszym określeniu miejsca zbiórki do-
tarłem pod wskazany adres. Czekałem kilka chwil, kiedy podszedł do mnie męż-
czyzna, nie przypominał żołnierza, zapytał: 

– Pan z selekcji?
– Tak. 
– Proszę za mną. 
Dotarłem do parkingu przy lesie, gdzie czekały podstawione autobusy. Poje-

chaliśmy na basen, kandydatów było bardzo wielu, cześć poznawałem z poprzed-
niego etapu, lecz widziałem też nowe, dotąd nieznane twarze. Nie rozmawialiśmy 
ze sobą, każdy był skryty, wyciszony, czekał na polecenia. Przede mną było przepły-
nięcie 100 m stylem dowolnym, 50 m pod wodą, wyławianie krążka z dna niecki ba-
senowej i jeszcze zaliczenie skoku z wieży do wody. Ten etap nie sprawił mi wielkich 
trudności, przeszedłem. Dalej bieg na 3 000 m, 10x10, podciąganie na drążku oraz 
skrętoskłony. Wszystko zaliczyłem na piątki. Została jeszcze walka wręcz. Po cięż-
kiej rozgrzewce dostaliśmy rękawice bokserskie, mieliśmy sparingi z wyłączeniem 
łokci i kolan, było ostro. Egzamin zbliżał się ku końcowi, kilku uczestników odpadło 
już w trakcie poprzednich konkurencji. Czekałem na ostateczną informację, jeden 
z instruktorów rozpoczął wyczytywać nazwiska. Usłyszałem, że zostałem zakwalifi-
kowany do kolejnego etapu.

Wróciłem do domu, czekając na kolejny list czy zaproszenie, nie przestawałem 
trenować, soboty wczesnym rankiem rozpoczynałem pieszą wędrówką. Zaliczałem 
80, może 90 km i wracałem do domu, zazwyczaj w drodze zastawała mnie niedziela. 
Wyjeżdżałem w góry, spałem tam, gdzie zapadła noc, szlifowałem topografię, 
chciałem przygotować organizm tak, by na zmęczeniu mógł dalej dobrze funkcjo-
nować. Wiele informacji dotyczących tego, na co zwrócić uwagę, otrzymałem od 
kumpla, Artura Ostrego, który dostał się do jednostki kilka tygodni wcześniej.

Wreszcie przyszedł początek selekcji, kiedy musiałem zmierzyć się ze wspinalnią, 
drabinką speleologiczną i tyrolką. Dałem radę, bo w macierzystej jednostce zajmo-
wałem się właśnie technikami linowymi. Dzięki temu przeszedłem do ostatniego 
etapu selekcji, która miała odbyć się w górach. Plecak miałem spakowany, przy-
gotowany według rozpiski, wszyscy otrzymaliśmy odpowiednie wytyczne: wcze-
snym rankiem o godzinie 5.00 mamy stawić się w miejscowości Cisna niedaleko Ba-
ligrodu. Czas start.

– Do zobaczenia, panowie – powiedział jeden z instruktorów i wsiadł do Merce-
desa Galendy, po czym odjechał. Zaczęliśmy się grupować: kto z kim jedzie, ja przy-
jechałem z kolegą Groblą, ponieważ byliśmy z tej samej jednostki wojskowej. Nikt 
w jednostce nie wiedział, że jestem na selekcji, trzymałem to w tajemnicy, brałem 
urlop i przyjeżdżałem na zaliczenia.
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Droga w Bieszczady odbyła się z przebojami: złapaliśmy kapcia, a w trakcie 
wymiany wulkanizator pomylił felgi. Musieliśmy kombinować, dodatkowo pod 
Radomiem urwał się tłumik, który spawaliśmy w jakiejś stodole, ponieważ był 
wieczór i warsztaty były pozamykane. Z tego, co pamiętam, spawaczem był za-
wodowy strażak, pracował w PSP w Radomiu. Dojechaliśmy do miejscowości 
Lesko. Przejeżdżając przez most na rzece San, wpadliśmy w poślizg, takie było ob-
lodzenie. Jak się później okazało, nie byliśmy jedynymi, którzy zaliczyli karuzelę 
w tym miejscu. W ten sposób dotarliśmy w umówione miejsce.

Ostatni etap był najważniejszy. Stawiałem sobie pytania: Czy się uda? Czy nogi 
wytrzymają sześć dni marszu, biegu, minimum snu, brak dobrego prowiantu? Co 
mnie czeka? W głowie układałem myśli. Na zbiórce stanęliśmy w dwuszeregu, 
instruktorzy przydzielili nam zalaminowane numerki. Na odwrocie były numery 
kontaktowe do kierownika selekcji i do Dyżurnej Służby Operacyjnej (DSO) w jed-
nostce. Oczywiście nie mieliśmy telefonów, gdy ktoś zabłądził lub uległ wypad-
kowi, był zdany na siebie. Zostaliśmy poinformowani o tym, że w każdej chwili 
możemy zrezygnować. Szef Wydziału Szkolenia wydał nam po jednej racji żyw-
nościowej, sprawdził zasobniki i to, co mieliśmy w plecakach. Rzeczy niedozwo-
lone – batony, witaminy, środki przeciwbólowe, telefony komórkowe – zostały 
w depozycie.

Ważne były pojemniki na wodę, pamiętam – miały być trzy. Nie podano wiel-
kości, niektórzy mieli malutkie plastikowe buteleczki, nie zajmowały dużo miejsca 
i były lekkie. Ja zabrałem camel back, manierkę i butelkę plastikową. Jak się póź-
niej okazało, od punktu z wodą, czyli strumyka, do kolejnego punktu było tyle 
kilometrów do pokonania, że woda kończyła się nawet w trzylitrowym camel 
backu. Małe lekkie buteleczki nie sprawdziły się, tym bardziej, że kiedy dobiega-
liśmy do strumyka, nie było postoju na odpoczynek, ponieważ bardzo szybko za-
czynał się dalszy marsz. Można było mieć talk do stóp, plastry opatrunkowe, ze-
garek, namiot, norkę do spania lub folię. Obowiązkowo w plecaku znajdowała się 
karimata, śpiwór, zmienne spodnie, bluza, koszulka, skarpety, rękawice, czapka, 
buty, slipy, cały drugi komplet ubrań (nikt nie weryfikował jaki) i najważniejsze 
środki czystości. Ponadto latarka, nóż, ołówek, busola AK lub kompas. Wszystkie 
wyczytane z listy rzeczy musiałem mieć, sprawdzali nas dokładnie, przeszukali 
dosłownie wszystko, miałem mieć tylko to minimum.

Otrzymałem mapę rejonu, podszedł do mnie Gajowy, instruktor z firmy, i za-
pytał: Wiesz, gdzie jesteś? Pokazałem palcem miejsce naszej zbiórki. Spojrzał na 
mnie i rzucił: – Nie masz ołówka? – Mam. – I szybko sięgnąłem do plecaka, by po-
nownie potwierdzić lokalizację

Podzielono nas na grupy i rozpoczęliśmy wyzwanie. Pierwszego dnia chodzi-
liśmy na punkty, każdy z nas był prowadzącym, otrzymałem współrzędne i mu-
siałem doprowadzić grupę do wyznaczonego miejsca. W trakcie marszu, gdy po-
jawiał się problem bo ktoś nie nadążył, wszyscy robiliśmy pompki z plecakiem na 
grzbiecie – nie było lekko. Dodatkowo pojawiło się bieganie dookoła maszerują-
cych, doskonały sposób na psychiczne zajechanie człowieka. Mijały godziny, masze-
rowaliśmy przez cały dzień, kilka osób nie wytrzymało tempa, zrezygnowało, zbli-
żała się noc. Instruktor ogłosił pierwszą kilkuminutową przerwę, zjadłem suchary, 
konserwę, cukier z saszetki, uzupełniłem wodę w manierce i stanąłem na zbiórce.
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Przed budynkiem SGPSZ; I zmiana PKW Irak. Źródło: ze zbiorów autora.

Zajęcia poligonowe Sekcji Szturmowej GROM czarna taktyka. Źródło: ze zbiorów autora.
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Ponownie ruszyliśmy, było już bardzo późno, po kilku minutach instruktor za-
trzymał grupę, z naprzeciwka nadjechał samochód firmowy, wysiadł z niego męż-
czyzna, żartobliwie zapytał, jak minął dzień i czy jest ktoś, kto chce teraz zre-
zygnować, bo idziemy w wyższe partie gór, przed nami kilka godzin marszu, 
zapewniał. Nie pamiętam, czy ktoś zrezygnował, w każdym razie oferowano pod-
wózkę do miejsca startu. Po chwili otrzymaliśmy informację, że tu rozbijamy obóz, 
możemy napalić ognisko. Poszedłem po chrust, inni przytargali duże kawałki 
drewna, ktoś rozpalał susz wydobyty spod śniegu, chcieliśmy zagrzać wodę. Roz-
ciągnąłem norkę, ułożyłem plecak za głową w taki sposób, by goretex nie opadał 
na twarz, rozwinąłem karimatę, rozsznurowałem buty, wsunąłem się w śpiwór 
i zasnąłem, spałem w butach, przy takim mrozie nie ma szans założyć ich rano.

Obudził mnie huk strzelających petard, krzyk: alarm, alarm, zostaliście wykryci 
przez wroga, organizujemy wymarsz, macie minutę na opuszczenie obozowiska! 
W pośpiechu wcisnąłem wszystko do plecaka i pobiegłem w ustalone miejsce. Ci, 
co się spóźnili, rozpoczęli nocne bieganie pod górę z zasobnikiem, a ja miałem 
chwilę na zasznurowanie butów i spakowanie plecaka.

Szef wydziału szkolenia wydał po racji żywnościowej, wariant jak z poprzed-
niego dnia: dwie puszeczki mielonki i pasztet drobiowy, dwie paczki sucharów, 
kawa, herbata i cukier w torebce, guma do żucia, wykałaczka i kawałek serwetki. 
Jak to podzielić, co zjeść teraz, co później, na ile to wystarczy?

Drugi dzień selekcji był również ciężki i wyczerpujący, kolejne osoby rezygno-
wały, śnieg, który spadł w nocy, utrudnił marsz, buty z każdym kilometrem stawały 
się cięższe. Skarpeta sucha i wytalkowana nie odparzała nogi, mogłem dalej ma-
szerować. Ale rurka camel backu zamarzła, do tego brak wody w manierce powo-
dował, że jadłem śnieg, nie chciałem się odwodnić. W czwartym dniu poczułem 
kryzys. To był etap, w którym chodziliśmy indywidualnie, własnym tempem, lecz 
czas był wyśrubowany. Od punktu do punktu musiałem zmieścić się w limicie cza-
sowym. Dotarłem do strumyka, umyłem zakrwawione nogi, na dużych palcach 
odgniotły się paznokcie, przyłożyłem do mięsa urwane paznokcie, zawinąłem pla-
strem, zasypałem talkiem skarpetę, zasznurowałem dobrze buty i byłem gotowy 
do dalszej drogi. Wyprane skarpetki włożyłem pod kurtkę na barki, by na kolejny 
dzień były gotowe do użycia.

Największy ból odczuwałem przy schodzeniu ze stromego wzniesienia, tra-
ciłem przy tym dużo czasu. Nie chciałem zrezygnować, po równinie truchtałem, by 
zdążyć na punkt, gdzie czekał instruktor z dalszymi współrzędnymi. Mapa, kompas 
i liczenie parokroków, ze zmęczenia już się wszystko myliło, chyba się pogubiłem. 
Na trasie spotkałem chłopaków, którzy mieli ten sam problem, każdy miał inny 
pomysł. Kto ma rację, która decyzja jest najlepsza i doprowadzi do punktu? Szu-
kałem łagodnych zejść, by nie dociskać w marszu zakrwawionych palców. Ból ode-
rwanych paznokci blokował i odcinał myślenie podczas pokonywania kilometrów. 
Nadkładałem trasy, lecz nie mogłem inaczej. Ktoś poszedł ze mną, ja szedłem wol-
niej, więc zostałem w tyle. Spotkałem Groblę, kolegę, z którym przyjechałem, sie-
dział przy strumyku i chłodził nogi – poobcierane do krwi stopy, nie mógł iść dalej, 
chciał zrezygnować, pogadaliśmy chwilę, dałem mu swoje plastry opatrunkowe, 
tzw. sztuczną skórę, założył buty i pomalutku ruszyliśmy, przez chwilę niosłem mu 
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plecak i przekonywałem, że razem przyjechaliśmy i dojdziemy do końca, jak nas 
instruktorzy nie wyrzucą, to sami nie zrezygnujemy.

Kolejna noc przy ognisku. Okazało się, że została nas ósemka. Było bardzo zimno 
i po dwóch godzinach snu dostałem drgawek. Ktoś w nocy patrzył, czy żyjemy, do-
trzymałem do rana. Kolejny dzień, czas na przeprawę przez rzekę, zabezpieczyłem 
plecak i ruszyłem, udało się dotrzeć na drugi brzeg, szybko się przebrałem i dalej 
w drogę, zaliczyłem kolejny dzień selekcji. Dotrwałem chwili, w której poczułem się 
naprawdę wyjątkowo. Stanąłem w szeregu, na przeciwko mnie Dowódca, Pan Puł-
kownik Sapierzyński, który pogratulował mi ukończenia morderczej drogi. Za kilka 
tygodni będziemy żołnierzami jednostki specjalnej GROM – uścisnął każdemu dłoń. 
Ci sami instruktorzy jeszcze kilka godzin temu byli nieugięci i bezlitośni, a teraz rów-
nież gratulują, miłe przeżycie. Zaprosili nas na grochówkę, kiełbasę i gorącą kawę. 
Selekcję ukończyło nas tylko siedmiu, przemaszerowaliśmy ponad 240 km w biesz-
czadzkiej dziczy, temperatura w nocy spadła poniżej -15°C, niewyspani i głodni 
zmierzyliśmy się z własnymi słabościami.

Nic nie przychodzi w życiu łatwo, ciężkie treningi okazały 
się nieodzowną częścią sukcesu, jakim było ukończenie 
selekcji do Jednostki Wojskowej 2305

Brygadę Kawalerii Powietrznej pożegnałem z honorami, zostałem operatorem jed-
nostki GROM, otrzymałem numer i nazwisko operacyjne, trafiłem do zespołu bojo-
wego, przede mną było wiele kursów i szkoleń. Poznałem zieloną i czarną taktykę, 
otrzymałem propozycję służby w Zespole Wsparcia Bojowego w sekcji pirotech-
nicznej. Szefem sekcji był Zbyszek, stary, doświadczony major, który wiedzę o ma-
teriałach wybuchowych miał bardzo dużą. Zacząłem cykl szkoleń z rozpoznania 
i neutralizacji materiałów wybuchowych; roboty pirotechniczne, stroje podcho-
dzeniowe czy manipulatory są nierozłącznym elementem treningów takiej sekcji. 
Zaliczyłem szkolenie w Bristol, działaliśmy z instruktorami brytyjskiego SAS, szko-
liliśmy się z myślą o wyjeździe na kolejną misję do Afganistanu. Rolą naszą było 
rozpoznanie terenu pod względem MW (materiałów wybuchowych) oraz neutrali-
zacja ładunków, które stawały się potencjalnym zagrożeniem dla działającej sekcji 
szturmowej. Kolejny wylot zagraniczny zaproponował mi szef, mówiąc, że popra-
cujemy na EOD, IEDD. Są to innowacyjne produkty, zaprojektowane przez saperów 
i dla saperów. Umożliwiają operatorowi maksymalną mobilność i ergonomię w ob-
chodzeniu się z materiałami wybuchowymi na bliskich i dalekich odległościach. 
Wszystkie szkolenia i kursy dawały nam przewagę nad rosnącym zagrożeniem ze 
strony terrorystów. Od naszego wyszkolenia i zaangażowania zależało powodzenie 
wyznaczonej misji. 

Patrząc wstecz, na swoją selekcję i służbę w Jednostce Wojskowej GROM, 
stwierdzam, że nauczyła i przygotowała mnie do podejmowania trudnych życio-
wych decyzji. Często wracam myślami do zawodowej służby wojskowej, spełniłem 
swoje marzenia, czuję się nadal żołnierzem, dla którego Ojczyzna i Jednostka Woj-
skowa GROM są wartościami najwyższymi. 
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Serhio 

Do Jednostki trafiłem po kilkunastu latach służby wojskowej w najróżniejszych 
miejscach świata. Miałem wcześniej okazję zobaczyć, jak funkcjonują formacje woj-
skowe w różnych krajach i w różnych konfiguracjach etatowo-sprzętowych przewi-
dywanych do realnego działania bojowego. Struktury sił zbrojnych na całym świecie 
są do siebie podobne, ale nigdy nie identyczne. Inaczej budują je Niemcy, Ame-
rykanie czy Rosjanie i trochę inaczej dobierają do nich sprzęt. Inaczej także takie 
struktury wyglądały w Wojsku Polskim do czasu udziału w misji irackiej. Jednak 
nie to jest najważniejsze. Poza tym wszystkim, co już dane państwo stworzyło i po-
siada jako siły zbrojne, ważniejsza jest umiejętność wykorzystania owych sił w wa-
runkach bojowych. Przekonałem się nagle, że jednak w Polsce można zrobić coś 
przemyślanego i mogącego osiągnąć sukces na współczesnym polu walki. Zanim do-
stałem się do Jednostki, wydawało mi się, że niewiele może mnie jeszcze w służbie 
wojskowej zadziwić czy zaskoczyć. Życie pokazało, że byłem w błędzie.

Często mam do czynienia z określeniem: „W Jednostce miałem zaszczyt służyć 
z najlepszymi”. Ci, którzy nie znaleźli się po drugiej stronie bramy, mogą uznać to za 
frazes, banał powtarzany przez wszystkich, którzy się tam jednak dostali. To proste 
stwierdzenie oddaje jednak o wiele więcej, niż można by próbować opisać wysubli-
mowanym językiem.

Żadne inne środowisko nie dało mi wcześniej takich możliwości poznawczych, 
kontaktowych, szkoleniowych i, co najważniejsze, uczestnictwa w takim zakresie 
realizacji zadań, jakie wypełniała Jednostka. Mówi się, że ilu ludzi, tyle charakterów, 
i tak dokładnie tu jest. Począwszy od pozytywnych wariatów, poprzez milczków, 
sportowców, gadułów, romantyków, introwertyków, miłośników literatury i historii, 
pasjonatów spadochroniarstwa, motocykli, ekstrawertyków, inżynierów-samo-
uków, krawców, domorosłych mechaników, kucharzy amatorów, kiboli, kolekcjo-
nerów kina erotycznego, artystów, cieśli, marzycieli, niedoszłych olimpijczyków, aż 
do psychoterapeutów drobiu z zamiłowania. Wszystkich ich łączą pewne wspólne 
cechy – miłość Ojczyzny, dobro Jednostki, profesjonalizm i ponadprzeciętna umie-
jętność pracy w zespole. Prawie zapomniałem o jednym jeszcze – specyficznym, 



Wspomnienia żołnierzy JW GROM

246

resortowym poczuciu humoru, krążącym czasami gdzieś na granicy absurdu i cien-
kiej linii bezpieczeństwa – to właśnie cały GROM.

Początek – Kabul

Co rano czysty, ogolony i wbity w wyprasowany pustynny mundur polowy WP 
wchodzę jak zwykle leniwym krokiem do lokalnej stołówki. Przepustka na wi-
docznym miejscu, pasek dociśnięty, guziki dopięte – niby baza NATO, ale wszyscy 
dopasowujemy się do trendów amerykańskiego sojusznika. Grzecznie czekając 
na swoją kolej, zauważam nagły ruch w drzwiach stołówki: wchodzi grupa kil-
kunastu ludzi ubranych w wojskowe mundury w naszym pustynnym kamuflażu. 
Niby nasi, ale jednak nie – dziwne pasy, dziwna broń, podpięte magazynki w ame-
rykańskich karabinkach, paski, szelki, noże, okulary przeciwsłoneczne i inne nie-
znane gadżety. Wygląd jaskiniowców, przez gęste brody nie widać twarzy. Długie 
włosy rodem z festiwalu heavymetalowego nie przypominają rekruckiego strzy-
żenia. Nowi nie odpowiadają na rzucone w przestrzeń „dzień dobry”. W ogóle 
na nic nie odpowiadają. Gdyby nie broń i wyposażenie wojskowe, pomyślałbym, 
że Kabul odwiedziła delegacja bezdomnych z Dworca Centralnego w Warszawie. 
Biorą posiłek, siadają, jedzą – nic nie mówią albo mówią na tyle cicho, żeby nikt 
dookoła nie słyszał. Mam wątpliwości – może to jednak nie Polacy? Dyskretnie 
wychodzę za nimi przed stołówkę i wreszcie słyszę pierwsze wypowiedzi w kwie-
cistej, nienadającej się do zacytowania polszczyźnie – jednak to nasi. Wsiadają 
do pojazdów i zaczynają powoli kołować w kierunku bramy wyjazdowej z bazy; 
muszę mieć wybitnie głupkowaty wyraz twarzy, bo koleś siedzący w ostatnim po-
jeździe, widząc moje osłupienie, krótko podnosi rękę na pożegnanie. Coś w głowie 
zaczęło mi wtedy nieśmiało kiełkować.

Droga

Basen. prowadzący wytłumaczył krótko i po męsku reguły gry, nikt nikogo do ni-
czego zmuszał nie będzie, zrezygnować można w każdej chwili i bez podawania po-
wodów. Instruktor omawia pierwszy test polegający na skoku z wieży do basenu, 
pyta czy zrozumiano. Na dole wśród kandydatów zapada kościelna cisza, więc po 
chwili słyszymy: ok, to pokażę wam, o co chodzi. Instruktor pozbywa się szybko 
z kieszeni telefonu i kluczy i tak jak stoi w ciągu ułamka sekundy skacze do ba-
senu. Przez głowę przelatuje mi jedna myśl – wariat! Ponadto ciekawe zjawisko: 
miał być skok z 4 m, a wieża ma co najmniej kilka metrów więcej, ale cóż począć. 
Pakuję się na szczyt wieży, dostaję pakiet pytań kontrolnych, sprawdzających, czy 
mam łączność z rzeczywistością, po czym pada komenda „naprzód”. Ostatnia myśl 
przed lotem – świetnie, ale z dołu wyglądało, że te koraliki na torach do pływania 
są trochę dalej od siebie (zdjęte tylko z dwóch torów). Za chwilę jestem już na po-
wierzchni. To nie była nawet rozgrzewka przed resztą atrakcji tego pięknego dnia. 
Chwilę po mnie skacze kawał chłopa – leci jak kłoda, po czym bez ruchu zastyga 
pod wodą. Wyciąga go asekuracja – przytomny, oddychający i nawet nie za mocno 
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zdenerwowany. Pytają, czemu po skoku nie płynął na powierzchnię. „Nie umiem 
pływać, ale myślałem, że się uda” – odpowiada szczerze, instruktorzy ze zrozumie-
niem kiwają głowami. Pewnie już wcześniej z takimi akcjami się spotkali.

Górki. Dochodzimy do rzeczki, instruktor staje nad brzegiem i czegoś wypatruje, 
sprawdza stan brzegu po naszej stronie. Patrzę, obserwuję, co robi, i dochodzę 
do wniosku, że będziemy forsować rzeczkę (strumień – jak ktoś woli). Trochę to 
dziwne, że pierwszego dnia, ale co tam. Pierwszy ściągam plecak i przygotowuje 
się do przejścia – taki ze mnie szybki, szczeciński cwaniaczek z dzielnicy, szybciej 
przejdę – szybciej wyschnę, więcej wypocznę. Zdjąłem spodnie, kurtkę, ocieplacz, 
zmieniłem buty, założyłem worki, oklejając je na udach taśmą klejącą – gotów na 
sygnał. Instruktor nie mówi nawet słowa, dzisiaj już wiem, że czekał, aż skończę 
się przebierać i trochę wymrożę tylną, czteroliterową część ciała. Patrzy na drugą 
stronę rzeczki i po chwili milczenia mówi: ruszamy do mostu – trzy kilometry. 
Wszyscy ruszają, a ja zostaję w tych oklejonych do desantowania rzeki nogach i spa-
kowanymi do plecaka ciepłymi ciuchami. Mam dwie opcje: gonić ich w tym stroju 
na lekko i wyziębić się po 15 min. lub przebrać się z powrotem i dogonić gdzieś 
między niedoszłym brodem a wspomnianym mostkiem. Wybieram opcję drugą, 
przebranie zgrabiałymi łapami zajmuje chwilę, po czym biegnę z całym wyposaże-
niem na plecach, wywracając się na konarach i w głębokim śniegu dziesiątki razy – 
cwaniactwo jednak nie zawsze polepsza sytuację. Doganiam ekipę na mostku. Wła-
śnie odpoczywają po marszu, uzupełniają płyny, przegryzają suchary… Instruktor 
widzi mnie – dolatującego na klasycznym bezdechu – i z kamuflowanym uśmiesz-
kiem rzuca: „Ruszamy dalej, panowie, nie mamy całego dnia!”. 

Przeniesienie

W kadrach obiecują, że dokumenty na moje przeniesienie wyślą za tydzień. Piątek, 
po dwóch tygodniach, i nic się nie dzieje – postanawiam zadzwonić do kumpla. 
Kiedy dzwonię, w tle odbywa się akurat jakąś piątkowa impreza, wyczuwalne są 
pozytywne fluidy i słychać rytmiczną muzykę. Koleś mówi wprost: jeśli obiecali, to 
na bank wyślą, niczym się nie przejmuj – luzik (to tak bez cytowania wojskowego 
języka). Dokumenty pojawiają się w poniedziałek – natychmiast rozkręca się kla-
syczna wojskowa awantura. Jakim prawem gdzieś się starałem, nie informując do-
wódców? Generalnie nie wyrażają na to zgody – szlus. Wszystko jednak kończy się 
na odgrażaniu i obrazie majestatu oraz braku uczestnictwa dowódcy w pożegnaniu. 
Po dziesięciu dniach stawiam się przed bramą Jednostki. 

Druga strona bramy

Gdybym miał opisać, co w Jednostce było różnego od klasycznego wojska, mu-
siałbym zapisać ilość kartek porównywalnych do tych użytych przy pisaniu Trylogii. 
Najprościej rzecz ujmując: inny świat. Młody w jednostce? Nikt na niego nie krzyczy, 
nikt się nie wymądrza, nikt nie przemyka chyłkiem ani nikomu nie salutuje. Lu-
dzie, mijając cię, pytają: „Nowy? – Witamy, gratulacje, powodzenia!”. Dziewczyny 
w sekcji finansowej starają się pomóc, tłumaczą, co trzeba zrobić, jak wypełnić 
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dokumenty, gdzie pójść i z kim rozmawiać, żeby sprawy pozałatwiać. Magazynierzy 
doradzają, a nie wydają graty dla kwitu, tłumaczą, co brać, w jakim rozmiarze i dla-
czego tak, a nie inaczej. Dla człowieka, który właśnie opuścił klasyczną MON-owską 
jednostkę, przesyconą manieryzmem i układami, a przede wszystkim specyficznym 
podejściem do człowieka to jest… lekki szok kulturowy.

W noc poprzedzającą termin stawiennictwa do Jednostki przychodzi na świat 
moja druga córka. Dylemat – poprosić o wolne w pierwszym dniu pobytu w jed-
nostce? Trąci trochę amatorką. Pytam nieśmiało przełożonego we wtorek – robi 
wielkie oczy i pyta: kiedy się urodziła? W niedzielę przed przyjazdem. To gratu-
lacje – pisz kwit o okolicznościowy i zostaw mi na stole, ktoś zniesie do kadr, póź-
niej pakuj d…sko i wracaj do domu, nie chcę cię widzieć do następnego ponie-
działku. Wiem, w dzisiejszych czasach może już tak to nie dziwi, ale ówczesne realia 
MON-u poza bramą były zupełnie inne – wiedzą ci, którzy wtedy służyli. Wróciłem 
w kolejny poniedziałek dalej się dziwić – stan szokowy minął mi po upływie dłuż-
szego czasu. Ciągle myślałem wtedy: jak to jest, że tutaj najważniejszy jest czło-
wiek, a wiele rzeczy systemowych dopasowuje się do niego (oczywiście tam, gdzie 
można), a nie odwrotnie? 

Miltary Travel Agency All Inclusive

Lecimy samolotem C-17, który wygląda jak latająca piwnica. Głównie przez to, że 
nie ma zbyt wielu okien, a instalacja wewnętrzna (rury, przewody, zawory, czujniki) 
nie jest kamuflowana tak, jak w samolotach pasażerskich – po prostu jest wszę-
dzie wewnątrz kadłuba. Plusy? Nigdy wcześniej nie miałem okazji spać w samo-
locie w pozycji horyzontalnej. Tutaj po zapakowaniu naszego „cargo” zostało sporo 
miejsca na rozłożenie karimat, wyjęcie śpiworów i drzemkę, a Amerykanom to kom-
pletnie nie przeszkadzało, więc była to dla mnie jedna z najkrótszych (ze względu na 
sen) podróży lotniczych. Ponieważ był to mój kolejny raz z wizytą w Afganistanie, 
nie było już takiego wrażenia, jak za pierwszym. Niemniej – klasycznie – otwarcie 
rampy powoduje wtargnięcie mas śmierdzącego powietrza do wnętrza klimatyzo-
wanego kadłuba. Ciężko określić tę mieszankę zapachową (raczej odorową), ale na 
pewno za pierwszym razem wywołuje pewne… zaskoczenie, trochę jakby zmieszać 
łupież z nawozem – coś koło tego... Na końcu pasa czekają chłopaki z ekipy, którą 
zmienimy. Wśród nich mój serdeczny kolega, zarośnięty jak Chewbacca, i gdyby nie 
charakterystyczny głos, to raczej bym go nie rozpoznał.

W późniejszych latach po raz pierwszy i jedyny uda mi się w czarterowym, woj-
skowym samolocie dostać miejsce w biznes klasie. To drugi raz w życiu, kiedy prze-
mówiła do mnie reklama, że latanie może być przyjemne. Cateringu zero, ale prze-
strzeń na nogi – nie do opisania, wyspałem się wtedy. 

Wieś wymarłych

Jedziemy kawał drogi i na pewnym etapie trzeba porównać pozycję realizo-
waną w stosunku do wskazanej w planowaniu – do tego służy specjalny terminal 
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z mapami. Niestety, system odczytywał aktualną pozycję z takim odświeżaniem, 
że trzeba było mieć cierpliwość godną szachisty, by nie wywalić ustrojstwa przez 
okno albo nie rozstrzelać z posiadanej broni osobistej. W każdym razie skupiam się 
pewnego razu na określaniu lokalizacji i przestaję na jakiś czas obserwować przeta-
czającą się za oknem rzeczywistość. Po jakimś czasie słyszę przez radio zapytanie: 
zmieścimy się po twojej stronie? Bezwiednie podnoszę głowę – spoglądam prędko 
w małą szybę hummera (miejscówka prawo/tył) przez noktowizor. Widzę czarno-
-zielone smutne twarze w turbanach, stojące ok. 0,5 m od toczącego się powoli 
i cicho pojazdu. Kolega zauważa, że lekko podskakuję z wrażenia, i ryczy śmiechem: 
jesteśmy na miejscu, we wsi, no stress. 

Bracia Litwini

W tym samym obszarze działania funkcjonuje również litewski zespół zada-
niowy. To wielkie chłopy – średni wzrost Litwina w ich ekipie wynosi ok. 190 
cm plus odpowiednia waga. Troglodyci. Mają ze sobą psa – lekko psychopatycz-
nego owczarka niemieckiego, który, niepilnowany, momentalnie chwyta ob-
cych (ale i swoich!) za łydkę. Taki miał zwierz klimat. Podczas ustalania planu 
działania okazuje się, że będziemy potrzebować ich pomocy sprzętowej, zanim 
reszta naszych bagaży doleci z Polski. Zdzwaniam się z nimi w sobotę i ustalam, 
że wpadnę po pożyczkę w niedzielę ok. 9.00. Rano, zaraz po śniadaniu, ruszam 
do zaprzyjaźnionej ekipy – daleko nie miałem, około 400 m kamienistą drogą. 
Wchodzę do baraków litewskich, gdzie nad całością czuwa siedzący w wejściu 
wielki żołnierz. Ze stoickim spokojem stwierdza, że wie, o co chodzi, i że mam 
wejść do pomieszczenia nr X i zapytać o kolesia X – wszystko ogarnięte. Masze-
ruję długim korytarzem, wyszukując numeru pomieszczenia – znajduję, pukam, 
po czym, nie czekając na „wejść”, pakuję się do środka i zamykam za sobą drzwi. 
Wygląda to trochę jak w filmie grozy: znajduję się nagle w przyciemnionym ro-
letami pokoju o powierzchni mniej więcej 5 m2, gdzie piętrowe prycze stoją po-
ustawiane wzdłuż ścian, a pośrodku leżą spiętrzone typowe komandoskie graty: 
skrzynki, plecaki, amunicja, granaty, broń itd. Reszty nie jestem w stanie zareje-
strować, ponieważ na środku tego usypanego śmietnika, na samej górze, podnosi 
nagle łeb – obudzony – psychopatyczny owczarek. Chyba trochę ze zdziwienia, że 
miałem tupet wejść do jego pomieszczenia, nie warczy nawet za mocno, nie ata-
kuje, tylko wlepia we mnie wytrzeszczone ślepia – mam wrażenie, że patrzy na 
mnie na wdechu. Logika mówi: „uciekaj!”, ale mięśnie są jakieś wolniejsze w re-
akcjach – to wszystko dzieje się w ułamkach sekund. Ostatecznie pies unosi łeb 
trochę wyżej, ale wtedy zza poduszki jednego z łóżek słyszę po polsku (choć z li-
tewskim akcentem): „on nie gryzie” (ale mnie pocieszył chłop) – po czym wypo-
wiada dziwną litewską komendę do psa, po której pies przestaje szczerzyć kły 
i kładzie się na stercie wywalonego w środku pomieszczenia śmietnika. Niemniej 
nie przestaje na mnie łypać wzrokiem Hannibala Lectera – jak na potencjalny 
posiłek.
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Lokalne koziki 

Przyjeżdżają w zielonych toyotach pick-up, gdzie w części cargo siedzi ich kilku-
nastu – obwieszeni sprzętem, niektórzy z granatami (nie granatnikami) RPG między 
kolanami. Dodatkowo jakieś worki, dzbanki i inne pakunki. Podjeżdżają na pełnej 
prędkości, więc ogon ciągnącego się za nimi, wznoszącego się pustynnego kurzu 
jest widoczny na kilka kilometrów. Zatrzymują auta, wysiadają w biegu, prawie 
przewracając się o wyrzucany sprzęt, widzę, że zabierają ze sobą worki i czajniki 
z pojazdów i z nimi zasuwają do szturmu. Porykują, machają karabinami i żwawo 
wbiegają w rejon zabudowań ze wszystkich możliwych, otwartych kierunków. Od 
momentu ich przyjazdu do momentu, gdy wbiegli na teren zabudowań, nie mogę 
za bardzo wydusić z siebie słowa. Myślałem, że takie rzeczy można zobaczyć tylko 
na filmach typu Lawrence z Arabii, tylko po co te czajniki – będą obezwładniać 
gorącą wodą? Nasz dodatkowy posterunek obserwacyjny, o którym nie wiedzieli, 
znajdował się na wzgórzu nad wioską. Kiedy znikają za murami, pytam przez radio: 
„Daj znać, co robią, bo jakoś dziwnie cicho się zrobiło po wejściu tej husarii”. Odpo-
wiedź z góry: wbiegli na pełnej prędkości, równie szybko się zatrzymali i właśnie za-
częli robić sobie herbatę w tych czajnikach, które wzięli ze sobą, wlekli też produkty 
i właśnie trwa tam jakaś… uczta czy coś. Taka kultura walki i już. 

W pojeździe siedzi ze mną mój serdeczny koleżka, który nagle zauważa: „Ty, a on 
nie ma tego RPG-a odbezpieczonego?”. Lokalny facet (bez górnych jedynek) stoi 
z dwoma poobijanymi, odrapanymi granatami RPG przeplecionymi w rolniczych 
palcach, skierowanymi do dołu zapalnikami, odbezpieczonymi oczywiście. „Zrób mi 
z nim fotę” – powiedział koleżka, po chwili niezręcznej ciszy wysiadając z pojazdu. 
Fotę mam do dzisiaj, zmarszczki też.

Bombowiec

Sytuacja wymaga natychmiastowego działania – wzywamy wsparcie lotnicze. Po 
chwili dostaję potwierdzanie: do dyspozycji dostajemy bombowiec B-1 z odpo-
wiednią ilością bomb naprowadzanych laserem i GPS-em. Trochę nie wierzę, po-
nieważ ta jednostka lotnicza działa zazwyczaj tylko i ekskluzywnie dla Amerykanów, 
więc proszę o potwierdzenia raz jeszcze – potwierdzają. Nad głową słychać naj-
piękniejszy dźwięk na świecie: B-1 ma promień skrętu Titanica, brzydotę latającej 
flądry, ale przez ilość bomb na pokładzie siłę ognia małej floty. Pierwsze naprowa-
dzanie bojowe w historii polskich Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lot-
nictwa (JTAC), wykonane przez kolegę. Wychodzimy bez większego szwanku mimo 
przygód poprzedzających, jak i będących następstwami tej sytuacji – po prostu kilka 
długich dni.

Kilka lat później, w następstwie porwania amerykańskich żołnierzy na pół-
nocy kraju, dostajemy taki sam samolot do dyspozycji na czas realizacji ope-
racji – wszystko wtedy jest szybkie i chaotyczne, ale tak to działa w podobnych sy-
tuacjach. Jeszcze przed wystartowaniem, na lądowisku dostaję informację przez 
radio, że woła mnie B-1, który jest nad głową. Łączę się i w eterze – pierwszy raz 
w przypadku takiego kolosa – pilotem okazuje się być kobieta. Tego dnia dostaję do 
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działania jeszcze dwie różne pary środków bojowych, gdzie pilotami są kobiety – 
kumulacja jakaś, czy co?

Idzie burza

Wykonujemy zadanie w jednej z części tego surowego kraju. Główna partia roboty 
jest już wykonana, pozostało podebranie naszej ekipy i dostarczenie do FOB-u. 
W słuchawkach panuje niezły bałagan. Na samej górze pracuje na naszą korzyść sa-
molot rozpoznawczy X, pod nim łukiem lata uzbrojony BSL (Bezzałogowy System 
Lotniczy). Jeszcze niżej, na zachód, para dyżurna samolotów F-15, a pod nimi dwa 
śmigłowce transportowe CH-47 Chinook. Trochę węższym łukiem latają dwa śmi-
głowce bojowe AH-64 Apache. Te wszystkie elementy pracują w radio, symulta-
nicznie w prawej słuchawce, i oczywiście porozumiewają się w bełkotliwym lot-
niczym języku angielskim. Natomiast w lewej słuchawce, tak żeby się nie nudzić, 
słyszę naszą komunikację zespołową. Łączność ze „sztabami armii” utrzymuje 
kumpel, klnąc kogo popadnie we wszystkich znanych językach świata, zwalniając 
przy tym wszystkich z pracy jak leci. W pewnym momencie nieśmiało kalkuluję 
i dochodzę do wniosku, że chłop zwolnił do cywila mniej więcej półtora batalionu 
armii amerykańskiej. Oczywiście awantura polega na tym, że potrzebujemy od do-
wództwa natychmiastowego podebrania z rejonu. Niestety, idzie burza piaskowa 
i zabierają wszystkie środki powietrzne z nad rejonu operacji. Nachylenie terenu od 
miejsca, gdzie się znajdujemy, względem miejsca podebrania jest, ujmijmy to dy-
plomatycznie – do bani. Dodatkowo wymagające i czasochłonne. W końcu jest de-
cyzja: zabieramy was, ale musicie być na lądowisku za maksymalnie 15 min. Nawi-
gator patrzy na GPS, patrzy w dół stromego kamienistego wzgórza, patrzy na mnie 
i kiwa sceptyczne głową.

Za chwilę ekipa z całym oporządzeniem, drabinami i zatrzymanymi zaczyna 
schodzić w dół rumowiska, wzbudzając kamienne lawiny – na szczęście o niedu-
żych skalach. W sumie to część drogi pokonujemy bardziej na tylnych częściach 
ciała niż na własnych nogach. Iluminacja księżyca była bardzo niska tej nocy, więc 
w noktowizorze widać teren zaledwie na kilka metrów przed nami. Kilkanaście me-
trów przed wskazanym lądowiskiem dostajemy pytanie od pilota śmigłowca sztur-
mowego, czy naszym lądowiskiem jest to obecnie podświetlone wiązką laserową. 
Potwierdzam. Po chwili zgłasza, że lądowisko jest za wąskie i za blisko potencjalnej 
lokalizacji przeciwnika. Podaje współrzędne następnego i nakazuje pośpiech, bo od 
zachodu burza już blisko. Sprawdzam odległość na GPS – dodatkowe 200 m w tym 
samym terenie, tylko niżej. Przekazuję pilotom informację o trudnościach tereno-
wych oraz widzialności. Pilot potwierdza: zrozumiałem widzialność słaba, mogę 
strzelić wam na kierunku hydrę (rakieta do podświetlania IR). Chcę przekazać, żeby 
tak zrobił, ale dopiero na mój sygnał, po przekazaniu chłopakom, co dzieje się w po-
wietrzu (nie słyszą korespondencji z helikopterami). Naciskam przycisk nadawania 
i mówię z zadyszką: „Roger… but… stand by for…” – i momencie, gdy pada „for”, 
w ciszy słychać wyraźny dźwięk odpalania rakiet, po czym tłumioną eksplozje.

Jestem już na dole kolumny schodzącej, pokonując większość skalnej trasy na 
tylnej części ciała, bo muszę ocenić lądowisko przed podebraniem – taka robota. 
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Kiedy dobiega mnie świst rakiety, słyszę za sobą komentarz kolegi: „…zaczyna 
się…” Szybkie „wydyszenie” z siebie aktualizacji sytuacji do chłopaków przez radio 
i wszyscy wiedzą, skąd poszła rakieta. Chwilę po zadziałaniu głowicy rakiety (ra-
kieta wystrzeliwana przez pilota automatycznie detonuje głowicę na pożądanej od-
ległości i kierunku od śmigłowca) noc w noktowizorach zmienia się w dzień. Mam 
wrażenie, że widać skraj doliny po drugiej stronie. Korzystamy z chwili światła, 
żeby podejść sprawniej do kolejnego wskazanego lądowiska. Ponownie łączy się 
z nami pilot śmigłowca Apache i ponownie przekazuje informację z Chinooków, 
że lądowisko jest za małe do bezpiecznego podebrania – sugeruje kolejne, w dół, 
ok. 100 m dalej. Patrzę na ekipę za mną, kolumna się rozciąga, czasu do nadej-
ścia frontu burzowego coraz mniej. Koleś z tyłu mówi: „ląduj ich gdzieś tutaj, dalej 
może być problem”. Faktycznie, ściana zaczyna przechodzić w zupełną stromiznę. 
Po prawej stronie znajdujemy półkę skalną – wymiarowo zupełnie niepasującą do 
lądowania takiej krowy, jaką jest Chinook, szczególnie w nocy. Podaję opis i pod-
świetlam lokalizację pilotom – każą chwilę czekać, podejmują decyzję. Za chwilę 
zgłaszają – mamy tylko jedną szansę, potrzebujemy działania z ziemi, więc trzeba 
zabierać się ekspresowo, drugiego podejścia nie będzie. Podświetlamy środek lą-
dowiska i ściany skały za nim. Pilot schodzi do podebrania i utrzymuje maszynę 
w zawisie (na skoku), dotykając powierzchni ziemi tylko dwoma tylnymi kółkami, 
po czym otwiera rampę. Tylne śmigło po przekoszeniu znajduje się w odległości 
może 1,5 m od skały – chociaż w noktowizji wydaje się to o wiele mniej. Paku-
jemy się z gratami na biegu do środka i startujemy. Za nami ściana piaskowej burzy 
pokrywa teren podebrania w ciągu kilku minut. W drodze do FOB-u nikt nic nie 
mówi – wszyscy za to dyszą jak parowozy. Miałem później okazję podziękować pi-
lotom za to niebywałe podebranie – pogadaliśmy, jak to wyglądało z ich perspek-
tywy, ale to już zupełnie inna historia.

Podsumowanie

Człowiek zawsze szuka pozytywnego punktu odniesienia. Zazwyczaj w sytuacjach, 
w miejscach, gdzie zespół ludzi, z którymi pracuje, jest jednością, monolitem. Tam, 
gdzie zaufanie jest na tyle mocne, że nie musisz otwierać oczu i sprawdzać, żeby 
wiedzieć, że twoi koledzy, bracia tam są. Żeby wiedzieć, że pomogą ci wtedy, kiedy 
zajdzie taka potrzeba, a oni doskonale wiedzą, że zachowasz się dokładnie tak 
samo. Ci ludzie i ich klimat, zasady postępowania, reguły i wsparcie pozostaną dla 
mnie zawsze wzorem.
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Rotacja: zaczęła się kolejna zmiana w Afganistanie, moja trzecia. Wchodzę do 
B-chaty, w której mieszkaliśmy całą sekcją na poprzedniej zmianie. Mam swój 
„boks” – taki własny pokój z dykty. Rzucam graty na ziemię i siadam na łóżku – 
pierwsze wrażenia i odczucia: jakbym wrócił z urlopu do drugiego domu. Jakieś 
osiem miesięcy wcześniej żegnałem się z tym miejscem. 

Pierwsze dni są przeważnie poświęcone na aklimatyzację, bez większej aktyw-
ności – przejmowanie sprzętu, sprawdzanie, przystrzeliwanie broni. Tym razem 
było nieco inaczej, ponieważ na horyzoncie była „ciekawa robota”, do której je-
steśmy stworzeni, czyli hostage rescue. HR są operacjami najtrudniejszymi do reali-
zacji, ponieważ życie zakładnika staje się tu priorytetem – to do takich operacji tre-
nujemy, dając z siebie wszystko. Taki typ „roboty”, dla każdego operatora jest jak 
wisienka na torcie, szczególnie podczas tej wojny.

Z informacji wywiadowczych wynika, że mamy trzech policjantów afgańskich, 
którzy mają zostać publicznie straceni, w najpopularniejszy wśród talibów sposób – 
obcięcie głowy. Znamy też lokalizację przetrzymywanych zakładników: wysokie 
góry, jedna z którejś zapyziałych wiosek w tym, w sumie, pięknym kraju. Mamy pa-
kiet informacji, czas na szybkie planowanie, podczas którego ustalamy lądowisko 
dla śmigłowca oraz drogę podejścia. Dwie sekcje wchodzące na dwa compoundy, 
pozostałe, wraz ze snajperami, robią tzw. security. Sekcja, w której jestem, wchodzi 
do jednego ze wskazanych zabudowań, kolejna sekcja bierze sąsiadujący budynek. 
Plan jest dopracowany i gotowy, śmigłowiec zapotrzebowany. Zadanie musi zostać 
wykonane do jutra, taki jest deadline, inaczej policjanci zostaną zabici.

Realizowane przez jednostkę operacje charakteryzują się tym, że są wykony-
wane głownie w nocy, tym razem również nie było żadnych odstępstw. Nawiga-
torzy zaplanowali trasę z takim wyliczeniem, żeby pomiędzy godz. 3.00 a 4.00 za-
pukać do drzwi gospodarzy. Każdy z nas szykuje siebie i sprzęt do zadania na własny 
sposób. Moja funkcja w sekcji to breacher, zrobienie przejścia to moje zadanie. No-
życe, ładunki wybuchowe standardowe na drzwi i coś większego w razie ciekaw-
szej przeszkody. Noktowizor, baterie zapasowe, 14 magazynków, granaty, lighsticki, 
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batony energetyczne, woda. Karabin HK 416 z tłumikiem. Lubię go, bo jeszcze mnie 
nie zawiódł. Pistolet (wtedy jeszcze miałem USP), strzelba do otwierania „złośli-
wych” drzwi i kupa amunicji do niej. Od rana wszyscy grzebiemy przy sprzęcie, tak 
żeby być gotowym na misję. Wieczorem chwila odpoczynku, ale chyba nikt nie jest 
w stanie zasnąć. Jestem zbyt podekscytowany, zresztą jak przed każdą operacją. 

Zbliża się godzina startu – ok. 24.00 ruszamy na lądowisko w Bagram. Ogromny 
„autobus” Chinook CH-47 czeka z otwartą rampą, zapraszając nas swym przy-
jemnym światłem do środka. Start, dźwięk wirników i silnika, niepowtarzalna at-
mosfera sytuacji. Twarze moich towarzyszy broni nie zdradzają żadnej z emocji, 
jakie im w tym momencie towarzyszą. Nic, oprócz koncentracji i skupienia. Ja 
czuję strach, ekscytację, podniecenie, adrenalinę, ale myślę, że też tego nie widać 
na mojej twarzy. Tak jak każdy, jestem w 100% skoncentrowany. To, że zrobiłem 
podobnych operacji już wiele, a na ćwiczeniach – tysiące, nie znaczy, że mogę po-
dejść do tego na luzie. 

Po ok. 40 min. lotu widzimy sygnały załogi – „one minute”, koniec laby, 
trzeba się szykować do szybkiego opuszczenia śmigłowca. Przyziemienie, tym 
razem dość miękkie, wyskakujemy i ku naszemu zdziwieniu wpadamy po kolana 
w śnieg. Tego dane wywiadowcze nie podały! Pierwsze zaskoczenie: dużo śniegu, 
o wiele za dużo. Pierwsze 300 m idziemy w ślimaczym tempie, w śniegu po ko-
lana, już wiemy, że czas będzie nam uciekał szybciej niż zazwyczaj. Do celu mamy 
jakieś 2500 m. Nie wiem, czy mieliście okazję iść w głębokim śniegu, brodząc po 

Po zatrzymaniu talibów i znalezieniu zakładnika. Źródło: ze zbiorów autora.
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kolana. Dodajcie do tego obciążenie 40–50 kg ekstra i wysokość 3000 m n.p.m. 
Teren jest mocno pofałdowany, schodzimy i wchodzimy, końca tego nie widać, 
a czas ucieka. Jest godz. 4.00, ostatni dogodny moment do ataku, a my do obiektu 
mamy jeszcze jakieś 500 m. Przyspieszamy i wtedy słyszymy nawoływanie imama 
z meczetu na modły.

Efekt zaskoczenia – to, co jest bardzo istotne – prawdopodobnie minął i mamy 
tego świadomość. Teoretycznie wszyscy mężczyźni w wiosce właśnie wybierają się 
do meczetu, a my przystępujemy do biegu w kierunku naszego celu. Ostatnie 100 
m pokonaliśmy sprintem. Nie wiem, jak nawigatorom udało się bezbłędnie określić 
budynki do ataku, ale zanim podszedłem, by ustawić się do bramy wejściowej, snaj-
perzy stali już na drabinach, trzymając swoje sektory. Synchronizacja ataku i wcho-
dzimy na dwa dziedzińce równocześnie. Moja sekcja – lewy budynek, druga – 
prawy. Drzwi do budynku są otwarte, nie trzeba używać strzelby ani tym bardziej 
ładunku. Wbiegamy do pomieszczeń, jedno po drugim, w operacji HR szybkość ma 
ogromne znaczenie. W naszym budynku nie ma zakładników. Czysto, czyli bez za-
grożeń. Jedna kobieta – mężczyźni prawdopodobnie w meczecie. W budynku są-
siednim słyszymy w radiu „Bingo!”: mamy zakładników i kilku talibów. Na nasze 
szczęście chłopcy nie byli zbyt religijni, bo nie obudziły ich nawoływania imama ani 
nasze wejście. Smacznie spali, kiedy druga sekcja zaczęła zakładać im kajdanki na 
ręce. Operacja zakończyła się sukcesem – jeden policjant został uratowany, jeden 
uciekł talibom dwa dni wcześniej, a co do trzeciego, to nikt nie potwierdził, czy 
w ogóle był, możliwe więc, że był po prostu jednym z porywaczy. Do bazy wraca-
liśmy już naszymi Mi-17. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Po każdej akcji omawiamy, co się 
wydarzyło, i wyciągamy wnioski. Ta operacja dała nam ważną lekcję. Zdjęcia sate-
litarne nie pokazują głębokości pokrywy śnieżnej. Jeżeli nie masz takiej informacji, 
a wiesz, że w górach leży śnieg, to zabieraj pierd… rakiety śnieżne. Lepiej nosić niż 
przeklinać, że się nie wzięło, a żołnierskie szczęście nie jest tylko pustym życzeniem. 
Czasem się przydaje. 
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Moje motto to słowa św. Jana Pawła: „każdy ma swoje Westerplatte, coś co musi 
obronić”, dlatego zawsze chciałem robić coś niezwykłego i pożytecznego dla siebie 
i innych. Kiedy w 1998 r. dostałem zaproszenie do służby w JW GROM (JW 2305), 
ucieszyłem się, że mam przed sobą nowe wyzwanie. Na opłatku w 1998 r. złożyłem 
życzenia generałowi Petelickiemu oraz podziękowałem za propozycję służby w tej 
Jednostce. W ciągu trzynastu lat mojej służby w GROM Generał był kilka razy moim 
pacjentem. Kiedy pobierałem mu krew na badania, robiłem EKG czy różnego ro-
dzaju iniekcje, musiałem zachować „kulturę sztabową”: z meldunkami przed i po za-
biegu. Na wspomnianym opłatku złożyłem także życzenia cichociemnym, gen. Ba-
łukowi – „Starba” oraz legendarnej „Kamie”. Oni oraz kolejny cichociemny – Alojzy 
Józekowski, to także moi pacjenci. Dla mnie to były ważne osoby, jednak w ambu-
latorium nie wywyższali się, zachowywali jak zwykli pacjenci w przychodni. Trosz-
czyli się o swoje zdrowie jak inni, ale nie poddawali się chorobom. Mieli dużo we-
wnętrznej energii. 

Służąc w „Firmie”, oprócz strzelań, WF-u, kwalifikacji, zabezpieczenia poligonów 
czy skoków, zaznajomiłem się z pracą w laboratorium i fizykoterapią. Musiałem 
bardzo dobrze znać patofizjologię nurkowania oraz zagadnienia z medycyny hiper-
barycznej. Dzięki temu nauczyłem się badać uszy i je płukać. W czasie skoków, które 
zabezpieczaliśmy, pełniłem funkcję chronometrażysty co było kolejnym ciekawym 
doświadczeniem. W 1999 r. pojechałem na selekcję. Pierwszego dnia była mżawka, 
czasem padał prawdziwy deszcz. Starszy kolega kazał rozpalić mi ognisko. Fajnie – 
pomyślałem. Ale ponieważ „żołnierz jest żołnierski”, jak mawia mój kolega z Lu-
blińca, zabrałem się do pracy. Dałem gałęzie świerku na spód, na to położyłem korę 
sosny oraz brzozy i suchą trawę. Zdobyłem też w miarę suche patyki. Okazuje się, 
że w czasie deszczu są miejsca, gdzie można znaleźć coś suchego i nadającego się 
do palenia: gęste zarośla, korony drzew, zwalone pnie, wszelkie zagłębienia, które 
tworzą „dach na opał”. Wokół ogniska położyłem konary, aby schły od ciepła ognia. 
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Moje ambulatorium na stepie afgańskim. Źródło: ze zbiorów autora.

Przekazanie leków. Źródło: ze zbiorów autora.
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Wiedziałem, że jak je rozpalę, nie będzie trudności w jego utrzymaniu, jeśli tylko 
będę miał drzewo. Kierowca Jopi na selekcję zabierał do karetki mnóstwo sprzętu – 
łańcuchy na koła, piłę, siekierę i materace. Byliśmy więc przygotowani na różne wa-
runki, gotowi do bytowania. Podczas jednej selekcji w karetce spało czterech in-
struktorów. Każdy w miarę komfortowych warunkach.

Do szczególnych wydarzeń w trakcie mojej służby należą te, które miały 
miejsce 11 września 2001 r. Zastanawialiśmy się, jak takie mocarstwo, jakim są 
Stany Zjednoczone, mogły dopuścić do tego rodzaju ataków. Jeszcze tego samego 
dnia, wieczorem, zaczęliśmy z kolegą lekarzem pakować się i układać listę potrzeb-
nych leków i sprzętu na wyjazd. Powiadomiłem o tym moją narzeczoną, z którą 
w czerwcu 2002 r. miałem brać ślub. Mieliśmy już zarezerwowaną restaurację… 
Wolałem pojechać na misję jako pierwszy z medyków i mieć później czas dla ro-
dziny. Jednak do Afganistanu poleciałem dopiero w 2008 r. Moim głównym zaję-
ciem była pomoc medyczna dla żołnierzy oraz miejscowej ludności. Na pierwszy 
patrol pojechałem z Czarnym, który był dowódcą. Afgańscy policjanci i guber-
nator poczęstowali nas herbatą, którą musieliśmy wypić. Czarny zapytał, co ma 
robić, żeby nie zarazić się jakąś chorobą i nie dostać biegunki. W przypadku poja-
wienia się objawów zaleciłem leki, a wcześniej – „profilaktykę alkoholową”. Wie-
czorem przyszedł do mnie z żołądkową gorzką.

Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia zostałem „wyróżniony” z dwoma 
kolegami wyjazdem do Bagram, gdzie znajdowało się polskie dowództwo kon-
tyngentu wojskowego. Celem podróży było przywiezienie produktów żywnościo-
wych na naszą wigilię. Bardzo lubię Bagram, zwłaszcza kiedy, pijąc kawę na ry-
neczku bazy, podziwiam pasmo Hindukusz. Po zapakowaniu produktów udałem 
się na lotnisko, aby wrócić do Kandaharu. Niestety, okazało się, że wszystkie 
loty do Kandaharu zostały odwołane. Poleciałem do stolicy Afganistanu, Ka-
bulu, mając nadzieję, że stamtąd uda mi się złapać jakiś samolot do celu. Tam 
się dowiedziałem, że loty są wstrzymane z powodu zablokowania pasa starto-
wego przez uszkodzony samolot. Bardzo chciałem znaleźć się już w swoim małym 
pokoju i położyć we własnym łóżku. W perspektywie miałem wigilię w Bagram 
lub w Kabulu, w hotelu wojskowym lub polskiej ambasadzie, ale trzeba było 
tam dojechać. Poszedłem dowiedzieć się o najbliższe loty, w sali odpraw spo-
tkałem żołnierzy z Kanady, okazało się, że jednak lecą do Kandaharu i mogą mnie 
zabrać, wszystko przez to, że leciał z nimi ich generał, który był polskiego pocho-
dzenia. Bardzo się ucieszyłem, a kiedy siedziałem w samolocie i kołowaliśmy na 
pas startowy, myślami byłem już w swoim campie. Jednak dobry nastrój prysł, 
ponieważ samolot zwolnił bieg i otworzyła się tylna rampa. Znowu coś nie tak. 
W silniku wystąpiła jakaś usterka. W myślach zacząłem szukać pomysłu na wigilię. 
Na szczęście usterka w ciągu pół godziny została naprawiona. Od tamtej pory 
wiem, że to, co planujemy, nie zawsze musi się zrealizować. Wtedy jest zrealizo-
wane, jeśli dojdzie do skutku, nie wcześniej. Po godzinie byłem w Kandaharze. 
Wreszcie nadszedł czas wigilii. Czekaliśmy na pierwsza gwiazdkę, która w Afga-
nistanie jest wcześniej niż w Polsce. Ciekawie wyglądała na czerwonym afgań-
skim niebie. Lubiłem afgańskie niebo, zwłaszcza w nocy, kiedy byłem na wyjeź-
dzie i miałem służbę. Z tego, co przywiozłem, urządziliśmy wieczerzę wigilijną. 
Połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Na wojnie życzenia pokoju 
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Przy Black Hawk na helipadzie w Ghazni. Źródło: ze zbiorów autora.

Ukąszenie przez pająka lub skorpiona. Źródło: ze zbiorów autora.
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nabierają innego znaczenia, zwłaszcza jeśli jest alarm przeciwrakietowy. Kilka ty-
godni wcześniej rannych zostało kilku Belgów.

Drugą misję spędziłem w Ghazni, latając w zespole Medevac (medycznej ewa-
kuacji). Po przylocie wysłałem CV do dowództwa naszych koalicjantów, po ty-
godniu amerykański ratownik wprowadził nas w arkana służby na Medevacu, 
wreszcie nadszedł mój pierwszy dyżur. W nocy obudził mnie alarm – atak rakie-
towy na bazę. Szybko pobiegłem do schronu. Tam biegł też mój kolega Michel, 
goły – nie zdążył się ubrać. To była nasza misyjna rzeczywistość. W piątek po obie-
dzie, gdy piłem kawę, z radia rozległ się głos: Medevac! Medevac! I kolejne linie 
wezwania – tzw. dziewięcioliniowiec (meldunek Medevac ma 9 lini – punktów). 
Po chwili leciałem w śmigłowcu, który w tym dniu był liderem, czyli lądował 
pierwszy i podbierał poszkodowanych. Wiedziałem z dziewięcioliniowca, że po-
szkodowanymi są żołnierze amerykańscy. Z okien śmigłowca zobaczyłem prze-
wróconego MRAP-a i zielony dym, który wskazywał, gdzie jest miejsce lądowania. 
Za chwilę do śmigłowca przybiegli żołnierze z noszami, na których był żołnierz 
z amputacją urazową kończyny dolnej prawej, na wysokości kolana, oraz drugi – 
z raną postrzałową ramienia lewego. Tego ostatniego posadziłem na fotelu i za-
piąłem pasem. Założyłem pulsoksymetr (aparat mierzący poziom tlenu w krwi), 
na palec, szybka ocena według skali AVPU (skala AVPU jest podstawową skalą do 
wstępnej oceny stanu przytomności osoby poszkodowanej: A – alert: przytomny 
skupia uwagę; V – verbal: reaguje na polecenia głosowe; P – pain: reaguje na 
bodźce bólowe; U – unresposive: nieprzytomny, nie reaguje na bodźce bólowe), 
następnie GCS (Glasgow Coma Scale – skala używana do oceny stanu przytom-
ności i reakcji) oraz ocena rany i diagnoza w kierunku odmy (obecności wolnego 
powietrza w jamie opłucnej). Na szczęście poza raną nie było nic niepokojącego. 
Żołnierz z amputacją miał założonego CAT (combat aplication torniquet – tak-
tyczna opaska zaciskowa); ja wykonałem szybkie badanie urazowe i sprawdziłem, 
czy z rany nie wycieka krew. W kieszeni miał jakiś przedmiot, który utrudniał 
ścisłe przyleganie CAT do kończyny, więc założyliśmy jeszcze jedną opaskę uci-
skową. W bazie czekał już ambulans i zespół do operacji. Kolejny wylot był po 
czterech Polaków, którzy wjechali Rosomakiem na IED (improvised explosive de-
vice). Jeden z poszkodowanych miał złamanie kości promieniowej, pozostali – 
urazy akustyczne i drobne stłuczenia. Trzeci wylot w tym dniu był po Polaków 
i Amerykanów; ci również mieli urazy spowodowane wybuchem IED. U jed-
nego z Amerykanów stan zaczął się pogarszać, pojawiły się trudności w oddy-
chaniu i niepokój. Mieliśmy już założyć rurkę krtaniową LTD, tzw. Kingę (rurka LT – 
ang. laryngeal tube). Na szczęście zauważyliśmy, że zbliżamy się do FOB Ghazni 
(FOB; Forward Operating Base – wysunięta baza operacyjna), więc zwiększyliśmy 
tylko przepływ tlenu. Pozostałych rannych spytałem, jak się czują, wykonałem 
szybkie badanie urazowe i w czasie lotu obserwowałem, czy nie pogarsza się 
ich stan zdrowia.

Wszystkich rannych przekazywano na Traumę, czyli coś w rodzaju SOR. Na po-
czątku był szybki triage (franc. segregacja), po czym, w zależności od stanu, poszko-
dowani trafiali na poszczególne „stoły”. Poszkodowanemu badano podstawowe pa-
rametry życiowe, oceniano uraz oraz wykonywano za pomocą aparatu USG badanie 
FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma – badanie służące szybkiej 
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ocenie pacjentów po tępych urazach jamy brzusznej), które również zaczyna wcho-
dzić na SOR w kraju. Na Traumie do naszych obowiązków należało przekazanie po-
szkodowanych, czyli udzielenie informacji z tzw. recordu – zapisu z godziną urazu 
i jego mechanizmem, statusem poszkodowanego: cywil, żołnierz, narodowość, po-
danymi lekami i wykonanymi procedurami medycznymi. Często służyliśmy jako tłu-
macze, gdy trzeba było przekazać Polaków lub Afgańczyków Amerykanom, a zapis 
był w języku polskim.

W połowie lipca zaczęły się żniwa. Miejscowa ludność za pośrednictwem star-
szyzny doszła do nieformalnego porozumienia z talibami, aby w tym czasie za-
wiesić działania zbrojne i zebrać zboże. Jednak wyloty Medevac nadal trwały, z tego 
względu, że samochody wjeżdżały na miny wcześniej zastawione przez talibów. 
W sierpniu zaczął się Ramadan, czyli islamski post – w tym czasie niewiele wylotów 
Medevac się odbyło. 

Za to we wrześniu wszystko wróciło do normy, czyli do kilku wylotów w ciągu 
dnia. Zaliczyłem wylot w góry, 5 tys. m n.p.m., po rannego policjanta afgańskiego. 
Wylot miał miejsce o 2.30. Ponieważ akcja ewakuacyjna była na dużej wysokości, 
gdzie brakuje tlenu, przygotowaliśmy tlen w butlach dla siebie i poszkodowa-
nego. Po wylądowaniu sprawdziłem, czy policjant nie ma broni, ewentualnie in-
nych „ciekawych rzeczy”. Z moim amerykańskim partnerem zebraliśmy wywiad, 
potem szybkie badanie, wręcz bardzo szybkie, i do śmigłowca. Mój kolega ratownik 
miał trudny przypadek, kiedy MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – typ woj-
skowych pojazdów opancerzonych o zwiększonej odporności na miny i ataki z za-
sadzki) wjechał na IED i wieża przygniotła lewe ramię żołnierzowi. Przez blisko go-
dzinę nie można było go wydostać spod wieżyczki. Kolega myślał już o amputacji 
urazowej, na szczęście nadleciał polski śmigłowiec ze strażakami, którzy mieli ze 
sobą specjalistyczny sprzęt. Niestety, nie udało się uratować kończyny – ten polski 
żołnierz miał wykonaną amputacje dwukrotnie. 

Zbliżała się rocznica 11 września. Dzień wcześniej przeciwnicy zdetonowali 
w górach samochód, tzw. gruszkę, w której było 9 ton trotylu. Ładunek eksplo-
dował koło betonowej osłony w kształcie odwróconej litery T, tzw. T-walla. Fala 
uderzeniowa przeszła przez bazę, powodując liczne urazy (spadające przedmioty). 
Poszkodowanych zostało prawie sto osób, dwie zmarły. Do pomocy zaangażowano 
wszystkie śmigłowce medyczne w okolicy. Ja brałem udział w trzech lotach i prze-
wiozłem dziewięciu poszkodowanych. Mój kolega ewakuował osiemnastu rannych. 
Ranni leżeli na stołach na zewnątrz budynku. Kolejny wylot miał miejsce ok. 3.00. 
Pobiegłem na helipad (lądowisko dla helikopterów), śmigła naszych Black Hawków 
już się kręciły. Amerykański medyk powiedział mi, że zginęło trzydziestu jeden ame-
rykańskich specjalsów. Szybko ubrałem kamizelkę kuloodporną, hełm, sprawdziłem 
gogle i radiostację. Zapiąłem się na siedzeniu i czekałem na start. Ponieważ nikt nie 
przeżył, nasz wylot odwołano.

Te wydarzenia dały mi dużo myślenia. Cieszyłem się, że żyję, i wiedziałem, że 
wrócę do domu. Teraz, kiedy jestem w rezerwie, widzę, jak ataki z 11 września 
zmieniły świat, ludzi i mnie. Niestety, niektóre wnioski mające zwiększyć bezpie-
czeństwo są kwestionowane. Służba w Jednostce i na misji to jeden z najciekaw-
szych okresów mojej pracy i życia. Srebrny Gromik, podziękowanie od Amerykanów 
z Medevac, i napisanie na karcie perfuzji pozaustrojowej (sztucznego płuco-serca) 
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prowadzonej przy operacji serca: przeszczep serca całkowity, to ważne osiągnięcia 
zawodowe. Kiedy kończyłem służbę w 2012 r., żegnałem gen. Petelickiego na jego 
pogrzebie. Był ważną postacią w moim życiu. Nauczył mnie stawiać sobie wyma-
gania, bronić swojego Westerplatte, zawsze trzymać klasę, być obiektywnym i pra-
cować ze specjalistami. Ważni i wspaniali są koledzy, z którymi służyłem. W dobie 
pandemii koronawirusa szczególnie należy docenić rodzinę i współpracowników, 
dających wsparcie i pozytywną energię. 
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Moje wspomnienia

Flagi na łodziach MARK-5 i RIB

Pomysł, aby na amerykańskich łodziach bojowych umieścić również polskie flagi, 
narodził się podczas rozmowy z Jamesem, dowódcą łodzi – sternikiem RIB. Pod-
czas jednej z nich James zaproponował, że zapyta na odprawie, czy jest taka moż-
liwość, aby dwie flagi były na łodzi, skoro walczymy razem. Poszedł rozmawiać ze 
swoim szefem, a ja ze swoim dowódcą, czyli Andrzejem WODZEM. Następnego dnia 
mieliśmy obaj dobre wieści – JEST ZGODA, pozostało mi zorganizowanie flag. Po-
jechaliśmy z logistykiem do naszej ambasady w Kuwejcie dowiedzieć się, czy mają 
kilka sztuk. Okazało się, że nie. Więc łącznościowcy wysłali zapytanie, czy nowa 
zmiana, kiedy będzie jechała na wzmocnienie, może przywieźć flagi z Polski, czy 
mamy jednak je szyć na miejscu w Kuwejcie. Logistyk został zadaniowany i miał 
dokończyć temat. Czas realizacji był jasno określony: flagi mają być gotowe przed 
pierwszym zadaniem bojowym. 

Celownik optyczny MARK-2 na M-4, 
HDS (Celownik holografi czny EOTech) 
na M-21, ACOG Celownik Optyczny na M-21 

Pierwsze próby dostosowania M-21 do zadań w ramach taktyk mieszanych 
niebieska/zielona/czarna podjęliśmy w ZBB w 2000 r. na poligonie zimowym 
w Ustce. Na M-21 zamocowano kolimator wodoodporny HDS z możliwością prze-
łączenia na NV (night vision). Został przestrzelany na 100 m przy kalibrze 308 
WIN. Znając poprawki dla tego kalibru, „ostrzelany” żołnierz był skuteczny do 
300 m, co przy założeniach owych trzech taktyk było wystarczające. Nie cho-
dziło o narzędzie do odbijania zakładników, tylko o broń wsparcia: M-21 posiada 
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Wieszanie polskiej flagi na łodziach przed wypłynięciem na KAAOT. Źródło: archiwum JW GROM/277.

Flaga na łodzi RIB przy platformie KAAOT. Źródło: archiwum JW GROM/277.
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magazynki 20-nabojowe, jej zamek jest tak skonstruowany, że ani piasek na wy-
dmach, ani słona woda nie robią wrażenia na tej świetnej broni pamiętającej 
jeszcze czasy Korei i Wietnamu. Ponieważ byłem już w posiadaniu karabinków 
M-4 oraz właśnie wchodzących SR-25, uzupełnionych karabinami maszynowymi 
MINIMI w dwóch wersjach: 5,56 mm i 7,62 mm, drzewo orzechowe jako łoże na 
M-21 wydało się trochę jak konstrukcja z innej epoki, ale nadal bardzo przyjazna 
dla strzelca. Zaprojektowałem montaż kolimatora z wykorzystaniem uszkodzonej 
szyny Szynie Picatinny (szyna STANAG 2324). Nie posiadaliśmy wtedy własnej 
rusznikarni, więc byliśmy zmuszeni zamówić wykonanie montażu „na mieście”, 
w komercyjnej firmie cywilnej. Trwało to miesiąc, ale się udało. 

Po jakimś czasie pojawiły się nowe karabinki 5,56 mm, a wraz z nimi szkolenie 
„rusznikarskie” prowadzone przez producenta. Instruktor był na tyle świetnym 
gościem, że postanowiliśmy pokazać, co mamy i jakie „patenciki” zrobiliśmy, aby 
poprawić oryginały. Zainteresował się M-21 i zaczął oglądać naszą wersję mon-
tażu, po czym stwierdził, że w Stanach montaż jest podobny i w ramach dobrej 
współpracy prześle go do mnie. Był człowiekiem słownym i w następnej paczce 
części zapasowych znalazła się przesyłka do M-21. Okazało się jednak, że nasza 
myśl była lepsza, ponieważ pozwalała widzieć przyrządy mechaniczne, a towa-
rzysze amerykańscy takiej opcji nie mieli. Zostałem więc przy naszej wersji.

HDS (Celownik holograficzny EOTech) sprawdził się na M-21. Po przyjeź-
dzie w rejon Zatoki Perskiej postawione zadania zmusiły nas do korekty wypo-
sażenia, w tym przystosowania broni. Szukając rozwiązań pośrednich, oglądając 
sprzęt SEAL i chłopaków z Blackwater, zobaczyłem celownik ACOG z 4-krotnym 

James, pomysłodawca Flag 1 z prawej oraz z naszywką Polska – nr oper. 277. 
Źródło: archiwum JW GROM/277.
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M-21 ACOG w rękach pierwszego żołnierza z lewej. Źródło: archiwum JW GROM/277.

M-21 EOTech oraz montowanie opasek elektrycznych na magazynkach. 
Źródło: archiwum JW GROM/277.

Mocowanie magazynka M4. 
Źródło: archiwum JW GROM/277.

Magazynki do M 21. 
Źródło: archiwum JW GROM/277.
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powiększeniem. Jeden z chłopaków z Blackwater „Baby Seal” podarował nawet 
swój celownik Lakiemu, mojemu koledze. Jednak zadania znowu się zmieniły 
i wszyscy operowaliśmy na M-4. I znów potrzeba, matka wynalazków, postawiła 
nam zagadkę: jak wspomagać precyzyjnie ze śmigłowca chłopaków na dole przez 
HDS z wykorzystaniem M-4 – hmm, no nie da się. Zatem z zestawu M-21 przeło-
żyłem celownik MARK-2 z krzyżem „myśliwskim” na M-4. Wyzerowałem na 100, 
a nie na 25 m, jak podawano w instrukcji zerowania M-4 – większość odległości 
była w tej granicy, a zerowanie przy używanej wtedy lufie 16 cali na 25 m daje 
skuteczność na 300 m. No i się zaczęło: uśmiechy, opowieści, docinki o słabym 
wzroku i wiele śmiechu zarówno po stronie moich kompanów, jak i towarzyszy 
o zielonych twarzach. Nawet chłopcy z marines, CIA czy Fort Brag poprawiali 
sobie humor. Z perspektywy czasu wiemy już, że po miesiącu w teamie SEAL po-
jawiły się także celowniki optyczne na M-4, a po jakimś czasie pierwsze kombino-
wane – z przełącznikiem na termowizję i noktowizję. Pomagaliśmy im je zerować, 
ponieważ żaby miały mniejsze doświadczenie, no i nie mają tego naszego genu 
kombinowania. 

Zaczepy do magazynków do M-4

Na jeden z treningów przyjechał do Polski pluton SEAL, który miał dziwacznie prze-
robione magazynki: wycięto na dole otworek i umieszczono w nim sznurek (pę-
telka). Służyło to do szybkiego wyciągania magazynka z kamizelki w rękawiczkach 
taktycznych. Pomysł świetny, ale nie poszliśmy za tym rozwiązaniem. Chłopaki 
pokazali jeszcze jedno: nie wyrzucali pustych magazynków, tylko zabierali je ze 
sobą, wkładając do kieszeni lub wciskając pod kamizelkę, żeby było szybciej. Nie 
bawili się we wkładanie magazynków do ładownic w kamizelce, ponieważ do 
tego są czasam potrzebne dwie ręce, a w działaniu dynamicznym, gdzie w jednej 
jest zawsze karabinek, jest to zbyt czasochłonne. Kilku miało do kamizelki przy-
pięty „karabińczyk” alpinistyczny, do którego w wolnej chwili wpinali puste ma-
gazynki, właśnie za pomocą tych sznurków. To rozwiązanie było słuszne i zaczę-
liśmy kombinować, co zrobić, aby było szybciej. No i się zaczęło… Ktoś z naszych 
z ZBB wykombinował, by do magazynka za pomocą niezawodnej czarnej taśmy 
przyczepić tzw. kajdanki, szerzej znane jako opaski elektryczne. Inni pod wodzą 
Sylwka Mroza zaczęli bawić się w tzw. niszczenie mienia wojskowego i nacięli dwa 
rowki na podstawie magazynków, a w nich założyli specjalnie powyginany drut 
stalowy, będący „sztywną pętlą”. Dzięki temu rozwiązaniu można było jedną ręką 
zaczepiać magazynki na karabinku alpinistycznym przymocowanym do kamizelki. 
Było to rozwiązanie skuteczne i przez kilka lat stosowane na szturmie. 

Był też drugi patent dla bardziej leniwych i czasami zawodny ponieważ ucho 
się wysuwało. Patent polegał na tym, że do stopki magazynka za pomocą czarnej, 
szarej lub zielonej taśmy przyklejało się ucięty kawałek tzw. kajdanki (duża opaska 
elektryczna). Było to rozwiązanie szybsze w realizacji i nie ingerowano w kon-
strukcję magazynka ale niestety klej taśmy „puszczał” i magazynki odpadały od 
karabińczyka lub jeden koniec kajdanki się wysuwał z taśmy podczas wyciągania 
magazynka z ładownicy.
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Jedno z trzech zdjęć wykonane przez reportera Reutersa śp. Desmonda Boylana. 
Źródło: archiwum JW GROM/277.

Znak Grup Szturmowych Armii Krajowej, Kandahar 2007–2009. 
Źródło: archiwum JW GROM.
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Sylwek zwrócił uwagę na jeszcze jeden problem, a mianowicie na hałas pod-
czas biegu z pustymi magazynkami w lesie, kiedy to konieczne było szybkie 
przemieszczenie się po zerwanym kontakcie ogniowym. Byliśmy jak owce na 
połoninie. 

Wracając z domu z Lublińca Sylwek przywiózł worek, który przymocował 
sobie do pasa pod kamizelką. Zaczęliśmy go testować i kombinować, co w nim 
poprawić, aby nie przeszkadzał jak jest pusty. Po kolejnej podróży do domu no-
winka była gotowa. Worek składało się wzdłuż na trzy, skręcało w rulon i spi-
nało dwiema tasiemkami z rzepem. Następnie doszedł ściągacz u góry, aby re-
gulować otwór, a nawet móc go zamknąć. To rozwiązanie jest obecnie znane 
jako worek zrzutowy.

Pracując z Drago, dużo się uczyliśmy i dowiadywaliśmy o rozwiązaniach ame-
rykańskich. Jednym z nich było zjawisko prowadzenia firm lub praca dla firm, 
które wykonują kontrakty dla sił zbrojnych USA. Drago przestrzegał, aby uważać 
i nie pokazywać im za dużo, ponieważ skopiują i wyprodukują jako swoje. I tak 
się stało z mocowaniem do magazynków. Przyszedł jeden taki miły kolega z apa-
ratem, zrobił kilka zdjęć, a po miesiącu pojawił się z kartonem gumek z uchem 
zakładanych na magazynki na dole do wyciągania ich z ładownic z możliwością 
zaczepienia na karabinku na kamizelce. Za jedyne 5 dolców. Oczywiście nie kupi-
liśmy, bo nasze rozwiązania były nasze i nie będziemy płacić 5 dulków za sztukę, 
skoro zarabialiśmy 1200 miesięcznie z dodatkami. Po jakimś czasie zrezygnowa-
liśmy z drutów i opasek elektrycznych i przeszliśmy tylko na worki. 

Zdjęcia pod pomnikiem Saddama Husajna 
w okolicach Umm Kasr

Wiele kontrowersji i dyskusji budziła i budzi szczególnie jedna fotografia z historii 
JW GROM: zdjęcie części grupy szturmowej GROM w kominiarkach wraz z naszym 
ówczesnym dowódcą operacyjnym z Navy Seal, dowódcą Jednostki gen. Romanem 
Polko oraz amerykańskimi załogami łodzi bojowych pod namalowanym na co-
kole portretem dyktatora Saddama Husajna. Wykonano trzy zdjęcia: jedno z flagą 
polską, drugie z flagą amerykańską i trzecie bez żadnej flagi. Autorem tych zdjęć 
jest były reporter Reutersa śp. Desmond Boylan (1964-2018).

Emblemat – znak Polski Walczącej, Grup Szturmowych AK

Jednym z pomysłodawców noszenia kotwicy Polski Walczącej przez żołnierzy Od-
działu Bojowego GROM był śp. por. Damian „Diabeł” Piernicki. Pomysł zrodził się 
w Kandaharze na pierwszej zmianie w 2007 r., podobnie jak namalowany na po-
jazdach znak Grup Szturmowych AK. Oznaczenia te miały wyrazić cześć i szacunek 
dla naszych protoplastów. Kilku kolegów zrobiło sobie nawet takie tatuaże, jeszcze 
zanim zaczęły być modne. A znak Grup Szturmowych przejęła nowo utworzona Jed-
nostka AGAT za sprawą śp. płka Sławomira Berdychowskiego, dowódcy IV zmiany 
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Śp. Damian z pierwszą naszywką Polska Walcząca. 
Źródło: archiwum JW GROM/277.

Śp. „Kaśka” w kamizelce z systemem MOLLE. 
Źródło: archiwum JW GROM/277.

Znak Grup Szturmowych Armii Krajowej, Kandahar 2007–2009. Źródło: archiwum JW GROM.
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w Kandaharze, w której skład wchodziła połączona grupa zadaniowa składająca 
się z trzech jednostek: GROM, Formozy i Jednostki Wojskowej Komandosów. Co 
ciekawe, jednostka z Lublińca po tej misji przerobiła znak PW, tworząc jej hybrydę 
poprzez połączenie ze sztyletem, i ustanowiła swoim znakiem rozpoznawczym. 
Damian był wizjonerem. W 2005 r., broniąc swoją pracę magisterską, zapropo-
nował ujednolicenie szkolenia paramedyków w siłach specjalnych, a temat jego 
pracy brzmiał: Koncepcja edukacji wojskowych ratowników medycznych w jed-
nostkach specjalnych Wojska Polskiego. W Polsce nie było jeszcze takiego rodzaju 
sił zbrojnych jak wojska specjalne, a Diabeł obronił swoją pracę, podchodząc do 
sił specjalnych całościowo. 

Polska kamizelka z systemem MOLLE

Działając w rejonie Zatoki Perskiej w 2002 r., spotkaliśmy kilka nacji, które przy-
słały swoje jednostki operacyjne. Zauważyliśmy, że posiadają jedną wspólną 
cechę w wyposażeniu: naszyte paski na kamizelkach. Podczas spotkań zauważy-
liśmy też, że są dwa systemy, jeden z szyciem naprzemiennym i drugi z równole-
głym, tzw. mola. W sklepie (PIEX) można było kupić różne kieszonki i zaczepy do 
tego systemu, a on sam był bardzo prosty w obsłudze. Niestety, nasz logistyk nie 
chciał się zgodzić na zamówienie i zakup kamizelek z tym systemem. Jeden z na-
szych dzielnych dowódców sekcji, śp. Krzysztof „Kaśka” Kaśkos, pożyczył od kolegi 
z SEAL kamizelkę, pojechał do miasta i kupił w sklepie taśmy, nici i igły. Następnie 
siedział kilkanaście godzin i przerabiał pokrowiec swojej kamizelki kuloodpornej 
z gładkiej z rzepami na system MOLLE. Po powrocie przekonał dowódcę oddziału 
i kogoś w sztabie, żeby zgodzili się na uszycie pierwszych naszych kamizelek tego 
typu. Oczywiście okazało się, że nie było dostępnej kodury w polskim kamuflażu, 
więc uszyto je z dostępnego francuskiego, co się okazało dobrym wyborem ka-
muflażu w Iraku, ponieważ duże plamy świetnie komponowały się z terenem. 
Niestety, kolejna wersja miała być w kolorze oliwki, aby można było jej używać 
w ubraniu cywilnym. Firma dostarczająca nie podołała ciężarowi zamówienia i za-
miast utrzymać parametry kodury, zmieniając tylko kolor, zmieniła też kilka szcze-
gółów, przez co kamizelki nie nadawały się do użycia i z nich zrezygnowano. Była 
jeszcze jedna próba uszycia kamizelek, równie nieudana. Później wprowadzono 
już nowy model.

Kamizelka zaprojektowana przez „Kaśkę” jest teraz poszukiwana przez kolekcjo-
nerów sprzętu jako jedno z ładniejszych i lepiej przemyślanych rozwiązań. Wśród 
elementów konstrukcji była tzw. kamizelka wodna, czyli kamizelka wykonana 
tylko z mocnej siatki z naszytymi taśmami w systemie MOLLE. Można powiedzieć, 
że rozwiązanie to obecnie jest nazywane plate carrier. Oczywiście zamysł jest ten 
sam, ale materiały już inne. Kamizelka ta budziła szereg problemów prawnych, 
ponieważ nie przystawała do tzw. opisu kamizelki kuloodpornej. Taka kamizelka 
to pokrowiec wraz z kieszeniami, ładownicami, wyposażony we wkład balistyczny 
wykonany z miękkiego kevlaru i dodatkowo wzmocniony płytami balistycznymi 
o odpowiedniej klasie odporności. Kamizelka wodna zaś to tylko pokrowiec 
z płytą i dlatego otwartym pozostawało pytanie: czy jeśli żołnierz zostanie ranny 
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lub zginie, posiadając na sobie tylko płyty, to czy on lub jego rodzina dostanie od-
szkodowanie? Po latach na szczęście nie ma już takich dylematów i prawo zostało 
dostosowane do wymagań żołnierskiej służby. 

Męskie rozmowy i sprawdzanie granicy tolerancji

Pierwsza grupa zadaniowa w rejonie Zatoki Perskiej i jej pierwszy kontakt z in-
nymi jednostkami specjalnymi nie podczas treningu, a przed działaniami bojo-
wymi to maj 2002 r. Okazało się to prawdziwym polem do popisu dla wszystkich 
„testosteronów” i samców alfa. Niby się znamy jako przedstawiciele tego samego 
rodzaju instytucji, ale jako pojedyncze osobniki pozostajemy sobie obcy. Wpływa 
na to różnica kulturowa i bariera językowa, choć ta druga trudność wbrew po-
zorom czasem ułatwia konsolidację i znalezienie porozumienia w tym środo-
wisku. „Testosterony” muszą być na pierwszym planie w swoich stadach i muszą 
dokopać przeciwnikowi z drugiego stada. Ta rywalizacja jest polem do popisu dla 
całej loży szyderców znanej z serialu Muppet Show, odgrywających rolę kultowej 
pary dziadków-tetryków. 

Zaczęło się od oficjalnych powitań, przedstawień jednostek, poszczególnych 
specjalności i sprzętu oraz pokazów umiejętności strzeleckich, taktyk i technik, 
sprawności fizycznej i innych kompetencji dających możliwość pokazania się 
z jak najlepszej strony na arenie międzynarodowej. Po tym etapie zaczęły się na-
wiązywać pierwsze znajomości formalne i nieformalne, a wraz z nimi wydarzać 
różne zabawne historie oraz takie, o których raczej nie powinno się wspominać 
publicznie – należałoby im nawet nadać na stałe klauzulę TOP SECRET COSMIC. 
Jedna z takich historii to uczenie się różnych slangowych określeń i jednoczesne 
przemycanie zagranicznym partnerom czegoś, z czego można później żartować 
przez kilka tygodni. Tego typu wrzutką była nauka mówienia sobie „cześć” na 
wszystkie sposoby, zarówno oficjalne, jak i wśród znajomych, a nawet tych rzuca-
nych do dziewczyn w knajpach czy dyskotekach.

Jeden z naszych kolegów „testosteronów” ps. Maras, wywodzący się z Ma-
rynarki Wojennej i posiadający całkiem dobrą znajomość języka angielskiego, 
znalazł swojego odpowiednika i prowadził z nim wymianę edukacyjną polega-
jącą na nauce kolejnych określeń i słów. Oczywiście dostał po uszach od swo-
jego kompana z Żab, a że jego marynarska duma musiała być górą, to wymy-
ślił na szybko wkrętkę – odpowiednie przywitanie przyjacielskie na odległość 
dalszą i bliższą. Polegało to na tym, że z dalszej wystarczyło zrobić kilka obrotów 
dłonią/ręką na wysokości piersi, a uniesienie dłoni miało oznaczać „cześć” – 
hello. Z kolei z mniejszej odległości można było wzbogacić przywitanie słowami 
„nas… mi na klatę”. Niestety, nasz kolega nie przewidział, że jego adwersarz 
jest szefem plutonu i postanowi się pochwalić znajomością nowo nabytej tech-
niki przywitania na odprawie, gdy tylko zobaczy naszego polskiego szefa. I tak 
się stało, a nasz boss, niestety, nie lubił być stawiany pod ścianą, mimo że sam 
też potrafił ostro zażartować, co odzwierciedlał jego pseudonim – Magiczny. 
To, że odprawa się skończyła, usłyszeli chyba wszyscy z sił specjalnych w bazie, 
ponieważ Magiczny wszedł przez bramę nie używając do jej otwarcia klamki, 
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ze znanym wszystkim okrzykiem: „do mnie k…!”. No i zaczęła się odprawa we-
wnętrzna, stały element dnia, ale nie w takim wydaniu. Na tej usłyszeliśmy, 
czego nam nie wolno pod żadnym pozorem i żeby już więcej nawet nie pró-
bować tłumaczyć Jankesom niczego, od tego są słowniki. Jak opadł kurz, nasi 
kompani zza wielkiej wody mieli wielki ubaw ze swojego szefa, że dał się tak 
zrobić, jak to się mówi w wojsku – jak młody. Sam nie miał nic do naszego cwa-
niaka, bo to męski świat i nie ma co się obrażać, tylko czekać na potknięcie się 
jednego z rodziny samców alfa i je wykorzystać.

Drabina sztywna oraz na pierwszym planie mocowanie na magazynku. 
Źródło: archiwum JW GROM/277.

Drabina sztywna – 
do abordaży na jednostki pływające

Pomysł został zaczerpnięty od kolegów z Navy SEAL’s, zmieniliśmy tylko kilka szcze-
gółów. Pierwszym z nich był zaczep – zespół roboczy, składający się z osób mających 
doświadczenie i wiedzę w obróbce metali oraz konstrukcji statków i okrętów, za-
projektował kilka rozwiązań. Z powodu kiepskiej krajowej logistyki i procedur zwią-
zanych z transportem udało nam się również przekonać szefostwo Jednostki do 
wykonania drabiny na miejscu. Nie było dostępnych drabin z certyfikatami wysoko-
ściowymi, więc wiedza żołnierzy Zespołu Bojowego B pozostawała jedyną rękojmią 
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bezpieczeństwa tej konstrukcji. Zaprojektowanie jej zajęło kilka dni intensywnej 
pracy, po czym podjęto decyzję o wysłaniu logistyka do miasta, aby wykonać w Ku-
wejcie dwie lub trzy drabiny z duraluminium. Logistyk ten nie był naszym etatowym 
żołnierzem, ale miał duże ambicje, więc przy każdej okazji próbował przypisywać 
sobie autorstwo tego sprzętu, a nawet nazywać go własnym nazwiskiem. Po po-
wrocie do kraju logistyk odszedł z jednostki i wojska, a drabiny sztywne zostały na 
wyposażeniu i służyły dalej z Oddziałem Bojowym na misjach.

Drabina sztywna.
Źródło: archiwum JW GROM/277.
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Wspomnienia o pierwszym 
misyjnym Kapelanie JW GROM 
ppłk. ks. Andrzeju Jakubiaku

Andrzej Jakubiak urodził się 23 lutego 1952 r. w Wrocławiu. Od najmłodszych 
lat był typem społecznika i sportowca, osobą, której zawsze „chciało się chcieć”. 
Przykładem na taką postawę niech będzie to, że jeszcze ucząc się, zdobył tytuł 
przewodnika PTTK i organizował piesze rajdy dla młodzieży. Później został Hono-
rowym Dawcą Krwi i był czynnym krwiodawcą do chwili, kiedy na misji, do której 
został skierowany po święceniach kapłańskich, zachorował na malarię. Z senty-
mentem wspominał także czasy, gdy na Odrze spełniał się w kajakarstwie. Nie bez 
dumy stwierdzał, że „bary moje są efektem wioseł”. Na pewno nie sądził, że pasja 
młodzieńcza zaprocentuje kiedyś, w dalekiej przyszłości. 

We wcielaniu w życie przesłania „by chciało się chcieć” dla wielu był wzorem. 
Dość powiedzieć, że jego zainteresowania były tak szerokie, że niektórym bra-
kłoby życia, aby choć w części je realizować. Ogrodnictwo, pszczelarstwo, węd-
karstwo, łowiectwo, umiejętność gry na gitarze i organce, to wszystko były ak-
tywności, które ciągle go absorbowały. Jednak pasje nigdy nie przysłoniły mu 
powołania. Można śmiało powiedzieć, że Bóg powołał go dla ludzi. W tej misji 
spełniał się całkowicie.

Lata 90. są początkiem nowego etapu kapłaństwa księdza Andrzeja. To wtedy 
spotkał ludzi, którzy dostrzegli w nim potencjał na kapelana Wojska Polskiego. 
Wówczas też odkrył swoje kolejne powołanie i potraktował je jako wyzwanie, 
w związku z czym w 1994 r. wstąpił w szeregi Sił Zbrojnych RP. Był to czas orga-
nizacji Ordynariatu Polowego, tak więc wszystko, co z nim związane, było do-
piero kreowane, także jego faktyczne miejsce w systemie sił zbrojnych. Spotykały 
się stare i nowe poglądy, kształtowała nowa wizja wojska. Część środowiska woj-
skowego przychylała się do tego, aby kapelani byli stale obecni wśród żołnierzy, 
inni wręcz przeciwnie. Stawiali pytanie: kto to widział, ksiądz w wojsku czy w in-
nych formacjach bądź służbach? Jak wspominał Andrzej: „przekonanie żołnierzy 
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Polowa Msza Święta podczas jednej z misji. Fot. ze zbiorów siostry kapelana ks. Andrzeja Jakubiaka.

Misjonarz na Filipinach. Fot. ze zbiorów siostry kapelana ks. Andrzeja Jakubiaka.
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i ich dowódców, że nie jesteś »kwiatkiem do kożucha«, było jedną z trudniej-
szych rzeczy”. Dla niego tym trudniejszą, że jako pierwsze zadanie powierzono 
mu, niedoświadczonemu przecież kapelanowi, opiekę duchową nad najlep-
szymi, żołnierzami GROM. Wtedy właśnie zaprocentowało doświadczenie które 
zdobył podczas misji na Filipinach, jak również hart ducha i ciała wypracowany 
za młodych lat. 

Najlepiej osobę kapelana przedstawia twórca Jednostki GROM, śp. generał 
Sławomir Petelicki, w swojej książce Grom. Siła i honor. Wspomina on:

Grupa GROM-u wyleciała z Warszawy 17 października 1994 roku. Parę dni przed 
wyjazdem dołączył do nas ksiądz Andrzej Jakubiak, dziś honorowy kapelan 
GROM-u1. Biskup polowy WP gen. dyw. Leszek Sławoj Głódź zachęcał mnie kilka 
razy do przyjęcia kapelana. Byłem sceptyczny. Cichociemni go nie mieli, a – jak 
żartowaliśmy – w naszej jednostce służy oficer zwany Szamanem, więc miejsce 
jest zajęte… Trzeba jednak było liczyć się z tym, że któryś z komandosów zostanie 
ciężko ranny, będzie potrzebował posługi. Z przedstawionych mi księży dwaj, 
nader korpulentni, wyglądali na urzędników, trzeci natomiast, wysoki, żylasty, po-
rządnie uścisnął mi rękę i ostro spojrzał w oczy, a ja nie lubię takich spojrzeń. Miał 
za sobą 10 lat misji na Filipinach. Pojechał z nami. Przeszedł ostry trening, taki 
jaki funduje się nowicjuszom o hardym spojrzeniu. W Puerto Rico pokazywałem 
mu stosowanie chwytów – rzucając na trawę. To mogło być bolesne. Myślę, że 
było. Wytrzymał. Więcej – wykazał się zimną krwią i odwagą w czasie zamieszek 
na Haiti, gdy wyznawcy voodoo zaczęli szlachtować swoich przeciwników. Wy-
obraź sobie gromadę ludzi uzbrojonych w noże i maczety, oszołomionych rumem 
i narkotykami, podnieconych gorączką, jaką wytwarza tłum. Widząc, że ktoś pada 
na ziemię pod ciosami napastników, sierżant Doonowan ruszył im na ratunek. Za 
nim nasz kapelan. Stanął przed człowiekiem, który trzymał w dłoni obcięty palec, 
z brzucha zaś tryskała mu fontanna krwi. Ksiądz Jakubiak wziął ten palec, zatkał 
nim ranę w brzuchu, potem zaś spokojnie założył opatrunek i wyprowadził ran-
nego z tłumu. Za uratowanie życia kilkunastu Haitańczyków został – wraz z sier-
żantem Doonowanem – odznaczony Krzyżem za Dzielność2.

Kiedyś pozwolił sobie na chwilę wspomnień o swoim GROM. Jednostka ta 
była dla niego czymś więcej, dużo więcej niż przydziałem do służby. Fakt przyna-
leżności do elity z jednej strony dowartościowywał go, ale z drugiej – wzmagał 
poczucie odpowiedzialności za wszystkich żołnierzy, z którymi, z racji bycia ich 
kapelanem, w późniejszych latach miał styczność. Opowiadał, jak w początkach 
„bycia” w GROM, poszedł na jakiś wymarsz. Po kilku godzinach chodzenia do-
stał propozycję, że może już wracać. Nie wrócił, wyszedł z założenia: „JESTEŚMY 
RAZEM” i dotarł do celu z wszystkimi. Ktoś powie – wielkie mi coś, zwykły marsz, 
jeden z wielu, jakie są w wojsku. I będzie miał rację. Tylko że jest jedno „ale” – 
ten marsz był szkołą (nauką), taką, gdzie elita wojska własnym przykładem za-
siewała pozytywne ziarno wśród żołnierzy. Wzorzec ten przez Andrzeja był 

1 Na podstawie relacji ks. Andrzeja.
2 S. Petelicki, GROM. Siła i honor. Jedyny wywiad rzeka. Z generałem rozmawia Michał Komar, Wy-

dawnictwo Literackie, Kraków 2010, s. 158.
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powielany wszędzie, gdzie służył. Jednym z owoców tej postawy było to, że motto 
„JESTEŚMY RAZEM” nie było dla zwykłego żołnierza czczym sloganem. Każdy żoł-
nierz, czy to szeregowy, czy oficer, miał do niego dostęp. Z każdym potrafił rozma-
wiać, nawet jeśli czasem zaangażowanie w rozwiązywanie cudzych problemów 
jemu samemu przysparzało kłopotów. W rodzinie tylko nieliczni wiedzieli, ile 
uporu i samozaparcia wymagała ta służba. Jednak on nią po prostu żył. Taki wła-
śnie był pierwszy kapelan GROM, zwykły, a jednak nieprzeciętny. Udało mu się 
idealnie odnaleźć wśród podobnych mu gromowców.

Na podstawie wspomnień siostry 
śp. ppłk. ks. Andrzeja Jakubiaka – Kingi Bernaś z d. Jakubiak


