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OD REDAKCJI
pp³k rez. dr in¿. Zbigniew GUZ

Oddajemy do r¹k Czytelnika kolejny, dziesi¹ty ju¿ numer biuletynu
„Chemik”. A jednoczeœnie mamy te¿ do czynienia z inn¹ „okr¹g³¹”
liczb¹: dwanaœcie lat – tyle czasu up³ynê³o od wydania pierwszego numeru naszego biuletynu. Taki, podwójny jubileusz, sk³ania do podsumowania tego, co dot¹d zosta³o dokonane; do przedstawienia, choæby
lakonicznego zestawienia osi¹gniêæ: podliczenia, ilu autorów zaprezentowa³o siê do tej pory na ³amach „Chemika”, ile ³¹cznie ukaza³o siê artyku³ów oraz jakiej tematyki dotyczy³y?! Ale zrezygnowaliœmy z takiego bilansowania. Odrzuciliœmy pokusê epatowania liczbami, bo od powodów do satysfakcji, wynikaj¹cych ze statystyki osi¹gniêæ, bardziej
istotna jest œwiadomoœæ, potwierdzona powszechnymi opiniami czytelników, ¿e biuletyn „Chemik” jest wa¿ny dla naszego œrodowiska, a tym
samym spe³nia tê rolê, dla której powsta³.
„Chemik” jest wydawany przez Stowarzyszenie Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, a treœci biuletynu s¹ kreowane przez
autorów artyku³ów, które wype³niaj¹ kolejne wydania. Jednak tylko
czêœæ autorów wywodzi siê z grona cz³onków tej organizacji. Twórcy
biuletynu zak³adali bowiem, ¿e bêdzie to periodyk dla wszystkich, na
³amach którego ka¿dy z nas bêdzie móg³ wypowiedzieæ siê na dowolny
temat, oczywiœcie niekoliduj¹cy bezpoœrednio z postanowieniami statutu Stowarzyszenia. I to w³aœnie mia³o i nadal ma miejsce; w „Chemiku” zamieszczamy artyku³y, przesy³ane przez autorów, reprezentuj¹cych ca³e œrodowisko wojskowych chemików – i nie tylko wojskowych.
A problematyka, podejmowana w tych materia³ach, obejmuje bardzo
szeroki zakres merytoryczny; adekwatny do tego, czym jako grupa zawodowa i spo³eczna siê zajmujemy, a tak¿e czym interesuj¹ siê poszczególni twórcy, których prace zamieœciliœmy. We „wstêpniaku” do
pierwszego wydania Biuletynu, ówczeœni Redaktorzy napisali m.in.:
„[…] Naszym pragnieniem jest, ¿eby biuletyn by³ nasz¹ wspóln¹ gazet¹. ¯eby by³ potrzebny wszystkim: niezale¿nie od stopnia, niezale¿nie
od wieku. Piszcie wiêc […]” Zatem piszmy, to bêd¹ powstawa³y kolejne wydania biuletynu „Chemik” i nast¹pi¹ kolejne jubileusze…
W niniejszym numerze mamy sporo materia³ów, które mog¹ budziæ
zainteresowanie naszych czytelników. W dziale: „Z dziejów chemii woj-
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skowej” prezentujemy artyku³ autorstwa prof. Jerzego Maronia, stanowi¹cy krytyczn¹ analizê przypadków zastosowania chemicznych œrodków walki w staro¿ytnoœci i w œredniowieczu, udokumentowanych
w dostêpnych Ÿród³ach historycznych, w czêœci polemiczn¹ do tez, zaprezentowanych przez prof. Leszka Konopskiego w artykule, zamieszczonym w numerze 6 naszego biuletynu. W dziale, dotycz¹cym historii,
mieœci siê tak¿e kolejne ju¿ opracowanie dr. Krzysztofa Cygana
o kszta³ceniu kadry oficerskiej s³u¿by chemicznej si³ zbrojnych II Rzeczypospolitej.
Utworzyliœmy nowy dzia³ tematyczny: „Problematyka OPBMR”,
w którym odt¹d bêdziemy zamieszczali opracowania o broni chemicznej, j¹drowej i zapalaj¹cej, a tak¿e metodach i sprzêcie rozpoznania i likwidacji ska¿eñ oraz œrodkach ochrony przed ska¿eniami. W aktualnym numerze, w tym dziale prezentujemy m. in. artyku³y dr. Mariana
Rabiegi: pierwsz¹ czêœæ opracowania, dotycz¹cego energetyki j¹drowej
oraz napisany wspólnie z Paw³em Rejmerem artyku³ o niektórych bojowych œrodkach truj¹cych, w tym – o nowiczoku oraz o skutkach ich u¿ycia. W tym samym dziale znalaz³y siê równie¿ opracowania œp. Mariana Lodowskiego, dotycz¹ce broni zapalaj¹cej oraz dioksyn, a tak¿e artyku³ autorstwa dr. hab. Adama Januszki, o w³aœciwoœciach sensora
termoelektrochromowego, skonstruowanego na bazie grafenu oraz niektórych mo¿liwoœciach jego zastosowania do monitorowania zagro¿eñ
na wspó³czesnym polu walki.
W numerze ponadto: Ryszard Mulek wspomina realia s³u¿by zasadniczej w kompanii chemicznej zwi¹zku taktycznego w latach szeœædziesi¹tych, a w innym artykule opisuje wspó³pracê wroc³awskiego ko³a
Stowarzyszenia z dziennikarzami. Kolejny materia³, autorstwa dr. hab.
Witalisa Pellowskiego oraz Piotra Szczepañskiego i S³awomira Hajta,
przedstawia aktualn¹ organizacjê kszta³cenia w Akademii Wojsk L¹dowych po utworzeniu tej uczelni na bazie WSO im. Tadeusza Koœciuszki. A dr Przemys³aw Cwynar, opieraj¹c siê na przyk³adach cz³onków
swojej Rodziny, kontynuuje opowieœæ o wojennych losach Polaków
w ZSRR. Mamy równie¿ kolejn¹ czêœæ podró¿niczych opowieœci Wojciecha Zieliñskiego, zamieszczon¹ oczywiœcie w dziale: „Moje hobby”.
Zatem, jak zwykle u nas – szeroka, wielotematyczna oferta ciekawych materia³ów do przeczytania. Zapraszamy do lektury, a wszystkim
autorom dziêkujemy za przes³ane artyku³y.
Redaktor
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BROÑ CHEMICZNA W
STARO¿YTNOŒCI I ŒREDNIOWIECZU.
LEGENDA I RZECZYWISTOŒÆ*
prof. dr hab. Jerzy MAROÑ

Stosowanie chemicznych œrodków walki, w przeciwieñstwie do
techniki wojskowej, w g³êbokiej przesz³oœci stosunkowo rzadko przykuwa³o uwagê historyków militarnych. Zawarte w Ÿród³ach informacje
traktowano jako interesuj¹ce epizody ubarwiaj¹ce narracjê. Wyj¹tek
stanowi fragment poœwiêcony bitwie pod Legnic¹ (9 IV 1241) zawarty
w dziele kanonika krakowskiego Jana D³ugosza, od pokoleñ budz¹cy
zainteresowanie, w zasadzie tylko, polskich historyków.
1. Œwiat antyczny
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e nikt z nich nie siêgn¹³ do znanych antycznych Ÿróde³, dostêpnych w angielskich, niemieckich a nawet polskich
t³umaczeniach. W przeciwieñstwie do dzie³a Jana D³ugosza traktowane s¹ one jako wysoce wiarygodne, a zawieraj¹ kilka wielce interesuj¹cych przekazów o u¿yciu bojowych œrodków zapalaj¹cych w tym posiadaj¹cych cechy chemicznych œrodków truj¹cych.
Najstarsze wiadomoœci zawarte s¹ w dziele Tukidydesa, najwiêkszego historyka najwiêkszego œwiata antycznego. Pierwsza wzmianka
dotyczy oblê¿enia Platejów przez Spartan, w 429 r. p.n.e „Lacedemoñczycy mimo u¿ycia machin oblê¿niczych nie osi¹gnêli celu, a naprzeciw
wa³u powsta³a nowa fortyfikacja. Wobec tego doszed³szy do wniosku, ¿e
œrodkami, którymi dysponowali, trudno bêdzie zdobyæ miasto, przygotowali siê do jego zablokowania. Przedtem jednak postanowili spróbowaæ, czy nie uda siê miasta, które jest niewielkie, korzystaj¹c z wiatru
spaliæ, wci¹¿ bowiem myœleli nad tym, ¿eby jakoœ zdobyæ Plateje bez
wydatków i regularnego oblê¿enia. Znosz¹c wiêc wi¹zki chrustu, zarzucali przestrzeñ miêdzy wa³em a murem. Zape³niwszy j¹ szybko, gdy¿
wielu ich pracowa³o, rzucali wi¹zki tak¿e do œrodka miasta, jak daleko
tylko mogli dosiêgn¹æ z wy¿ej po³o¿onych miejsc. Rzuciwszy zaœ na
* W odsy³aczach do Ÿróde³ antycznych i œredniowiecznych stosujê przyjêty
tryb – ksiêga (jeœli wystêpuje) /rozdzia³/podrozdzia³, do opracowañ nazwisko
autora ew. rok wydania i numerem strony.
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wi¹zki siarkê i smo³ê, podpalili je. Powsta³ wówczas tak wielki po¿ar,
jakiego jeszcze nigdy nie wznieci³a rêka ludzka; zdarza³y siê wprawdzie wielkie po¿ary w lasach górskich, ale powsta³y same przez siê,
wskutek wiatru, który tar³ ga³êzie drzew o siebie. Ten po¿ar by³ olbrzymi i omal nie doprowadzi³ do zguby Platejczyków, którzy uniknêli innych niebezpieczeñstw. Wewn¹trz miasta nie mo¿na by³o bowiem zbli¿yæ siê do wielu p³on¹cych miejsc; gdyby by³ jeszcze zerwa³ siê wiatr,
który by p³omienie przeniós³ dalej, na co liczyli przeciwnicy, Platejeczycy nie byliby wyszli ca³o. Sta³o siê jednak inaczej: lun¹³ podobno rzêsisty deszcz i wœród grzmotów za¿egna³ niebezpieczeñstwo.” (Tukidydes, II 78–7). Spalana siarka utlenia siê do silnie toksycznego dwutlenku co stanowi³o dodatkowy czynnik ra¿enia. Wspó³czesna badaczka komentuj¹ca ten przypadek, w¹tpi by Spartanie byli œwiadomi tych w³aœciwoœci (Mayor: 159).
W kilka lat póŸniej Tebañczycy, podczas oblê¿enia Delion (426
p.n.e.) znacznie efektywniej po³¹czyli efekty dzia³ania ognia z toksycznym dymem. Poniewa¿ podjête dzia³ania oblê¿nicze nie przynosi³y
efektów „a¿ w koñcu przysunêli machinê, dziêki której uda³o im siê
zdobyæ umocnienia. A oto jej opis: wziêli d³ug¹ belkê, przeciêli j¹
wzd³u¿, obie po³owy wydr¹¿yli i z³o¿yli z powrotem, tworz¹c jakby rurê. Na jednym koñcu belki zawiesili na ³añcuchach kocio³. Z belki przeprowadzili do niego ¿elazny lej; zreszt¹ tak¿e wiêksz¹ czêœæ belki obili ¿elazem. Machinê tê podwieŸli na wozach do fortyfikacji w tym miejscu, w którym by³y one zbudowane przewa¿nie z winoroœli i drzewa.
Kiedy ju¿ by³a blisko, w³o¿yli do tego otworu belki, który by³ po ich
stronie, wielki miech i dêli. Pr¹d powietrza id¹cy przez szczeln¹ rurê
do kot³a wype³nionego ¿arz¹cym siê wêglem, siark¹ i smo³¹ roznieca³
p³omieñ, od którego zaj¹³ siê mur, tak ¿e nikt nie móg³ tam wytrzymaæ.
Opuœciwszy wiêc mury, rzucili siê Ateñczycy do ucieczki i w ten sposób
zdobyto umocnienia.” (Tukidydes, IV 100-101). Dla wytrawnych polskich badaczy helleñskiej sztuki wojennej jest to traktowane jedynie jako epizod, który przyniós³ Ateñczykom fiasko „operacji beockiej” i powa¿ne straty – 1000 ludzi. (Kulesza: 121).
W nieco tylko m³odszym tekœcie Eneasza Taktyka – datowanym na
360-346/345 r. p.n.e. (Burliga: 36) zawarte zosta³y wskazówki dotycz¹ce metod i narzêdzi s³u¿¹cych podpaleniu oblê¿niczego sprzêtu nieprzyjaciela. By³y to, wiêksze ni¿ zwyk³e, t³uczki, z grotami obwi¹zane
³atwopalnym materia³em, wbijaj¹ siê w os³ony taranów lub worki wype³nione smo³¹, siark¹, paku³ami, gum¹ z drzewa kadzid³owego i trocin (Eneasz, 33,2–3, 35).
Natomiast w celu zwalczania nieprzyjaciela, który wykona³ podkop
do fosy oblê¿onego miasta nale¿a³o u wylotu podkopu zgromadziæ
drewno i trociny i podpaliæ, tak by dym zaszkodzi³ oblegaj¹cym „Jest
nawet mo¿liwe, ¿e wielu atakuj¹cych udusi siê w oparach dymu. Nato-
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miast w celu zwalczania nieprzyjaciela, który wykona³ podkop do fosy
oblê¿onego miasta nale¿a³o u wylotu podkopu zgromadziæ drewno
i trociny i podpaliæ, tak by dym zaszkodzi³ oblegaj¹cym „Jest nawet
mo¿liwe, ¿e wielu atakuj¹cych udusi siê w oparach dymu. A byli i tacy,
którzy wpuszczali do tunelu osy i pszczo³y i unieszkodliwiali znajduj¹cych siê tam ludzi.” (Eneasz, 37, 2–4). Zaleca³ nadto gaszenie ognia
octem, albo ³atwo palne elementy posmarowaæ lepem z jemio³y, a ¿o³nierzy wyznaczonych do gaszenia wyposa¿yæ w zas³ony na twarz chroni¹ce przed ogniem (Eneasz, 34, 1–2).
Skuteczny œrodek przeciw oblegaj¹cym miasto Rzymianom zastosowali mieszkañcy Ambracji w 189 r. p.n.e. Relacjê o tych wydarzeniach pomieœci³ w swym dzieje znakomity hellenistyczny historyk Polibiusz, tekst datowany jest na ok. 160–150 p.n.e. „… Rzymianie nie
tylko doszli ju¿ do muru pod ziemi¹, ale nawet spory kawa³ podziemnego chodnika podparli ju¿ z obu stron belkami. Wpadli wiêc na siebie
i z pocz¹tku bili siê w³óczniami pod ziemi¹. Ale przez to nic wielkiego
zrobiæ nie mogli, bo jedni i drudzy os³aniali siê tarczami i plecionk¹
z wikliny. W tym momencie poradzi³ ktoœ oblê¿onym, by do przekopu
wsadziæ beczkê odpowiadaj¹c¹ jego szerokoœci, przewierciæ w niej dno,
wsadziæ w tê dziurê rurkê ¿elazn¹, równ¹ g³êbokoœci beczki, nastêpnie
beczkê nape³niæ delikatnym pierzem, u samego pod³o¿yæ trochê ognia,
a nastêpnie zakryæ górny otwór ¿elazn¹ pokryw¹, ale pe³n¹ dziur, wsadziæ beczkê bezpiecznie do podkopu i posuwaæ naprzód otworem do
przeciwnika. Po zbli¿eniu siê do przeciwnika obsypaæ œciany beczki ze
wszystkich stron dok³adnie pozostawiaj¹c tylko z jednego i drugiego
boku dwie dziury, przez które wsadzi siê w³ócznie broni¹ce nieprzyjacielowi dostêpu do beczki. Potem trzeba wzi¹æ miech kowalski, po³¹czyæ go z ow¹ rurk¹ ¿elazn¹ i dmuchaæ mocno w ogieñ pod³o¿ony w pierzu, przesuwaj¹c jednoczeœnie rurkê na zewn¹trz, w miarê jak pierze
bêdzie siê spala³o. Zrobiono wiêc wszystko zgodnie z tym opisem i powsta³ niezwykle gêsty i ¿r¹cy dym, co jest naturaln¹ w³aœciwoœci¹ pierza, i niós³ siê ca³ymi k³êbami w podkop nieprzyjacielski daj¹c siê Rzymianom bardzo we znaki i unieszkodliwiaj¹c ich, bo nie mogli go ani
opanowaæ, ani te¿ w podkopie wytrzymaæ.” (Polibiusz, XXI, 28). Palone pierze – bia³ko wydziela du¿¹ iloœæ silnie truj¹cej siarki. Przypadek
ten, podobnie jak wczeœniejszy z Delion, mo¿na uznaæ za u¿ycie chemicznych œrodków zapalaj¹cych i truj¹cych.
Wykorzystanie toksycznoœci dymów wymaga³o jednak odpowiednich narzêdzi: miechów wydmuchuj¹cych spalany œrodek w odpowiednim kierunku oraz warunków – tuneli, a wiêc miejsc o ograniczonej
przestrzeni i objêtoœci. Nawet gigantyczne ognisko spod Platejów tylko
do pewnego momentu spe³nia³o te wymagania, ale by³o uzale¿nione od
wiatru i deszczu. Innymi s³owy, zastosowanie toksycznego ognia
w otwartym polu, bez posiadania specjalistycznego sprzêtu, nie mog³o
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przynieœæ spodziewanego efektu. Warto pamiêtaæ o tych ograniczeniach zastanawiaj¹c siê nad u¿yciem chiñskiej broni chemicznej
w XIII w.
2. Legnica 9 kwietnia 1241
Wielce plastyczne u¿ycie chemicznego œrodka walki zawar³ w swym
dziele kanonik krakowski Jan D³ugosz. W przeciwieñstwie do swych
starszych greckich kolegów, ¿y³ w 200 lat po opisywanych wydarzeniach, a nadto, tak¿e w przeciwieñstwie do nich, uznawany jest doœæ
powszechnie, nawet przez swoich zwolenników, za wyj¹tkowo ma³o
wiarygodnego historyka (Maroñ, 1996: 115–131, Maroñ, 2011: 7–8).
Otó¿ w œwietle relacji kanonika krakowskiego w kulminacyjnym momencie bitwy gdy jeden z czterech polskich hufców pierwszej linii poszed³ w rozsypkê, do akcji wkroczy³ ks. Henryk Pobo¿ny na czele odwodowego hufca. Uderzenie to doprowadzi³o do zmieszania siê armii
mongolskiej. Wtedy to Ordu (u D³ugosza Bajdar), wódz nieprzyjacielski, rzuci³ do walki, „wiêkszy od wszystkich trzech, oddzia³ Tatarów”.
D³ugosz twierdzi, ¿e atak tego oddzia³u nie spowodowa³ ust¹pienia Polaków, a nawet „usi³owali kusiæ siê o zwyciêstwo przez jakiœ czas trwa³a za¿arta walka miedzy obydwoma wojskami”. Wówczas dosz³o do u¿ycia niekonwencjonalnej broni mongolskiej „by³a w wojsku tatarskim
wœród innych chor¹gwi jedna olbrzymia, na której widnia³ wymalowany taki znak X. Na szczycie zaœ drzewca tej chor¹gwi by³a podobizna
wstrêtnej, czarnej g³owy z podbródkiem okrytym zarostem. Kiedy Tatarzy cofnêli siê o jedno staje i sk³aniali siê do ucieczki, chor¹¿y tego
sztandaru zacz¹³, jak móg³ najsilniej, potrz¹saæ g³ow¹, która stercza³a
wysoko na drzewcu. Buchnê³a z niej natychmiast i rozesz³a siê nad ca³ym wojskiem polskim para, dym i mg³a o tak cuchn¹cym odorze, ¿e
z powodu okropnego i nieznoœnego smrodu walcz¹cy Polacy niemal
omdleni i ledwie ¿ywi os³abli i stali siê niezdolni do walki” (D³ugosz,
Roczniki, VII–VIII: 24).
Kanonik krakowski u¿ycie tego œrodka walki wyt³umaczy³ specyficznymi umiejêtnoœciami Tatarów „Wiadomo, ¿e Tatarzy od pocz¹tku
swego istnienia a¿ do chwili obecnej stosowali zawsze w wojnach i poza nimi sztukê i umiejêtnoœæ przepowiadania, wró¿enia, wieszczenia
i czarowania i ¿e stosowali j¹ tak¿e w walce prowadzonej wówczas z Polakami.” (D³ugosz, Roczniki, VII–VIII: 24). Przejmuj¹cy ten opis dzia³ania czarów. Wyjaœnienie to jest jasne i jednoznaczne. Tu w¹tpliwoœci
nie ma: to czary spowodowa³y obezw³adnienie henrykowych rycerzy.
Tak¹ interpretacjê przekazu D³ugosza zaproponowano wiele lat temu
(Maroñ: 1991: 423–433).
Niestety w œrodowisku historyków, przez pokolenia usi³owano odnaleŸæ racjonalne j¹dro w relacji krakowskiego kanonika. Atak mongol-
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ski postrzegano jako u¿ycie „dymów bojowych”, ,,gazów smrodliwych”,
„pocisków dymnych”, „nieznanych œrodków walki”, ognia greckiego
przenoszonego za pomoc¹ balonów, ostrza³u rakietowego lub kombinacji obu tych œrodków (Maroñ, 2011: 118–120). W skrajnej postaci odczytywano to jako pierwszy opis u¿ycia „gazów truj¹cych” (Zatorski,
1937, 189; Zatorski, 1938: 78), emitowanych za pomoc¹ miechów (Kuczyñski: 7–13). To wyobra¿enie zosta³o ugruntowane przez komentarz
w kanonicznym t³umaczeniu dzie³a D³ugosza „Stwierdzono zupe³n¹
wiarygodnoœæ danych D³ugosza o u¿ywaniu przez Tatarów gazów osza³amiaj¹cych w czasie bitwy; pisze o tym wielki podró¿nik tych czasów
Giovanni di Plan Carpine. (…) Dlatego zapewne cofnêli siê Tatarzy
o jedno staje, by unikn¹æ skutków zagazowania. Kronikarze tych czasów uwa¿ali u¿ycie gazów za czary tatarskie.” (D³ugosz, Roczniki,
VII–VIII: 24 przyp. 61). Ta interpretacja przechodzi do porz¹dku
dziennego nad deklaracj¹ samego kanonika, który w wydarzeniach
z 1241 r. widzia³ wyraz kary boskiej, „Naj³askawszy i najlepszy Bóg,
rozgniewany szpetnymi plugastwami oraz niegodnymi i wstrêtnymi wystêpkami Polaków, którymi zgrzeszyli, sprzeniewierzaj¹c siê Jego majestatowi przez rozliczne niesprawiedliwoœci, niegodziwoœci i nadu¿ycia, poruszy³ przeciw nim dziki i barbarzyñski szczep Tatarów (…) Jego gniew dotkn¹³ srogo Polaków, nie zaraz¹, nie g³odem, nie wrogoœci¹
ludów katolickich, lecz zaciek³oœci¹ i dzikoœci¹ barbarzyñców…” (D³ugosz, Roczniki, VII–VIII: 9). Komentatorzy nie zwrócili uwagi na d³ugoszow¹ terminologiê, przecie owi Tatarzy to w oryginale „Thartaros”
(D³ugosz, Annales, VII: 22), czyli pochodz¹cy z piek³a. A czym¿e mieli
piekielnicy czarowaæ, jak nie obezw³adniaj¹cym smrodem?
Odwrócenie interpretacji jest z punktu widzenia logiki znacznie
bardziej przekonywaj¹ce. W œwiecie œredniowiecznych kronikarzy ingerencja boska w bie¿¹ce wydarzenia by³a zjawiskiem naturalnym, co nie
znaczy, ¿e tylko do niej siê odwo³ywano. W relacjach naocznych œwiadków znajdujemy informacje o interwencji si³ nadprzyrodzonych w przebieg zwyciêskiej dla przeciwnika bitwy. W starciu pod Cearmi (1063)
rycerzom normañskim Rogera z Hauteville ukaza³ siê œw. Jerzy w postaci œwietlistego jeŸdŸca w bogatej zbroi z kopi¹ zakoñczon¹ krzy¿em
(Brown: 103). W bitwie krzy¿owców Fryderyka I Barbarossy z wojskami tureckimi pod Filomenion (14 V 1190) w trakcie starcia dosz³o do
zadziwiaj¹cej sytuacji gdy¿ Ludwikowi hr. Helfenstein ruszy³ z pomoc¹
„bia³y jeŸdziec na bia³ym koniu”. Uznany za œw. Jerzego. Dla tureckich
przeciwników ich klêska by³a sama w sobie zrozumia³a, gdy¿ nie byli
w stanie walczyæ z siedmioma tysi¹cami „bia³ych jeŸdŸców na bia³ych
koniach” o mêstwie „nie ludzkim lecz boskim”. (Historia de expeditione Friderici imperatoris: 81–82). Pokonani chêtnie siêgaj¹ do obiektywnych Ÿróde³ ich klêski. Decyduj¹ce uderzenie „niebieskiego komuniku” (stwierdzone przez naocznych œwiadków!) traktowane jest przez
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historyków jako przyczynek do œredniowiecznej mentalnoœci (Cardini:
105). Bior¹c to pod uwagê nale¿y wiêc umieœciæ d³ugoszowy opis ataku
gazowego w sferze legendy.
3. Atak gazowy pod Legnic¹ – manipulacje i ignorancja
Zacytowany Komentarz wydawców dzie³a Jana D³ugosza utrwali³
nie tylko przekonanie o wiarygodnoœci kanonika krakowskiego skodyfikowa³ z³¹ praktykê stosowania chwytów erystycznych w dyskusji historyków. Te chwyty, aczkolwiek proste, dla sprostowania wymaga³y, co
jest walorem chwytów erystycznych, d³u¿szych wywodów. W relacji Jana di Piano Carpiniego, przez lata dostêpnego w Polsce tylko w oryginale i tylko w nielicznych bibliotekach, nie ma œladu o u¿yciu gazów
bojowych przez Mongo³ów. Mowa jest o posadzonych na koniach metalowych kuk³ach zawieraj¹cych „ogieñ” podsycany przez jeŸdŸców za
pomoc¹ miechów. Mia³ ow¹ broñ zastosowaæ walcz¹cy z Mongo³ami
w Indiach, mityczny ksi¹dz Jan (di Piano Carpini, V, 12). Autorzy komentarza do polskiego wydania relacji Jana di Piano Carpiniego Tomasz Jasiñski i Zbys³aw Wojtkowiak, nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e nast¹pi³a tu pomieszanie informacji o bitwie stoczonej w 1221 przez Mongo³ów dowodzonych przez Szigi Kutuku z D¿elal ad-Dinem, z oczytaniem
autora w literaturze antycznej (di Piano Carpini: 192 przyp. 73 i 74).
W bitwie tej to wódz mongolski nakaza³ posadzenie woj³okowych kukie³ na konie by wizualnie powiêkszyæ liczebnoœæ swej armii (Rašid ad-Din, I 2, 6.). Grzech manipulacji komentatorów dzie³a D³ugosza polega³ na:
1/ braku powo³ania na konkretny fragment relacji di Piano Carpiniego.
2/ œwiadomym pominiêciu dostêpnego w Polsce rosyjskiego t³umaczenia dzie³a Raszyda ad-Dina [Rašida ad-Dina].
Mo¿liwoœci manipulacji wzros³y po publikacji wa¿nego dla polskiej
historiografii studium S³awomira Szulca. Otó¿ polski japonista w oparciu o nieznane w Polsce Ÿród³a japoñskie, dowodnie wykaza³, ¿e podczas próby inwazji Japonii w 1274 (Szulc 1988, Szulc 1994) Mongo³owie stosowali machiny miotaj¹ce wyrzucaj¹ce g³oœno wybuchaj¹ce pociski oraz granaty rêczne. Przytoczy³ tak¿e podobny przypadek z 1232 r.,
œwiadcz¹cy o u¿yciu wybuchaj¹cych granatów przez Chiñczyków
(Szulc, 1988: 97). W obu przypadkach efekty akustyczne i wizualne nie
sprawi³y wiêkszego wra¿enia zarówno na Mongo³ach (1232) jak i Japoñczykach (1274). Podstaw¹ dla dalszej manipulacji, a tak¿e wyp³ywaj¹cej z niej ignorancji parahistoryków, sta³a siê Jego uwaga o istnieniu „truj¹cego” prochu chiñskiego. Podstaw¹ by³o dlañ chiñskie kompendium z XI w. Wujiang zongyao. Proch ten posiadaæ mia³ w³aœciwoœci eksplozywne i obezw³adniaj¹ce ludzi (Szulc 1988: 97 przyp. 86).
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Marginesowa wzmianka, mimo braku analizy sk³adu „truj¹cego prochu”, leg³a u podstaw serii intelektualnych ciekawostek pozbawionych
podstaw metodycznych badañ historycznych i braku elementarnej wiedzy z chemii.
Palmê pierwszeñstwa dzier¿y wroc³awski architekt Miros³aw Przy³êcki, który w oparciu o opis D³ugosza zrekonstruowa³ „fumator kulbaczny”, emituj¹cy silnie truj¹cy œrodek (Przy³êcki, 1989; Przy³êcki
1994). Nie poda³ jaki to by³ œrodek i w jaki sposób by³ generowany. Opisana przez kanonika chor¹giew mongolska mia³a spe³niaæ funkcjê i fumatora i rêkawu lotniskowego, wskazuj¹cego kierunek wiatru. Mimo
druzgoc¹cej krytyki wykazuj¹cej bezzasadnoœæ, naiwnoœæ i brak jakichkolwiek podstaw Ÿród³owych (Maroñ, 1993), zrekonstruowany fumator
kulbaczny zaj¹³ poczesne miejsce w sk¹din¹d u¿ytecznej publikacji dotycz¹cej œredniowiecznych machin (Jurga: 61). Warto przytoczyæ komentarz autora, gdy¿ zawiera on nie tylko materii wszelkiej pomieszanie, ale równie¿ stanowi dowód na manipulacjê. Otó¿ autor ten jest
przekonany, ¿e œrodkiem truj¹cym „zapewne by³y to toksyny parali¿uj¹ce centralny uk³ad nerwowy, wywo³uj¹ce omdlenia, a nawet parali¿
koñczyn. Aby dok³adnie okreœliæ kierunek wiej¹cego wiatru – bardzo
istotna informacja podczas ataku gazowego – fumatory zaopatrywano
w chor¹giew, a nakreœlone na niej znaki: X lub czarna g³owa, by³y
umownym sygna³em ostrzegawczym dla w³asnych wojsk.” Nie odpowiada wiêc konkretnie jakie toksyny o jakich w³aœciwoœciach. W konkluzji
natomiast stwierdza „jest to wiêc prawdopodobnie pierwsze udokumentowane u¿ycie gazów bojowych w Europie, bo ostatnio w Ÿród³ach
chiñskich i japoñskich odnaleziono informacje o stosowaniu tej broni
w tym samym czasie w Azji” (Jurga:. 63). Có¿, nie odnaleziono do dziœ.
Mimo braku jakichkolwiek podstaw Ÿród³owych, chemicznych
i technicznych, fantazje Miros³awa Przy³êckiego, zwróci³y uwagê nawet
wytrawnego badacza chemika – prof. Leszka Konopskiego. Na marginesie swych rozwa¿añ o u¿yciu broni chemicznej na ziemiach polskich,
przyznajmy z pewnym pow¹tpiewaniem, potraktowa³ intelektualne humoreski Miros³awa Przy³êckiego, uznaj¹c je jako warte przypomnienia
„Spalanie zwyk³ego prochu nie wytworzy³oby tak wielkich iloœci dymu
i o takich w³aœciwoœciach chyba ¿e D³ugosz nieco ubarwi³ swoj¹ relacjê), gdyby to byæ przejête od Chiñczyków palone mieszanki materia³ów roœlinnych, takich jak dra¿ni¹ca gorczyca, toksyczne tojady (Aconitum chinese i Alycotonum) lub korzeñ krocienia (Kroton tiglium, stosowany jako tradycyjny œrodek szczurobójczy), substancji mineralnych,
takich jak zwi¹zki arsenu (pochodne kakodylu – dimetyloarsenu lub
arszenik), drobno sproszkowane wapno, lub odchodów zwierzêcych
(psów, a zw³aszcza wilków). Mieszanek takich u¿ywano w Chinach. Zawarta w tojadzie akonityna os³abia³a pracê serca i pora¿a³a uk³ad oddechowy, a znany ju¿ wtedy silnie truj¹cy arszenik, mimo ¿e jest nielot-
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ny, mo¿e po rozdrobnieniu wytworzyæ chmurê ciê¿kiego py³u.” (Konopski: 9–10). Jest wrêcz zadziwiaj¹ce, i trudne do wyt³umaczenia dlaczego autor, przecie chemik, nawet na moment nie zastanowi³ nad logicznoœci¹ swojego wywodu – ile tej akonityny nale¿a³o u¿yæ by obezw³adniæ w otwartym polu armiê (2–10 tys. ludzi) i jakie, ile (setki?) i o jakim zasiêgu by³y te u¿yte œrodki techniczne (fumatory kulbaczne)?
Na szczêœcie znamy sk³ad chemiczny chiñskiego „truj¹cego prochu” z XI wieku. Jest on znany dziêki chiñskiemu kompendium wiedzy wojskowej Wujiang zongyao z XI w. Wed³ug tekstu chiñskiego proch
ten posiadaæ mia³ w³aœciwoœci eksplozywne i obezw³adniaj¹ce ludzi.
Wspó³czeœnie tê metodê stosowania bojowych œrodków truj¹cych okreœla siê mianem termo sublimacji (Krauze, Nowak: 63). Oznacza to, ¿e
dziêki temperaturze i ciœnieniu uzyskanemu w wyniku eksplozji doprowadzano do dyspersji substancji truj¹cej. Ta metoda stosowana jest
wspó³czeœnie w pociskach od³amkowo-chemicznych nape³nianych iperytem, sarinem i somanem (Krauze, Nowak: 152).
Chiñska „bomba gazowa” mia³a kszta³t papierowej tuby wype³nionej
ok. 2 kg ³adunkiem. Jego podstaw¹ by³ standardowy proch, do którego
dodawano wyci¹g z silnie truj¹cych roœlin tojadu, krocienia oraz siarczków arsenu (Needham, 1986: 123). Nape³niano nimi tuby papierowe nas¹czone olejami roœlinnymi. Truj¹ce w³aœciwoœci tojadu (inaczej mordownika) znane s¹ powszechnie w krajach o klimacie umiarkowanym.
Tojad zawiera bardzo siln¹ truciznê akonitynê, która powoduje objawy
zatrucia ju¿ przy potarciu o skórê. Te w³aœciwoœci wykorzystywane by³y
w równie¿ Europie do nas¹czania wyci¹giem z tojadu strza³ (Tyszkiewicz: 9). Krocieñ (biegulec) zawiera natomiast kwas krotonowy, równie¿
siln¹ truciznê. W³aœciwoœci fizyko chemiczne tych sk³adników zosta³y
omówione ju¿ w 1993 r. (Maroñ 1993), a nastêpnie w rozszerzonej wersji w 2001 (Maroñ 2001: 17–19) i 2011 (Maroñ 2011: 19–20). Przypomnijmy Akonityna (C14H47O11N), temperatura topnienia 208 oC, dawka
œmiertelna per os 1–2 mg; (Orchov: 732), kwas krotonowy temperatura
topnienia 72 oC, wrzenia 189 oC (Mastalerz: 538). S¹ to parametry uzyskane w XX w., w warunkach laboratoryjnych, im g³êbiej wstecz tym
wielkoœci te by³y ni¿sze. Akonityna rozk³ada siê nie wydzielaj¹c substancji toksycznych (Fabian: 518; Geiger: 677.), natomiast kwas krotonowy spala siê – na wêgiel i dwutlenek wêgla (Mastalerz: 551).
Istota dzia³ania „truj¹cego prochu” sprowadza³a siê do zapalenia
³adunku, którego wybuch powodowa³ rozprzestrzenienia siê toksycznego dymu. Metoda ta posiada jeden mankament. W trakcie eksplozji
czêœæ substancji truj¹cych ulega zniszczeniu. Istotn¹ rolê gra wiêc uzyskanie substancji pora¿aj¹cych o jak najwy¿szych temperaturach spalania lub rozk³adu. Poniewa¿ temperatura wydzielana podczas spalania
czarnego prochu wynosi³a ok. 300–400 oC zawarte w truj¹cej mieszance substancje ulega³y ca³kowitemu zniszczeniu.
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Pozornie znacznie wiêksze zagro¿enie stanowi³y zwi¹zki arsenu.
Teoretycznie do zastosowania najlepszy by³by arsenopiryt lub czysty arszenik (As2O3) Wrze w temperaturze 465 oC, (Durrant, Durrant: 864).
W trakcie pra¿enia arsenopirytu (FeSAs) tworzy siê lotny arsen spalaj¹cy siê do tlenku arseniawego, czyli arszeniku. Pary arszeniku (As4O6)
(Durrant, Durrant: 846). Dawka œmiertelna arszeniku wynosi 0,060,2 g, œmiertelne dawki inhalacyjne i obezw³adniaj¹ce nie s¹ znane
((Durrant, Durrant: 847). MAC dla arszeniku wynosi 0,5 mg/m3, (Moeschlin, s. 152). MAC to maksymalna dawka, jak¹ mo¿na przyj¹æ bez
szkody dla zdrowia przez 8 godz. pracy w ci¹gu wielu lat. W przypadku arszeniku MAC dotyczy py³u (Moeschlin:. 37). Œrodek ten z punktu
widzenia wojny chemicznej posiada bardzo interesuj¹ca cechê: jest
bezwonny (Durrant, Durrant: 847), co umo¿liwia ³atwe zamaskowanie
go innymi silnie pachn¹cymi substancjami (Jasiñski, 1925: 22). Niestety jest stosunkowo niskotoksyczny, a ponadto podczas eksplozji prochu
znaczna jego czeœæ nie zosta³aby spalona i przez to pozbawiona skutecznoœci, gdy¿ czysty arsen nie jest truj¹cy. Innymi s³owy ewentualne
zastosowanie œrodków chemicznych przez Mongo³ów nie przynios³oby
pora¿enia polskim rycerzom. Z pewnoœci¹ zaobserwowaliby oni lec¹ce
w ich kierunku pociski, czy to wyrzucane rêcznie, czy te¿ z machin miotaj¹cych. Us³yszeliby potê¿ny huk, tak jak nieco póŸniej s³yszeli go Japoñczycy.
Natomiast zawarty w przekazie D³ugosza opis sztandaru mongolskiego dopowiada opisowi sztandarów mongolskich (z wyj¹tkiem znaku X) w znanym kanonikowi krakowskiemu dziele Tomasza ze Splitu
(Kubanek: 167–174).
Podkreœlmy: w XIII w. równie¿ chor¹gwie monarchów europejskich
posiada³y baœniowy kszta³t. W batalii pod Bouvines (27 lipca 1214)
eden z przeciwników Filipa Augusta pos³u¿y³ siê doœæ dziwacznym znakiem (Wilhelm Bretoñczyk: v. 20–31):
Otton, sw¹ oznajmuj¹c potêgê, przed czasem
Tryumfu chc¹c zakosztowaæ, jakby pewnego,
Stawia chor¹giew, g³osz¹c wœród Cesarstwa swego
Chwa³y niezmiernej, w pysznych w³adzy emblematach,
¯e siê mieniæ chce dumnie w³adc¹ wszego œwiata.
Maszt na wozie wbiæ ka¿e i umieœciæ smoka
Na nim, by wiatr by³ widoczny dla ka¿dego oka;
Ogon wiatr w siebie bierze, wzdymaj¹c siê skrzyd³a,
Zêby szczerz¹ siê w paszczy ziej¹cej straszyd³a;
Ptak Jowisza nad smokiem skrzyd³o rozpoœciera,
Ca³y b³yszcz¹c od z³ota, ze s³oñcem siê spiera
Che³pi¹c siê, ¿e potê¿niej jaœnieje od niego
Oczywiœcie ani smok cesarski nie zia³ ogniem, ani jego ogon nie
mia³ wskazywaæ kierunku wiatru.
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Zg³oszone zasadnicze w¹tpliwoœci wobec fantazji parahistoryków
(Maroñ 1993; Maroñ, 1994: Maroñ, 1996) okaza³y siê zbyt rewizjonistyczne dla dominuj¹cej od pokoleñ baœniowej wizji wydarzeñ z 1241 r.
Dotknê³o to tak¿e wytrawnych badaczy historyka – Józefa W³odarskiego i archeologa-bronioznawcy Witolda Œwiêtos³awskiego.
Dla pierwszego z nich by³o jasne, ¿e „kiedy zmasowany atak ciê¿kiej jazdy mongolskiej nie dawa³ oczekiwanych rezultatów zastosowano broñ, która wyprzedza³a epokê bojowe gazy dusz¹ce. Wobec faktu,
¿e Mogo³owie stosunkowo niedawno zetknêli siê z t¹ broni¹ i ¿e na wyprawê zachodni¹ poci¹gnêli specjaliœci chiñscy (wystêpuj¹cy w s³u¿bach technicznych) nale¿y stwierdziæ, i¿ urz¹dzenia miotaj¹ce gaz obs³ugiwali w bitwie Chiñczycy” (W³odarski 1997: 103). Jest to oczywiœcie wywód kuriozalny. Mongo³owie nie zetknêli siê z t¹ broni¹, bo jej
nie by³o, nic nie wiemy o sk³adzie etnicznym wojsk mongolskich, domys³ autora, ¿e te nieznane nikomu urz¹dzenia obs³ugiwali Chiñczycy,
stanowi¹ podstawê do uzasadnienia prawdziwoœci przekazu o ataku gazowym, który to przekaz jest przecie podstaw¹ wysuniêtych domys³ów.
Klasyczny przyk³ad tautologii.
Drugi uzna³, i¿ relacja D³ugosza „nie znaj¹cego gazów bojowych,
jest na tyle jednoznaczna, i¿ zdaniem autora nie budzi w¹tpliwoœci.
Nieznany jest sk³ad chemiczny mieszanki. Niektórzy badacze sk³onni
byli przypuszczaæ, i¿ u¿yto w momencie prochu dymnego (…) Nie jednak wykluczyæ, ¿e zastosowana mieszanka mia³a bardziej z³o¿ony
sk³ad i by³a substancj¹ specjalnie przygotowan¹ do ataku gazowego.
Mongo³owie mogli bowiem przyj¹æ od Chiñczyków znan¹ im wówczas
umiejêtnoœæ sporz¹dzania mieszanek wydzielaj¹cych po zapaleniu gazy, od których szczury zdycha³y, a ludziom krew p³ynê³a z nosa (pod. J.
M.).” (Œwiêtos³awski, 1996: 51). Pod fraz¹ „niektórzy badacze” kryje
siê S³awomir Szulc, który jako ¿ywo nic nie napisa³ o atakach gazowych
w 1274 r. St¹d w³¹czenie przez Witolda Œwiêtos³awskiego innych substancji gorczycy, siarki i roœlin oleistych wydmuchiwanych do tuneli
i podkopów w trakcie oblê¿eñ za pomoc¹ miechów do arsena³u uzbrojenia polowego, co jest ewidentnym nadu¿yciem i zwyk³ym chwytem
erystycznym (Needham, 1965: 137). W wywodzie znakomitego bronioznawcy uderza odwo³anie siê do nieznanych mieszanek, w nieznany
sposób produkowanych, u¿ywanych za pomoc¹ nieznanych narzêdzi,
w nieznanej iloœci. Zwieñczeniem tego zadziwiaj¹cego rozumowania
sta³o stwierdzenie bêd¹ce podrêcznikowym przyk³adem b³êdnego
ko³a logicznego: „nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ opis u¿ycia gazów bojowych
przez Mongo³ów podczas bitwy legnickiej dowodzi znacznych ich pod
tym wzglêdem umiejêtnoœci, zapewne nie raz przeæwiczonych. Œwiadczy o tym celowe niew¹tpliwe cofniêcie siê oddzia³ów mongolskich,
dziêki czemu sami usunêli siê z zagro¿onego terenu” (Œwiêtos³awski,
1995: 51).
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Poniewa¿ nie sposób jest przytoczyæ innych przyk³adów zastosowania gazów bojowych na polach bitew Wielkiego Stepu, obaj badacze
podjêli próby uzasadnienia swojego stanowiska za pomoc¹ chwytów
erystycznych, czyli zwyk³ej manipulacji. Józef W³odarski przypomnia³,
¿e „do tej pory nie przebadano starannie chiñskich Ÿróde³ (...) W kronikach za³o¿onej z Chinach przez Mongo³ów dynastii Yuan zachowa³y
siê relacje uczestników wypraw do Europy Œrodkowej. Mo¿emy siê
z nich dowiedzieæ wielu ciekawych rzeczy” (Godlewski: 7). Niestety
nie poda³ jakich. Jest to zrozumia³e, gdy¿ treœci zawarte w owych
„chiñskich kronikach” maj¹ce uzupe³niaæ, czyli pozytywnie weryfikowaæ przekaz D³ugosza, a zw³aszcza bitwê pod Turskiem, nie istniej¹.
Apel z pocz¹tku XXI w., by „s³ynna d³ugoszowi bitwa pod Turskiem
(…) winna znikn¹æ z kampanii 12541 r.” (Maroñ, 2001: 113; Maroñ
2011: 102). Po kilku latach autorzy opracowania dotycz¹cego Ÿróde³
chiñskich uznali, ¿e „<<chiñskie roczniki>> powinny znikn¹æ z polskiej historiografii opisuj¹cej tê bitwê”. (Malinowski, Wang Chengdan:
19). A d³ugoszowa bitwa pod Turskiem, poœwiadczona w „chiñskich
kronikach” by³a jednym z fundamentów uzasadniaj¹cych prawdziwoœæ
relacji kanonika krakowskiego o kampanii 1241 r.
Z kolei Witold Œwiêtos³awski w drugim wydaniu swej bronioznawczej monografii odmiennie uzasadni³ swoje dotychczasowe stanowisko.
Zrezygnowa³ z argumentu o „nieznanych mieszankach” i zwróci³ uwagê na w³aœciwoœci zwi¹zków arsenu „pra¿¹c rudê arsenow¹ otrzymuje
siê m.in. arszenik – jedn¹ z najs³ynniejszych naturalnych trucizn. W postaci gazowej jest on ciê¿szy od powietrza, nadaje siê wiêc do ataku gazowego. Organicznie zwi¹zki arsenu to silnie truj¹ce, gêste gazy o >odra¿aj¹cym< zapachu (jak u D³ugosza!). W XX w. wykorzystywano je jako sk³adniki gazów bojowych (luizyt, sternit). Natomiast dzia³aj¹c s³abym kwasem na zwi¹zki arsenu uzyskuje siê arsenowodór – silnie truj¹cy gaz o intensywnym i nieprzyjemnym zapachu czosnku. Cechy truj¹cych gazów ró¿nych zwi¹zków arsenu – ciê¿ar, gêstoœæ i nieprzyjemny zapach doskonale pasuj¹ do opisu D³ugosza [pod. J.M.]” (Œwiêtos³awski, 2001: 54-55). Wywód ten wskazuje na trzy ró¿ne potencjalne
bojowe œrodki chemiczne uzyskiwane w ró¿ny sposób: arszenik, „protoluizyt” oraz arsenowodór. S¹ to wiêc trzy ró¿ne propozycje absolutnie
ze sob¹ nie zwi¹zane. Ich wspólnym elementem jest arsen. Nie wiemy,
który z tych œrodków, wed³ug Autora, mia³ byæ znany i stosowany jako
broñ masowego ra¿enia w XIII w. Arszenik jest bezwonny. Luizyt jest
œrodkiem parz¹cym uzyskiwanym w wyniku kondensacji trójchlorku
arsenu acetylenem w obecnoœci glinu lub rtêci, Sternit, w³aœciwie grupa sternitów œrodków dra¿ni¹cych, to chlorek fenarsazyny (adamsyt)
stosowane wy³¹cznie jako aerozol, produkowane od czasów I wojny
œwiatowej oraz difenylochloroarsyna (znana od 1880 r.) i difenylocyjanoarsyna. W stanie czystym s¹ to cia³a sta³e, jako produkt techniczny
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ciecze. Arsenowodór otrzymujemy dzia³aj¹c kwasem solnym, siarkowym IV (s³abym bo szybko rozk³adaj¹cym siê), siarkowym VI, na zwi¹zki organiczne arsenu (Trzebiatowski: 275). Nie znamy Ÿród³a opisuj¹cego technologiê produkcji poszczególnych sk³adników, wielkoœæ tej
produkcji oraz budowy odpowiednich narzêdzi machin piekielnych,
pojemników do przechowywania itd. Nic wiêc dziwnego, ¿e prof. Konopski tê fantazjê z punktu odrzuci³ (Konopski: 10).
Oczywiste, ¿e Mongo³owie stosowali machiny oblê¿nicze, i to
przede wszystkim perskie oraz œrodki zapalaj¹ce nazywane w Ÿród³ach
ogniem greckim (Carpini: V, 15; Neddham 1965: 144). Natomiast
z punktu widzenia u¿ytecznoœci na polu bitwy „truj¹cy proch” by³ bezwartoœciowy. Najefektywniej mo¿na by³oby go u¿yæ w formie aerozolu
(mg³y) rozpuszczaj¹c w i rozpylaj¹c w terenie. Najskuteczniej w tej postaci dzia³a ³atwo sublimuj¹cy kwas krotonowy (Lemberger, Droba:
451).
Nic wiêc dziwnego, ¿e efektywnoœæ tych wszystkich œrodków walki,
z wyj¹tkiem ognia greckiego, by³a tak niska, ¿e zastosowano je na polu
bitwy dopiero w XX w. Natomiast relacja D³ugosza nie potwierdzona
¿adnymi innymi przekazami: polskimi, ruskimi, wêgierskimi, chiñskimi japoñskimi itd., doskonale oddaje œwiat wyobra¿eñ, mentalnoœci
i warsztatu XV-wiecznego kronikarza. Z naszego punktu widzenia D³ugosz jako historyk pisz¹cy o XIII w., jest ca³kowicie niewiarygodny –
œwiadomie ³ama³ zasady pracy historyka sformu³owane przez Tukidydesa. Nie jest to wobec niego zarzut – by³ cz³owiekiem swojej epoki. Gorzej, ¿e w XX w., znaleŸli siê badacze (oficerowie, architekci, historycy, archeolodzy) przechodz¹cy do porz¹dku dziennego nad rygorami
logiki i metodyki badañ. Atak gazowy jest tak samo realny w 1241 r.,
jak sztuczna mg³a, hel i bomba termobaryczna w 2010.
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KSZTA£CENIE KADRY OFICERSKIEJ
S£U¿BY CHEMICZNEJ II RP
mjr dr Krzysztof CYGAN

Wraz z odrodzeniem siê pañstwa polskiego rozpoczêto proces formowania nowego rodzaju wojsk, którym by³a s³u¿ba chemiczna,
a wspó³czesnym odpowiednikiem s¹ wojska chemiczne. Przebieg powstawania i rozwoju nowej specjalnoœci wojskowej zwi¹zany by³ trwale
z tworzeniem innowacyjnej jednostki szkolnictwa wojskowego, któr¹
by³a szko³a o charakterze chemicznym (gazowym).
Organizacja szko³y, jak równie¿ jej nazwa, ulega³a kilkakrotnie
zmianie wskutek ewolucji, jaka zachodzi³a w si³ach zbrojnych i samej
s³u¿bie chemicznej. Przeobra¿anie siê szko³y by³o naturalnym procesem zachodz¹cych przemian i koniecznoœci¹ sprostania im poprzez dostosowanie do bie¿¹cych potrzeb wojska.
Okres miêdzywojenny (porozbiorowy) by³ to trudny czas dla dopiero co odrodzonego pañstwa polskiego. Tworzone pañstwo ze zlepku
trzech zaborów, boryka³o siê z ogromnymi trudnoœciami. Którejkolwiek
dziedziny czy obszaru by to nie dotyczy³o, wszêdzie tam wystêpowa³y
olbrzymie trudnoœci i komplikacje. Takim wa¿nym, a przypuszczalnie
w tamtych latach najwa¿niejszym obszarem by³o formowanie Wojska
Polskiego. Wraz z jego tworzeniem zosta³a wyodrêbniona nowa specjalnoœæ wojskowa, której zakres dzia³ania obejmowa³ sprawy chemiczne
(gazowe). Powo³ana w tamtym okresie formacja, pomimo szeregu
zmian podyktowanych zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹, przetrwa³a i funkcjonuje jako wojska chemiczne.
W paŸdzierniku 1918 roku do struktur Wojska Polskiego zosta³ powo³any centralny organ do kierowania s³u¿b¹ gazow¹. By³a ni¹ Sekcja
Chemiczna1 Departamentu VII Artylerii w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Ponadto, w ramach tworzenia struktury s³u¿by gazowej na
ni¿szych szczeblach, we wrzeœniu 1919 roku zosta³ opracowany i wdro¿ony tymczasowy etat oficerów gazowych dla Naczelnego Dowództwa
oraz dowództw frontów, dywizji piechoty i pu³ków.
Do zadañ nowo rodz¹cej siê s³u¿by nale¿a³o w g³ównej mierze prowadzenie dok³adnej ewidencji gazowych œrodków ochronnych i utrzy1 G³ównym zadaniem Sekcji by³y dostawy dla wojsk materia³ów wybuchowych i pirotechnicznych oraz œrodków obrony gazowej.
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manie ich w nale¿ytym stanie. Ponadto, prowadzenie szkoleñ (wyk³adów)2 w jednostkach wyposa¿anych w sprzêt i œrodki gazowe, umo¿liwiaj¹ce w³aœciw¹ ich eksploatacjê i ochronê w wypadku zastosowania
na polu walki.
W celu umo¿liwienia przekwalifikowania i doskonalenia kadry oficerskiej do wykonywania specjalistycznych zadañ chemicznych zosta³a
utworzona na prze³omie lipca i sierpnia 1919 roku Szko³a Gazowa
w Warszawie. W zakresie podporz¹dkowania, podlega³a ona Departamentowi Naukowo-Szkolnemu Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Pierwsza siedziba mieœci³a siê na Pow¹zkach, nastêpnie ze wzglêdu na
brak odpowiednich pomieszczeñ, a w konsekwencji, brak mo¿liwoœci
w³aœciwego rozwoju i realizacji stawianych jej zadañ, musia³a zostaæ
przeniesiona. Dlatego na proœbê Kierownictwa Szko³y Gazowej, oficer
gazowy Naczelnego Dowództwa dokona³ przegl¹du nowego miejsca,
planowanego na siedzibê szko³y. Po pozytywnej opinii, now¹ siedzib¹
szko³y sta³ siê budynek w koszarach przy ulicy Ludnej 11 w Warszawie,
którego ca³e trzecie piêtro zosta³o przeznaczone na potrzeby szko³y.
Znajduj¹ce siê tam pomieszczenia zosta³y przeznaczone na lokale wyk³adowe i kwaterunkowe dla uczestników kursów gazowych oraz muzeum gazowego. Lokale koszarowe by³y przygotowane do zakwaterowania komendy szko³y, piêædziesiêciu oficerów s³uchaczy oraz stu podoficerów s³uchaczy. Proces przeniesienia szko³y rozpocz¹³ siê od listopada 1919 roku.
W nowo powsta³ej Szkole Gazowej w g³ównej mierze prowadzone
by³o szkolenie w ramach 10 dniowych kursów3 informacyjnych dla oficerów i podoficerów wszystkich rodzajów broni. Na podstawie istniej¹cych wówczas wytycznych, oficerowie i podoficerowie wyznaczani na
etaty oficerów gazowych winni kolejno wys³uchaæ wyk³adów w Szkole
Gazowej w Warszawie. Do dnia 6 grudnia 1919 r. Szko³a Gazowa wykwalifikowa³a 914 oficerów s³u¿by gazowej, w tym 52 lekarzy.
W kolejnym roku szko³a wystêpowa³a pod nazw¹ Wojskowej Szko³y
Gazowej (lub Szko³y Gazowej Wojskowej), a czas szkolenia wyd³u¿ony
zosta³ do trzech tygodni. Nastêpnie szko³a zmieni³a nazwê na Centraln¹ Szko³ê Gazow¹. Od roku 1921 w szkole kszta³ceni byli tylko oficerowie w ramach kursów 8 i 12 tygodniowych.
Dalsz¹ reorganizacjê szko³y przeprowadzono w 1923 roku. Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z dniem 1 stycznia 1923 r.
wszystkie Szko³y Wojskowe zaczê³y funkcjonowaæ wed³ug nowych eta2

Obejmowa³y one zajêcia z zakresu chemii gazów, teorii poch³aniaczy, budowy masek, pocisków i min gazowych, meteorologii teoretycznej i praktycznej
oraz ratownictwa.
3
Poza szkoleniem kursowym realizowane by³y wyk³ady informacyjne, maj¹ce na celu przedstawienie problematyki chemicznej.

20

Art. 3 Cygan.qxd

26.09.2018

12:44

Page 21

Z dziejów chemii wojskowej

Rys. 1. Pokojowy etat Szko³y Broni Chemicznej,
Ÿród³o: CAW, ZA nr I. 303.3.136, za³. nr 17.

tów. Oprócz etatu zmieni³a siê te¿ jej nazwa na Szko³ê Broni Chemicznej. Na podstawie nowej organizacji etat szko³y przedstawia³ siê nastêpuj¹co (rys. 1).
Komenda szko³y by³a reprezentowana przez Komendanta w stopniu
etatowym pu³kownika, adiutanta szko³y (o st. etat. kapitan), trzech pisarzy i maszynistkê. Dzia³ naukowy to kadra naukowa: dyrektor nauk,
wyk³adowcy, asystenci, kierownicy, instruktorzy oraz t³umacz. Ostatni
dzia³ administracyjny to komórka zawieraj¹ca sekcjê administracyjno –
taborow¹, jak równie¿ kadrê gospodarcz¹. Ogó³em, personel szko³y stanowi³o: 13 oficerów, 13 podoficerów, 42 szeregowych oraz 14 pracowników cywilnych wojska.
Obsada ta by³a odpowiedzialna za organizacjê i realizacjê procesu
szkolenia w ramach prowadzonych trzech kursów tj.:
– Kurs oficerów gazowych,
– Kurs broni chemicznej,
– Kurs oficerów broni.
Kolejnym elementem przeobra¿ania siê s³u¿by gazowej by³o zorganizowanie przy Szkole Æwiczebnej kompanii chemicznej. Dzia³ania
z tym zwi¹zane podjêto w listopadzie 1924 roku w celach doœwiadczalnych. Pozwoli³o to sprowadziæ pracê dydaktyczn¹ na tory naukowo-doœwiadczalne, jak równie¿ praktycznego wyszkolenia polowego.
W kwietniu 1925 roku Szko³a Broni Chemicznej powróci³a do pierwotnej nazwy Szko³a Gazowa4 i kolejny raz zosta³a zmodyfikowana jej
organizacja. Miejscem rozlokowania szko³y by³a Warszawa – Marymont.
Dokonuj¹ce siê zmiany by³y efektem tendencji panuj¹cej w ca³ych si³ach zbrojnych II RP, podyktowane przeobra¿aniem siê pañstwa. Szko³a Gazowa w swojej strukturze mieœci³a:
– Komendê Szko³y,
4
Niektóre Ÿród³a podaj¹ b³êdn¹ informacjê, dotycz¹c¹ nazwy szko³y w okresie od kwietna 1925 do 1937 roku okreœlaj¹c j¹ jako Szko³a Obrony Przeciwgazowej lub Szko³a Obrony Przeciwchemicznej, podczas gdy w tym okresie wystêpuje ona pod nazw¹ Szko³a Gazowa.
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– Dzia³ Naukowy,
– Æwiczebn¹ Kompaniê Chemiczn¹,5
– Kompaniê Obs³ugi,
– Laboratorium,
– Warsztaty Mechaniczne,
– Gabinet kreœlarski,
– Ambulatorium,
– Magazyny.
Szko³a dalej prowadzi³a doskonalenie kadr poprzez kursy specjalistyczne takie jak:
– 5 miesiêczny Kurs specjalizacji broni chemicznej,
– 2 tygodniowy Kurs informacyjny,
– 1 miesiêczny Kurs obrony przeciwgazowej (Tab. 1),
– Kurs dowódców plutonów przeciwgazowych,
– 4 tygodniowy Kurs obrony przeciwgazowej oficerów rezerwy.
Dodatkowo by³y organizowane i prowadzone Kursy obrony przeciwgazowej dla podoficerów zawodowych. Kurs ten trwa³ 4 tygodnie.
Ponadto, Szko³a Gazowa na podstawie Dziennika Rozkazów M.S.
Wojsk. nr 33/1925, poz. 332 z dnia 8 paŸdziernika 1925 r. uzyska³a
Tabela 1. Wykaz kursów 1 miesiêcznych dla oficerów zawodowych
w Szkole Gazowej 1929–1934
Nazwa kursu

Data rozpoczêcia

Data zakoñczenia

Stan w dniu Ukoñczy³o
rozpoczêcia
kurs

Kurs gazowy

15.04.1929 r.

b. d.

42

b. d.

Kurs gazowy

21.05.1929 r.

22.06.1929 r.

11

11

Kurs obrony przeciwgazowej

02.05.1932 r.

31.05.1932 r.

44

44

Kurs obrony przeciwgazowej

02.09.1932 r.

30.09.1932 r.

43

45

Kurs obrony przeciwgazowej dla
oficerów s³u¿by czynnej
Kurs obrony przeciwgazowej dla
oficerów zawodowych
Kurs obrony przeciwgazowej dla
oficerów zawodowych

03.04.1933 r.

02.05.1933 r.

40

39

20.09.1933 r.

20.10.1933 r.

39

40

03.04.1934 r.

02.05.1934 r.

26

27

Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: CAW, I. 340.58.1-15.
5
W tym okresie Æwiczebna Kompania Chemiczna sk³ada³a siê z dwóch
plutonów. W chwili gdy zostawa³ uruchamiany kurs Szko³y Podoficerskiej, by³
on tworzony w oparciu o t¹ kompaniê. Dowódca kompanii wydziela³ z kompanii jeden pluton jako pluton szkolny. Reszta kompanii tworzy³a pluton æwiczebny. Dowództwo nad plutonem szkolnym obejmowa³ dowódca kompanii, realizuj¹c poza tym swoje obowi¹zki.
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Rys. 2. Odznaka Szko³y Gazowej.
Ÿród³o: Z. Sawicki, A. Wielechowski, Odznaki Wojska Polskiego
1918–1945, Warszawa 2007, s.
444; W.B. Moœ, W. Soszyñski, Polskie
szkolnictwo
wojskowe
1908–1939, odznaki-emblematydokumenty, Kraków 2007, s. 121.

prawo do nadawania Odznaki Szko³y Gazowej6 (rys. 2). Odznakê stanowi³a szeœcioboczna tarcza tzw. „benzen” o ramionach zielono-¿ó³tych7 emaliowanych, na które na³o¿ony jest stylizowany srebrny, ciemno oksydowany orze³ w z³otej koronie oraz z³otych nogach. Pod nim
znajduje siê pocisk armatni, wokó³ którego opleciony jest z³oty w¹¿8.
Na podstawie paragrafu 4 statutu Odznaki Szko³y Gazowej, by³a nadawana rozkazem dziennym oficerom, którzy koñczyli 5-cio miesiêczny
kurs specjalizacji broni chemicznej.
Na terenie Szko³y Gazowej oraz w jej podporz¹dkowaniu kwatermistrzowskim znajdowa³ siê Wojskowy Instytut Przeciwgazowy i Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, które by³y niezale¿nymi instytucjami, ale funkcjonuj¹cymi przy szkole.
Komendantem szko³y w latach 1919–1923 by³ pp³k lekarz Józef
Sergiusz Marzecki, nastêpnie do koñca 1937 roku pp³k dypl. Walery
Jasiñski, którego uroczyste po¿egnanie na placu alarmowym Szko³y
Obrony Przeciwgazowej odby³o siê 10 stycznia 1938 r. Ostatnim Komendantem zgodnie z rozkazem personalnym Ministra Spraw Wojsko6
Wizerunek odznaki Szko³y Gazowej zosta³ umieszczony w wieñcu na odwrotnej stronie p³ata sztandaru Centrum Szkolenia Wojsk In¿ynieryjnych i Chemicznych we Wroc³awiu im. gen. Jakuba Jasiñskiego (uroczystoœæ wrêczenia
sztandaru mia³a miejsce 2 XII 2011 r. na rynku we Wroc³awiu). Umieszczenie
odznaki na sztandarze symbolizuje zwi¹zek z jednostkami wojsk chemicznych,
których chlubne tradycje dziedziczy Centrum Szkolenia, zob. [online]. [Dostêp:
27.01.2016], Dostêpny w Internecie: http: //cswiich. wp. mil. pl/pl/230_217.
html.
7
Barwa zielono-¿ó³ta symbolizowa³a œrodek chemiczny – chlor.
8
Odznaka by³a dwuczêœciowa – wykonana w tombaku srebrzonym i emaliowana, o wymiarach 52x27 mm, jej wytwórc¹ by³ Józef Michrowski z Warszawy a zak³ad mieœci³ siê na ul. Marsza³kowskiej 149. By³a te¿ wersja jednoczêœciowa bez emalii nadawana podoficerom.
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wych z dnia 13 grudnia 1937 r. zosta³ pp³k dypl. W³odzimierz Scholze-Srokowski.
Z dniem 11 maja 1937 r. Szko³a Gazowa zosta³a przemianowana na
Szko³ê Obrony Przeciwgazowej i pod t¹ nazw¹ funkcjonowa³a ju¿ do wybuchu II Wojny Œwiatowej, nadal znajduj¹c siê w Warszawie – Marymont a¿ do wiosny 1938 roku.
W d¹¿eniu do dalszego ujednolicania procesu szkolenia i centralnego nadzoru nad szkolnictwem wojskowym, utworzono w Brzeœciu nad
Bugiem Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Pracê nad koncepcj¹ budowy centrum ruszy³y wiosn¹ 1937 roku,
ostatecznie ustalono, ¿e bêdzie ono mieœci³o siê w kompleksie koszarowym, budowanym od 1936 roku oko³o 4 km na po³udnie od Brzeœcia
w m. Trauguttowie. W efekcie szybkich postêpów prac budowlanych
planowany termin przeniesienia Szko³y Obrony Przeciwgazowej z Warszawy do Trauguttowa by³ do 15 paŸdziernika 1937 r. Ostatecznie nast¹pi³o to wiosn¹ 1938 roku.
Po przeniesieniu szko³y do Centrum Wyszkolenia zosta³ zmieniony
jej etat. Struktura szko³y by³ nastêpuj¹ca (rys. 3):

Rys. 3. Etat Szko³y Obrony Przeciwgazowej,
Ÿród³o: Z. Moszumañski, Centra Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej (1921–1939),
Pruszków 2003, s. 72.

Komendant szko³y mia³ uprawnienia dowódcy pu³ku. Stan sta³y
szko³y liczy³ ³¹cznie: 21 oficerów, 30 podoficerów zawodowych, 427
szeregowych i 8 pracowników cywilnych. Komendantem szko³y by³
pp³k dypl. W³odzimierz Scholze-Srokowski, zastêpc¹ komendanta i dyrektorem nauk mjr Henryk Bazylko, a dowódc¹ batalionu chemicznego mjr Roman Lipinski.
Szko³a w strukturach Centrum kontynuowa³a doskonalenie kadry
na potrzeby s³u¿by chemicznej, poprzez kursy specjalistyczne do koñca okresu miêdzywojennego.
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Miêdzywojenny etap formowania i funkcjonowania szko³y s³u¿by
chemicznej zaowocowa³ stworzeniem specjalistycznego oœrodka szkolnictwa wojskowego, umo¿liwiaj¹cego szkolenie a nastêpnie kszta³cenie
kadry oficerskiej, jak równie¿ podoficerskiej dla potrzeb s³u¿by chemicznej. Ponadto, wypracowany zosta³ model szkolenia doskonal¹cego
dla kadry i ¿o³nierzy pozosta³ych specjalnoœci, który umo¿liwi³ zdobycie niezbêdnej wiedzy i umiejêtnoœci koniecznych do efektywnego
i praktycznego realizowania przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych pos³ugiwanie siê œrodkami i sprzêtem chemicznym, a w szczególnoœci obrony
przed ra¿¹cym dzia³aniem broni chemicznej.
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WSPOMNIENIA ZE S£U¿BY
W 60 KOMPANII CHEMICZNEJ
Ryszard MULEK

CHEMIK MIMO WOLI
By³ rok 1967. Mia³em niespe³na 20 lat. Jak wiêkszoœæ moich rówieœników stan¹³em przed komisj¹ poborow¹. Kategoria zdrowia A. Zdolny do s³u¿by wojskowej – us³ysza³em wówczas orzeczenie przewodnicz¹cego komisji. – Gdzie chcecie s³u¿yæ? Mo¿e w Zgorzelcu?
– W Zgorzelcu? Nie, tylko nie w Zgorzelcu. Tam s¹ chemicy, a ja zawsze na bakier by³em z chemi¹. Wola³bym s³u¿yæ w innym rodzaju
wojsk – odpar³em.
– Nie chcecie do Zgorzelca, to pójdziecie do Lubania.
– Do Lubania, do WOP-u? Chcia³bym s³u¿yæ w jednostce lotniczej.
– Za du¿o marudzicie. Kierujemy was do Gubina, do Jednostki Wojskowej 1606 Ch.
– Do Gubina? A jaka jest tam jednostka?
– Na miejscu wszystkiego siê dowiecie – uci¹³ dyskusjê przewodnicz¹cy komisji i wrêczy³ mi skierowanie do odbycia zasadniczej s³u¿by
wojskowej.
Gdzie s¹ koszary?
Pod koniec kwietnia 1967 roku by³em ju¿ w Gubinie. Miasto, które
zobaczy³em po raz pierwszy w ¿yciu, nie prezentowa³o siê zbyt ciekawie. W centrum rozci¹ga³o siê morze ruin. Przygnêbiaj¹ce wra¿enie
sprawia³y zw³aszcza kikuty XVI-wiecznego ratusza i katedry z prze³omu XV i XVI wieku, które w kwietniu 1945 roku zosta³y zburzone podczas zaciêtych walk przy wyzwoleniu miasta.
– Gdzie tu mog¹ byæ koszary? W którym kierunku mam siê udaæ,
by dotrzeæ do jednostki? – zastanawia³em siê. Na odpowiedŸ d³ugo nie
czeka³em. W okolicach dworca autobusowego spotka³em ¿o³nierza
w otoczeniu m³odych mê¿czyzn, którzy podobnie jak ja byli poborowymi. Wiêkszoœæ z nich mia³o skierowania do Jednostki Wojskowej 2894.
– 2894 to moja jednostka, jest to pu³k czo³gów, który stacjonuje
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w koszarach pod stacj¹. Mogê byæ waszym przewodnikiem i zaprowadziæ do koszar – zadeklarowa³ siê starszy szeregowy.
– A gdzie jest Jednostka Wojskowa 1606 Ch? – zagadn¹³em. Pozostali poborowi równie¿ chcieli dowiedzieæ siê, jak dotrzeæ do swoich
jednostek. Starszy szeregowy poradzi³ abyœmy udali siê do Komorowa.
– Tam stacjonuje wiêkszoœæ jednostek gubiñskiego garnizonu. Do
Komorowa bêdzie jednak z piêæ kilometrów – poinformowa³ uczynny
¿o³nierz i wskaza³ ulicê, któr¹ powinniœmy dojœæ do koszar.
Po godzinie marszu docieramy do celu. Tam dowiadujê siê, ¿e trafi³em pod z³y adres.
– W Komorowie jest Jednostka Wojskowa 1606 (pod tym numerem
by³ sztab 5 Saskiej Dywizji Pancernej), a wy macie skierowanie do Jednostki Wojskowej 1606 Ch, która stacjonuje w koszarach pod stacj¹ –
twierdzi jeden z oficerów komisji poborowej.
– Jak mo¿na siê tam dostaæ? – zapyta³em.
– Nie martwcie siê. Odwieziemy was samochodem wraz z innymi
poborowymi, którzy równie¿ zameldowali siê w Komorowie, zamiast
w koszarach pod stacj¹.
Bêdê pancerniakiem?
Dwie godziny póŸniej przekroczyliœmy bramê poniemieckich koszar Molkego, wybudowanych w 1935 roku. W g³êbi koszarowych bloków dostrzegliœmy czo³gi, wokó³ których krz¹tali siê ¿o³nierze w czarnych kombinezonach.
– Bêdziemy pancerniakami! – us³ysza³em donoœny okrzyk jednego
z poborowych.
– To chyba dobrze – pomyœla³em. – Tym rodzajem wojsk pasjonowa³em siê przecie¿ od dawna. Ju¿ jako dzieciak czêsto mia³em okazjê obserwowaæ czo³gistów, którzy na stacji kolejowej, w mojej rodzinnej miejscowoœci w Osiecznicy ko³o Boles³awca, roz³adowywali swoje pancerne
kolosy, a nastêpnie w uformowanej kolumnie jechali na pobliski poligon.
Jako m³odzieniec regularnie czyta³em tak¿e tygodnik „¯o³nierz
Polski”, w którym by³y zamieszczane reporta¿e miêdzy innymi o czo³gistach szkol¹cych siê na poligonach i placach æwiczeñ. Wczeœniej, pozna³em równie¿ wojenne przygody bohaterów serialu „Czterej pancerni i pies”. – Teraz i ja bêdê mia³ okazjê jeŸdziæ czo³giem, tak jak za³oga Rudego – ucieszy³em siê.
Na d³u¿sze rozwa¿ania i obserwacje nie by³o jednak czasu. Skierowano nas do fryzjera, który z wielk¹ satysfakcj¹ „kosi³” nasze cywilne
fryzury. PóŸniej by³a ³aŸnia, badanie lekarskie i pasowanie wyjœciowych
mundurów.
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Przydzia³ do fugasów
Nie zosta³em jednak pancerniakiem.
Skierowano mnie do plutonu szkolenia unitarnego w 60 Kompanii Chemicznej. Kompani¹, bêd¹c¹ samodzielnym pododdzia³em
5 Saskiej Dywizji Pancernej, dowodzi³ wówczas mjr Tadeusz Zaj¹c.
Ogarnê³o mnie przera¿enie. – Dlaczego
mam zostaæ chemikiem? – w myœlach zadawa³em sobie pytanie. – Przecie¿ ja nigdy nie
lubi³em chemii. Ze szko³y œredniej zapamiê- 1. Mjr Tadeusz Zaj¹c do
ta³em jedynie s³owa nauczyciela chemii, któ- grudnia 1968 roku dowodzi³
ry do g³owy wbi³ mi wzór alkoholu etylowego 60 Kompani¹ Chemiczn¹.
i doœæ czêsto podkreœla³, ¿e inteligentni smakosze alkoholu nigdy nie mówi¹, ¿e id¹ na wódkê, lecz sp³ukaæ gard³o
boskim napojem C2H5OH.
Na szczêœcie, od nas przysz³ych chemików zwiadowców i dowódców instalacji nikt nie wymaga³ znajomoœci wzorów chemicznych. Do
perfekcji musieliœmy jednak opanowaæ obs³ugê sprzêtu specjalistycznego, w tym rentgenometrów, radiometrów, indykatorów, PCHR-ów,
PPChR-ów, a tak¿e instalacji do likwidacji ska¿eñ, instalacji do prowadzenia zabiegów sanitarnych, e¿ektorowych zestawów samochodowych
do odka¿aj¹cych oraz wykorzystywania indywidualnych pakietów przeciwchemicznych. Podczas zajêæ teoretycznych wpajano nam do g³owy
co to jest broñ masowego ra¿enia, kiedy przeprowadza siê odka¿anie,
dezynfekcjê i dezaktywacjê. W opanowaniu tego wszystkiego pomagali
nam dowódcy dru¿yn, absolwenci Szko³y Podoficerskiej Wojsk Chemicznych z Biskupca, w tym: kpr. Bronis³aw Jarosz, kpr. Marcin Bergiel i kpr. Bogus³aw Kwiecieñ, a tak¿e dowódca plutonu – ppor. Tadeusz Solnica, absolwent krakowskiej Oficerskiej Szko³y Wojsk Chemicznych. Do znudzenia, na czas, æwiczyliœmy zak³adanie odzie¿y ochronnej L-2 i masek przeciwgazowych. Do tego dochodzi³y zajêcia ogólnowojskowe, w tym musztra, nauka chodzenia, meldowania siê, oddawania honorów, strzelania, a nawet œpiewania. To by³ trudny okres. Szkoliliœmy siê od rana do wieczora, a przed apelem wieczornym musieliœmy jeszcze posprz¹taæ wszystkie rejony kompanii. Najbardziej jednak
denerwowa³o nas, ¿e po korytarzu kompanii ci¹gle musimy poruszaæ
siê biegiem. Nie by³ to jednak zwyk³y trucht.
– Biegamy na wysokoœci lamperii i z prêdkoœci¹ samolotu odrzutowego. Zrozumiano! – wydzierali siê na ca³e gard³o niektórzy podoficerowie, a tym, którzy biegli zbyt wolno dodatkowo „serwowali” do prze-
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biegniêcia od 5 do 10 d³ugoœci korytarza. Po
tak mêcz¹cym dniu niczym sus³y zasypialiœmy na siennikach wypchanych s³om¹. Nawet
rano nastêpnego dnia, po og³oszeniu pobudki
wielu z nas trudno by³o wybudziæ z g³êbokiego snu.
O ci¹g³ym ganianiu przez kaprali poinformowaliœmy kpt. Wojciecha Wojtkiewicza, zastêpcê dowódcy kompanii do spraw politycznych, który w po³owie czerwca wróci³ do kompanii z Kursu Doskonalenia Oficerów. Kapitan w powag¹ wys³ucha³ naszego utyskiwania,
a nastêpnie niczym dobrotliwy ojciec zapyta³:
2. Ryszard Mulek: – W kwiet- – Ch³opcy, jesteœcie mê¿czyznami czy babaniu 1967 roku zosta³em ¿o³- mi? Twierdzicie, ¿e dzieje siê wam krzywda.
nierzem.
A ja uwa¿am, ¿e mocno przesadzacie. Bieganiem wyrabiacie sobie kondycjê, stajecie siê
bardziej sprawni fizyczne. To zaowocuje w waszej dalszej s³u¿bie wojskowej.
Byliœmy zawiedzeni tak¹ odpowiedzi¹. Nastêpnego dnia zauwa¿yliœmy jednak, ¿e kaprale stali siê bardziej ludzcy. Wprawdzie po korytarzu dalej musieliœmy poruszaæ siê biegiem, ale nikt ju¿ nie „kara³” nas
dodatkowymi przebiegami. Przy okazji chcia³bym dodaæ, ¿e Wojtek
(tak nazywaliœmy kapitana Wojciecha Wojtkiewicza) okaza³ siê wspania³ym oficerem oraz by³ uwielbiany przez wszystkich ¿o³nierzy kompanii. Zawsze znajdowa³ te¿ czas na wys³uchanie podw³adnych, którzy
zwracali siê do niego z ró¿nymi sprawami, a on nigdy nie odmawia³ im
pomocy w rozwi¹zywaniu problemów.
Po przysiêdze wojskowej
Po z³o¿eniu przysiêgi wojskowej i zakoñczeniu szkolenia unitarnego, z kilkoma kolegami, m. in. Jankiem Witkowskim, Czesiem Pawliszynem, Staszkiem Rojszczykiem i Józkiem Brzuchalskim, otrzymaliœmy przydzia³ do plutonu zabiegów specjalnych. Plutonem dowodzi³
ppor. Marek Rospond. Pozostali zostali zwiadowcami w plutonach rozpoznania ska¿eñ, którymi dowodzili ppor. Tadeusz Solnica i ppor. Kazimierz Boczek. Czêœæ kolegów po¿egna³o siê z kompani¹ i dalsz¹ s³u¿bê pe³ni³o w plutonach chemicznych, miêdzy innymi w gubiñskim
73 Pu³ku Czo³gów, 23 Pu³ku Czo³gów w S³ubicach, 27 Pu³ku Czo³gów
im. Niemieckich Bojowników Antyfaszystowskich w Gubinie – Komorowie oraz 13 Pu³ku Zmechanizowanym w Ko¿uchowie. W tym czasie
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3. Lipiec 1967 rok. Gubin, poniemieckie lotnisko. Ppor. Marek Rospond (w okularach).
Pierwszy od lewej, w drugim rzêdzie autor artyku³u Ryszard Mulek

w kompanii s³u¿yli tak¿e por. Nowak (imiê wylecia³o z pamiêci) – pomocnik dowódcy do spraw samochodowych, chor. Micha³ Czerkawski
– szef kompanii, sier¿. Aleksander Malinowski – dowódca dru¿ny samochodowej, plut. Jan Homerski – dowódca dru¿yny zabiegów sanitarnych i st. sier¿. Andrzej Szymkowiak – dowódca dru¿yny naprawy
sprzêtu chemicznego. W nied³ugim te¿ czasie obowi¹zki dowódcy dru¿yny ³¹cznoœci obj¹³ kpr. zaw. Zbigniew Cygan.
Znów rozpoczê³o siê intensywne szkolenie. Tym razem zgrywania
dru¿yn i plutonów. Na pobliskim poniemieckim lotnisku (lotnisko wybudowane zosta³o 1929 roku, z którego 10 lat póŸniej za³ogi niemieckich samolotów bra³y udzia³ w napaœci na Polskê) doskonaliliœmy
umiejêtnoœci miêdzy innymi w urz¹dzaniu punktów zabiegów sanitarnych i specjalnych, przygotowania instalacji IRS do przeprowadzenia
odka¿ania i dezaktywacji oraz sporz¹dzania roztworów odka¿aj¹cych
i dezaktywacyjnych.
Pewnej nocy ze snu zbudzi³ nas okrzyk podoficera dy¿urnego: –
Alarm, alarm!
Niczym z procy wyskoczyliœmy z ³ó¿ek. W poœpiechu zak³adaliœmy
mundury i buty. Po pobraniu broni osobistej, biegiem udaliœmy siê do
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4. Lipiec 1967. Gubin, poniemieckie lotnisko. ¯o³nierze z plutonu ppor. Marka Rosponda. Stoj¹ (od lewej): kpr. Bronis³aw Jarosz i Jan Witkowski, nazwisk i imion dwóch kolejnych nie pamiêtam. Siedz¹ (od lewej): Ryszard Mulek, Miros³aw Politykin, Czes³aw
Pawliszyn. Le¿y: Micha³ Marcinów

gara¿y. Nasze dzia³ania, razem z dowódc¹ kompanii mjr. Tadeuszem
Zaj¹cem, obserwowa³ kpt. Kazimierz Zieleñ, szef zabezpieczenia chemicznego z 5 Saskiej Dywizji Pancernej, który zarz¹dzi³ zbiórkê, a nastêpnie wyda³ rozkaz do dalszego dzia³ania. Brzmia³ on mniej wiêcej
tak: – Nie mam do was wiêkszych zastrze¿eñ. Szybko opuœciliœcie rejon kompanii. Szybko i sprawnie wyprowadziliœcie równie¿ pojazdy
z gara¿y. Scenariusz dzisiejszego æwiczenia zak³ada jednak, ¿e nieprzyjaciel zniszczy³ gara¿e i znajduj¹ce siê w nich pojazdy. Dlatego te¿ plutonom i dru¿ynom rozkazuje pieszo przemieœciæ siê do rejonu zeœrodkowania kompanii.
Po trzech godzinach marszu w ciemnoœci przez las, dodatkowo objuczeni niczym wielb³¹dy, w plecaki, broñ osobist¹ i radiostacjê R105,
pokonaliœmy prawie 15-kilometrowy odcinek do rejonu zeœrodkowania.
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5. Dla ka¿dego ¿o³nierza najwiêkszym
wyró¿nieniem
by³
urlop nagrodowy, który mo¿na by³o dostaæ
miêdzy innymi za oddanie krwi. Na zdjêciu
grupa honorowych
dawców krwi z 60
Kompanii Chemicznej. Propagatorem
HDK by³ ppor. Marek
Rospond

Na miejscu czeka³ ju¿ chor. Micha³ Czerkawski, który uraczy³ nas gor¹c¹ grochówk¹ i kaw¹. Bardzo ceniliœmy naszego szefa kompanii. By³ on
dla nas jak prawdziwa matka. troszczy³ siê, abyœmy zawsze byli najedzeni, mieli czyste mundury i bieliznê, a w soboty „pêdzi³” nas do ³aŸni. Nigdy nie przytrafi³o siê, aby na czas nie wyp³aci³ nam ¿o³du. W ka¿da sobotê pe³ni³ s³u¿bê kontrolnego kompanii. Wówczas nikt nie mia³
najmniejszych szansy, aby ukryæ siê w pakamerze i wymigaæ siê od zaprawy porannej. Po og³oszeniu zbiórki wszyscy wybiegaliœmy przed
blok koszarowy i w kolumnie czwórkowej ruszaliœmy na 3-kilometrow¹
orbitê. Za nami rowerem jecha³ nasz szef i pilnowa³ by nikt nie skróciæ
sobie trasê biegu.
Szef ka¿dej jesieni, razem w podw³adnymi, wyrusza³ w pobliskie lasy na grzyby, które nastêpnie marynowa³. Nie zabiera³ ich jednak do
domu, lecz przechowywa³ na rega³ach w s³u¿bowym pomieszczeniu.
S³oiki z grzybkami otwiera³ dopiero w dniu wyjœcia rezerwistów do cywila. Przy tej okazji rezerwiœci oficjalnie mogli z szefem wypiæ po kieliszku wódki. O wiêkszej iloœci alkoholu nikt nawet nie marzy³. Toast
za zdrowie szefa i powodzenie rezerwistów w cywilu zawsze koñczy³o
siê na jednym kieliszku.
Po spa³aszowaniu grochówki i krótkim odpoczynku otrzymaliœmy
kolejne zadanie. Tym razem tzw. marszem na azymut mieliœmy dotrzeæ
do strzelnicy i tam zaliczyæ strzelanie nr 1 z kbkAK. Do koszar wróciliœmy po 10 godzinach, bardzo zmêczeni i g³odni. Podobne alarmy by³y og³aszane co najmniej raz w kwartale.
Umiejêtnoœci, które nabyliœmy na garnizonowych placach æwiczeñ
i strzelnicach, mia³y siê nam przydaæ na poligonie w Trzebieniu ko³o
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6. Wrzesieñ 1967. Gubin, poniemieckie lotnisko. Drugi od prawej (siedzi) ppor. Leszek
Fortuna. Pierwszy od lewej, autor Ryszard Mulek

Boles³awca. Dla mnie i moich kolegów z wiosennego poboru mia³ to byæ
chrzest bojowy. Po raz pierwszy mieliœmy sprawdziæ siê w praktycznym
dzia³aniu. Niestety, w sierpniu zamiast na poligon nasz¹ kompaniê, podobnie jak wiele innych pododdzia³ów z 5 Saskiej Dywizji Pancernej,
skierowano na akcjê ¿niwn¹ do PGR-ów w okolicach Choszczna.
Chemikami d³ugo jeszcze nie bêdziecie
We wrzeœniu 1967 roku z kompanii odeszli ppor. Tadeusz Solnica
i ppor. Kazimierz Boczek, którzy objêli wy¿sze stanowiska w jednostkach dywizji. W ich miejsce dowódcami plutonów rozpoznania ska¿eñ
zostali m³odzi absolwenci krakowskiej Oficerskiej Szko³y Wojsk Chemicznych im. Stanis³awa Ziaji: ppor. Leszek Fortuna i ppor. Stanis³aw
Œladkowski. W tym samym czasie i ja zmieni³em swoj¹ specjalnoœæ i zosta³em chemikiem – zwiadowc¹ w plutonie ppor. Leszka Fortuny. Nie
by³em tym zbyt zachwycony. W plutonie zabiegów specjalnych ¿y³em
siê ju¿ bowiem z kolegami i w miarê dobrze pozna³em instalacjê IRS.
Podporucznik Leszek Fortuna by³ niezwykle wymagaj¹cym dowódc¹. Ju¿ kilka dni po objêciu stanowiska dowódcy plutonu rozpoznania
ska¿eñ zarz¹dzi³ wyjazd pojazdami Gaz 69 rs na plac æwiczeñ, znajduj¹cy siê w pobli¿u koszar, na poniemieckim lotnisku. Chcia³ wówczas
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7. Wrzesieñ 1967. Gubin,
przerwa podczas zajêæ. Od
prawej: Roman Moruœ, Ryszard Mulek, Kazimierz Koœnik. Nazwiska czwartego nie
pamiêtam.

sprawdziæ nasze chemiczne rzemios³o. Sprawdzian nie wypad³ najlepiej. Wiele zastrze¿eñ mia³ zw³aszcza do nas, najm³odszych ¿o³nierzy
z poboru wiosna 1967. Na podsumowaniu zajêæ us³yszeliœmy: – Prawdziwymi chemikami – zwiadowcami to wy d³ugo jeszcze nie bêdziecie.
Trzeba bêdzie z wami jeszcze wiele popracowaæ, tak abyœcie dorównali starszym, doœwiadczonym kolegom.
S³owa m³odego dowódcy szybko siê ziœci³y. Intensywne zajêcia realizowaliœmy nawet w niedziele. Nieodzownym elementem niemal ka¿dych zajêæ by³o zak³adanie na czas odzie¿y ochronnej L-2 i masek przeciwgazowych. Do znudzenia æwiczyliœmy przygotowanie pojazdów Gaz
69 rs do rozpoznania. Dokonaliœmy swoje umiejêtnoœci z obs³ugi przyrz¹dów do rozpoznania ska¿eñ chemicznych i promieniotwórczych.
Uczyliœmy siê tak¿e rozwijania posterunków obserwacji ska¿eñ, oznaczania obszarów ska¿onych oraz pobierania próbek ska¿onych substancji. Bez zaj¹kniêcia musieliœmy recytowaæ oznakowanie rurek wskaŸnikowych, bêd¹cych w zestawie przyrz¹du rozpoznania ska¿eñ PChR –
54 M i wiedzieæ, która z tych rurek ma zastosowanie przy wykrywania
jakiego œrodka chemicznego.
Poligony i æwiczenia
W lutym 1968 roku wyjechaliœmy na poligon do Trzebienia, na którym po raz pierwszy zetknêliœmy siê z bojowymi œrodkami chemicznymi. To by³o dla nas wielkie wyzwaniem. Wówczas nie jednemu z nas
wówczas mocniej zabi³o serce, gdy na trasie przejazdu z obozowiska na
place æwiczeñ dostrzegliœmy nietypowy znak ostrzegawczy, na którym
widnia³ napis „Teren ska¿ony – wejœcie grozi œmierci¹”, a pod napisem
by³a trupia czaszka i skrzy¿owane piszczele.
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8. W listopadzie 1967 roku wyjecha³em na pierwszy urlop.

– Zapamiêtajcie ten znak. Wkraczamy na niebezpieczny obszar, na
którym musicie zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ – przestrzega³ nas dowódca dru¿yny.
Kilka minut póŸniej pad³a komenda do przeprowadzenia rozpoznania ska¿eñ. Ubrani w odzie¿ ochronn¹ i maski przeciwgazowe oraz wyposa¿eni w PChR-y wkroczyliœmy na plac æwiczeñ ska¿ony iperytem. To
by³o wielkie prze¿ycie. Do dziœ pamiêtam, ¿e ze strachu dr¿a³y nam rêce, a po plecach, mimo kilkustopniowego mrozu, sp³ywa³y krople potu.
Z ka¿dym dniem szkolenia co raz lepiej radziliœmy sobie w wykrywaniu œrodków chemicznych i promieniotwórczych. Po powrocie z poligonu pe³n¹ gêb¹ poczuliœmy siê chemikami. Koledzy z innych pododdzia³ów bardzo czêsto nazywali nas fugasami lub gazmajstrami. My jednak
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9. W maju 1968 roku ponownie skierowano nas do pracy na rzecz gospodarki narodowej. Tym razem wspomagaliœmy ¿o³nierzy jednostek drogowych przy budowie bieszczadzkiej obwodnicy.

byliœmy dumni z przynale¿noœci do rodziny chemików. Dla podkreœlenia swojej przynale¿noœci do tego rodzaju wojsk, na klapach kieszeni
wyjœciowego mundury przypinaliœmy korpusówki wojsk chemicznych,
chocia¿ przepisy mundurowe tego zabrania³y.
W czerwcu 1968 roku znów zostaliœmy poderwani alarmem i wyruszyliœmy na kilkudniowe æwiczenia dywizyjne. By³y to bardzo intensywny sprawdzian naszych umiejêtnoœci, w trakcie którego kilka razy, ko³owo i transportem kolejowym, przemieszczaliœmy siê w ró¿ne rejony
pó³nocnej Polski. Po drodze dwukrotnie pokonywaliœmy przeszkody
wodne, a rejonach zeœrodkowania wystawialiœmy posterunki obserwacji ska¿eñ. Z kolei koledzy z plutonu zabiegów specjalnych przygotowywali instalacje IRS do odka¿ania. W ostatnim dniu æwiczeñ kompania
otrzyma³a zadanie przeprowadzenia zabiegów specjalnych i sanitarnych. W realizacji tego zadania zaanga¿owani byliœmy równie¿ i my
zwiadowcy. Na punktach kontrolno-rozdzielczych okreœlaliœmy stopieñ
ska¿enia czo³gów, pojazdów samochodowych i ludzi. Po powrocie do
koszar posypa³y siê pochwa³y, wyró¿nienia i urlopy.
W sierpniu 1968 roku koszary ponownie zamieniliœmy na poligonowe obozowisko w Trzebieniu. Tym razem wykonanie postawionych za-
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10. Maj 1968. Miesiêczny pobyt w Bieszczadach by³ okazj¹ do
poznania tej piêknej
krainy

dañ okaza³o siê znacznie trudniejsze ni¿ na zimowym poligonie. Dokucza³ nam zw³aszcza ¿ar lej¹cy siê z nieba. My jednak przez wiele godzin
musieliœmy przebywaæ w gumowych kombinezonach i maskach przeciwgazowych. I chocia¿ pot przesi¹ka³ nasze mundury i zalewa³ oczy to
nikt nie uskar¿a³ siê na ¿o³nierski los. Wszyscy stanêliœmy na wysokoœci zadania. Do perfekcji opanowaliœmy miêdzy innymi wykrywanie
œrodków chemicznych w warunkach du¿ego zadymienia, a tak¿e z pojazdów rozpoznania ska¿eñ Gaz 69 rs. Podczas æwiczeñ taktycznych

11. Czerwiec 1968. Æwiczenia dywizyjne. Rejon pó³nocnej Polski.
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12. Luty 1969. Trzebieñ. Zimowy poligon

39

Art. 4. Mulek 60.qxd

26.09.2018

18:58

Page 40

Opinie, pogl¹dy, polemiki

13. Luty 1969. W poligonowym parku technicznym w Trzebieniu

wielokrotnie do odka¿ania wykorzystywaliœmy e¿ektorowe zestawy samochodowych i indywidualne pakiety przeciwchemiczne.
Podobnie by³o na zimowym poligonie, w lutym 1969 roku. Dowódc¹ mojego plutonu by³ wówczas ppor. Janusz Jagie³o. Natomiast ppor.
Leszek Fortuna, który wczeœniej dowodzi³ plutonem, w grudniu 1968
roku, po przeniesieniu mjr. Tadeusza Zaj¹ca do 2 Dywizji Zmechanizowanej w Nysie, zosta³ pe³ni¹cym obowi¹zki dowódcy 60 Kompanii Chemicznej.
By³ to ostatni poligon dla naszego rocznika – wiosna 1967. Tym razem, wchodz¹c na ska¿ony teren nie odczuwaliœmy ju¿ strachu. Dobrze
radziliœmy sobie miêdzy innymi podczas nocnego rozpoznania œrodków
chemicznych. I nic dziwnego. Byliœmy przecie¿ doœwiadczonymi chemikami – zwiadowcami. Wielu z nas, ot choæby Józef Muzyk, Roman
Moruœ, Henryk £uniewski (tak¿e ni¿ej podpisany), szczyci³o siê odznakami „Wzorowych ¯o³nierzy” i mia³o stopnie starszych szeregowych.
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14. Luty 1969 Trzebieñ. Ostatni poligon ¿o³nierzy w poboru wiosna 1967. W pierwszym
rzêdzie (od lewej): W³adys³aw Nowak, Ryszard Mulek, Roman Moruœ, w drugim rzêdzie (od lewej): Stanis³aw Szczucki, (nazwiska drugiej osoby nie pamiêtam), Kazimierz
Koœnik, Jan Witkowski, Stanis³aw Rojszczyk i Józef Muzyk

Jako dobrze wyszkoleni ¿o³nierze rad¹ i pomoc¹ s³u¿yliœmy kolegom
z m³odszych roczników. Dziêki temu i oni w miarê szybko opanowywali ¿o³nierskie rzemios³o.
Pod koniec kwietnia 1969 roku przyszed³ czas rozstania siê z mundurem wojskowym. Wróci³em do cywila. Kilka lat póŸniej ponownie za³o¿y³em mundur, tym razem ¿o³nierza zawodowego. Przez wiêkszoœæ
s³u¿by wojskowej by³em etatowym pracownikiem ¯o³nierza Ludu gazety Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego, która od lipca 1990 wydawana by³a
jako ¯o³nierska Rzecz, ale wci¹¿ czu³em siê chemikiem. Na klapach
mojego munduru zawsze by³y korpusówki Wojsk Chemicznych. Jako
dziennikarz bardzo czêsto towarzyszy³em chemikom szkol¹cym siê
w koszarach i na poligonach. Podczas reporterskich wêdrówek pozna³em wielu wspania³ych ¿o³nierzy – chemików, ale o tym napiszê w kolejnym numerze „Chemika”.
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SENSOR NA BAZIE GRAFENU DO
MONITOROWANIA ZAGRO¿EÑ
NCBRNE
dr hab. in¿. Adam JANUSZKO, profesor AWL

W ostatnich dwudziestu latach mo¿na zaobserwowaæ wyraŸny
wzrost prac poœwiêconych badaniom dwu- i trójwymiarowych struktur
wêgla, wœród których nale¿y wyró¿niæ grafen, formê utlenion¹ grafenu
p³atkowego (GFO, z ang. Graphene Flake Oxide) czy te¿ nanorurki wêglowe. Struktury te daj¹ nadziejê na zast¹pienie w³aœciwoœci wielu
zwi¹zków chemicznych w³aœciwoœciami struktur, zbudowanych w wiêkszoœci z wêgla.
Opracowany w Wojskowym Instytucie Techniki In¿ynieryjnej SENSOR termoelektrochromowy (TEChrom) zosta³ skonstruowany na elastycznym pod³o¿u PET z zastosowaniem warstw grafenu otrzymanych
metod¹ CVD (z ang. Chemical Vapour Deposition) w Instytucie Technologii Materia³ów Elektronicznych w Warszawie. Zmiana w³aœciwoœci fizykochemicznych sensora jest proporcjonalna do powsta³ych w wyniku
np. mechanicznego uszkodzenia, pojawienia siê ska¿enia (chemicznego, biologicznego). Mog¹ byæ one kontrolowane w wieloraki sposób:
przez zmianê parametrów elektrycznych, poprzez powsta³¹ zmianê
temperatury (za pomoc¹ kamery termalnej) lub okiem nieuzbrojonym
poprzez obserwacjê zmiany barwy naniesionej na urz¹dzenie warstwy
termochromowej (zmieniaj¹cej barwê w wyniku zmiany temperatury,
rys. 1.). Obszar mechanicznego zniszczenia, powsta³ego w skutek np.
dzia³ania pocisku lub od³amków, jest wiêc mo¿liwy do okreœlenia niezale¿nymi trzema metodami, w zale¿noœci od jego zastosowania i/lub
umiejscowienia.

Rys. 1. Struktura sensora
TEChrom.
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G³ówn¹ zalet¹ elastycznego czujnika jest prostota jego architektury. Technika CVD (wykorzysta w ITME) zastosowana w celu stworzenia
warstw grafenowych w sensorze, daje mo¿liwoœæ uzyskania wysokiej jakoœci grafenu o du¿ej powierzchni, nawet do rozmiarów 50 x 50 cm.

1

2

3

Rys. 2. Obraz nieuszkodzonej warstwy
SENSORA pokrytej materia³em termochromowym (czerwonym, ¿ó³tym, czarnym i zielonym) widzianej w ró¿nych temperaturach nieuzbrojonym okiem (1, 2)
i kamer¹ IR (3).

W zale¿noœci do zastosowania, mo¿na konstruowaæ SENSOR
w konfiguracji uproszczonej np. bez warstwy termochromowej (rys. 3.)

1

2

3

Rys. 3. Obraz nieuszkodzonej warstwy SENSORA (1) oraz termogramy nieuszkodzonej warstwy
SENSORA (2) i uszkodzonej (3).
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Taki SENSOR mo¿e znaleŸæ szerokie zastosowanie zarówno do monitorowania uszkodzeñ elementów wyposa¿enia wojskowego jak i cywilnego tj.: szyby sklepowe, szyby samochodowe, os³ony balistyczne pokrycia helikopterów, kamizelek kulo– i od³amko–odpornych. Mo¿e byæ
przez to monitorowany równie¿ poziom bezpieczeñstwa ¿o³nierzy.
Sposób monitorowania zmian w³aœciwoœci fizykochemicznych Sensora w zale¿noœci od stê¿enia i rodzaju ska¿enia œrodowiska (NCBRN)
jest obecnie w trakcie opracowania i nie mo¿e byæ ujawniona.
Autorzy wyra¿aj¹ wdziêcznoœæ wobec Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej za wsparcie finansowe badañ w ramach programu GEKON2 oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za wsparcie
prac w ramach funduszy statutowych.
Rozwi¹zanie to zosta³o zg³oszone do Urzêdu Patentowego RP (P.
413693), opublikowane w Journal of Nanotechnology (Volume 2017,
art. ID: 2757590), a jego zalety zosta³y zaprezentowane na European
Advanced Materials Congress 22–24.08.2017 r. w Sztokholmie.
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OD PESTYCYDÓW
DO BINARNEJ BRONI
CHEMICZNEJ I
NOWICZOKA
p³k rez. mgr in¿. Pawe³ REJMER
pp³k rez. dr in¿. Marian RABIEGA

WPROWADZENIE
Mimo funkcjonowania Konwencji o zakazie broni chemicznej z 1993
roku – CWC (ang. Chemical Weapons Convention) nadal istnia³o powa¿ne zagro¿enie terroryzmem chemicznym oraz obawy u¿ycia broni chemicznej przez Irak, niechêtnym sygnatariuszem tej konwencji.
Substancje chemiczne bêd¹ce prekursorami œrodków truj¹cych mog¹ byæ wytwarzane z substancji prostszych, których eksport nie jest
kontrolowany lub które s¹ dostêpne w kraju.
Takie postêpowanie nosi nazwê „back – integration” (integracja cofniêta). Irak wykorzysta³ „back – integration” do produkcji iperytu siarkowego we wczesnych latach osiemdziesi¹tego wieku. Poniewa¿ by³
niezdolny do produkcji z w³asnych Ÿróde³ tioglikolu, poœredniego prekursora iperytu siarkowego, kupowa³ go od dostawców zagranicznych.
Nastêpnie, gdy dostawy z krajów zagranicznych by³y zagro¿one embargiem, Irak rozwin¹³ produkcjê krajow¹, w której wykorzystano reakcjê
tlenku etylenu z siarkowodorem.
Natomiast produkcjê VX rozpoczêto ju¿ w maju 1985 r. i kontynuowano na skalê przemys³ow¹ do grudnia 1990 r. Aby zachowaæ trwa³oœæ
VX przez d³ugi czas, otrzymywano go w postaci soli i przechowywano
do czasu u¿ycia na polu walki; wtedy przekszta³cano go w postaæ woln¹ za pomoc¹ substancji alkalicznej podobnej do sody oczyszczonej.
Ostatnie wydarzenia tj. prawdopodobne u¿ycie bojowych œrodków truj¹cych (BST) przez armiê syryjsk¹ przeciwko w³asnej ludnoœci oraz
„Nowiczoka”, którym usi³owano otruæ by³ego p³k. rosyjskiego wywiadu
GRU potwierdzaj¹ ww. zagro¿enia terroryzmem chemicznym. Syria korzysta³a z pomocy zagranicznych ekspertów do spraw rozwoju broni
chemicznej i otrzymywa³a techniczn¹ pomoc z by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Efektem tego by³a zdolnoœæ samodzielnej produkcji BST.
Ró¿ne rodzaje broni chemicznej, w tym œrodki paralityczno–drgawkowe
(sarin i VX) oraz iperyt by³y produkowane w pobli¿u Damaszku
i Homs.
Rosjanie otrzymali pierwsze szczegó³owe informacje o produkcji
œrodka paralityczno – drgawkowego w 1957 r. Wzór œrodka – VX, otrzy-
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manego przez Ranajtha Ghosha, by³ inspiracj¹ do wielu eksperymentów, które ostatecznie doprowadzi³y do otrzymania rosyjskiego V – gazu (Nowiczoka). Z zwi¹zku z ww. ostatnimi wydarzeniami dotycz¹cymi
u¿ycia broni chemicznej spo³ecznoœæ miêdzynarodowa musi znaleŸæ jasny sposób na wyjœcie z obecnego k³opotliwego po³o¿enia. Wi¹¿e siê to
ze sponsorowaniem przez niektóre pañstwa miêdzynarodowego terroryzmu oraz mo¿liwoœci¹ zainteresowania siê broni¹ chemiczn¹ przez
organizacje pozapañstwowe w celu zwiêkszenia liczby ofiar ataków
terrorystycznych.
Ka¿dy zwi¹zek chemiczny, który mo¿e byæ wykorzystany w po³¹czeniu z innymi zwi¹zkami chemicznymi do wytwarzania œrodka truj¹cego nazywa siê „prekursorem” i jest kontrolowany w ramach CWC.
Zgodnie z CWC, chemikalia toksyczne i prekursory mog¹ byæ pozyskiwane tylko do celów pokojowych, jednak¿e „Pañstwo – Strona” –
podpisuj¹ce konwencjê – mo¿e wyt³umaczyæ potrzebê produkcji lub
otrzymywania substancji toksycznych po to, aby opracowaæ sposób
obrony przed nimi. Tak¿e urz¹dzenia do dostarczania BST do celu s¹
przez CWC zakazane.
I. Krótka historia VX
Pracuj¹cy w brytyjskiej firmie Imperial Chemical dr Ranajtha
Ghosh, badaj¹c pestycydy, wytworzy³ bardzo toksyczny œrodek paralityczno – drgawkowy, który zabija³ zwierzêta i insekty. Maj¹c na uwadze
jego ewentualne znaczenie militarne, przekaza³ wzór i próbkê tego
zwi¹zku fosforoorganicznego brytyjskiemu rz¹dowemu Laboratorium
w Porton Down w Anglii. Przekazany nastêpnie wzór USA chemicy
amerykañscy w laboratorium w Edgewood Arsenal dokonali zmian
w oryginalnym wzorze Ghosha i oznaczyli otrzymany zwi¹zek jako VX.
Ta lepka ciecz bêd¹ca bardzo toksycznym œrodkiem paralityczno –
drgawkowym, sta³a siê g³ównym sk³adnikiem amerykañskiego arsena³u chemicznego.
W 1955 r. radziecki wywiad wojskowy GRU próbowa³ wykraœæ wzór
strukturalny Ghosha na œrodki V. Ostatecznie to ZSRR opracowa³ w³asn¹ wersjê œrodka V, który ró¿ni siê nieco od VX, ale ma podobne w³aœciwoœci fizyczne, chemiczne i toksyczne – najpierw oznaczony symbolem A – 234, a póŸniej nazwany „Nowiczokiem” (osiem razy bardziej
toksyczny od VX). Œrodek V bêd¹c lepk¹ substancj¹, odparowuje trudniej nawet w wy¿szej temperaturze powietrza i z tego wzglêdu stwarza
wiêksze zagro¿enie w wypadku kontaktu ze skór¹.
Zastosowanie VX w tzw. binarnej broni chemicznej
W drugiej po³owie lat 80-tych minionego wieku, w USA prowadzono
rozwój dwusk³adnikowej (binarnej) broni chemicznej. W tym pocisków,
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w których mieszanie sk³adników odbywa³o siê „w locie”, czyli wówczas,
gdy pocisk, bomba lub rakieta by³y w drodze do celu. Np. w bombach
oba sk³adniki by³y mieszane podczas lotu do celu, tworz¹c œmiercionoœny œrodek VX. W tym rodzaju bomb zastosowano wzglêdnie nieszkodliwe sk³adniki – sta³¹ siarkê i bezpoœredni prekursor QL – metylofosfonin
O-etylo-O′ – (2-diizopropyloamino) etylu (zwi¹zek chemiczny maj¹cy
strukturê cz¹steczki zbli¿on¹ do struktury cz¹steczki otrzymywanego
œrodka truj¹cego). Podczas opadania bomby na wyznaczony cel, powstaj¹cy œrodek truj¹cy by³ rozpraszany w postaci aerozolu.
Natomiast amunicja artyleryjska zawiera³a jako prekursory DF
(skrót od difluorek metylofosfoniowy) i alkohol izopropylowy. Po odpaleniu pocisku dyski oddzielaj¹ce prekursory ulega³y zniszczeniu pod
wp³ywem nag³ego przyspieszenia (ok. 8 G), a szybkie obroty pocisku
(15 000 obr/min) sprzyja³y powstawaniu mieszaniny zawieraj¹cej 70%
sarinu. Do produkcji œrodków paralityczno – drgawkowych u¿ywano jako prekursora dimetylometylofosfonianu (DMMP). Chocia¿ DMMP jest
uwa¿any za zwi¹zek kojarzony z rozprzestrzenianiem broni chemicznej, szczególnie sarinu, to u¿ywa siê go jako œrodka t³umi¹cego p³omienie i stabilizatora tworzyw sztucznych.
W zwi¹zku z tym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w pañstwach które posiada³y
(lub posiadaj¹ broñ chemiczn¹), przemys³ broni chemicznej by³ œciœle
zwi¹zany z przemys³em produkcji pestycydów, insektycydów i nawozów
sztucznych, te zaœ z badaniami zwi¹zków fosforoorganicznych – to jest
substancji, których cz¹steczki s¹ zbudowane z fosforu i wêgla. Szczególnie w trakcie syntezy i testowania potencjalnych pestycydów – wiele
z nich nale¿y do zwi¹zków fosforoorganicznych – chemicy czêsto otrzymywali substancje, które by³y zbyt toksyczne dla zwierz¹t ¿eby je
sprzedawaæ, natomiast nadawa³y siê do dodatkowych badañ jako potencjalne bojowe œrodki chemiczne.
Poniewa¿ wszystkie te zwi¹zki fosforoorganiczne s¹ bardzo zbli¿one strukturalnie i funkcjonalnie, odkrycia dotycz¹ce aktywnoœci chemikaliów przemys³owych mo¿na na zasadzie analogii odnieœæ do czynników BST. Ponadto w czasach broni binarnej tym trudniej jest rozró¿niæ
czy dany zwi¹zek ma zastosowanie cywilne czy wojskowe. Stosuj¹c
okreœlenie zwi¹zki fosforoorganiczne mówimy o wszystkich zwi¹zkach
fosforoorganicznych blisko ze sob¹ spokrewnionych pod wzglêdem
w³asnoœci chemicznych i toksykologicznych.
II. Objawy ostrych zatruæ zwi¹zkami fosforoorganicznymi
Ostre zatrucia spowodowane kontaktem z BST (ang. CW – Chemical Weapons) s¹ dobrze poznane. Niewiele natomiast wiadomo o ró¿norodnych i szerokich opóŸnionych efektach dzia³ania tego rodzaju czynników chemicznych.
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Termin schorzenie opóŸnione jest to schorzenie w zasadzie nieodwracalne, zwi¹zane z ostrym lub lekkim zatruciem zwi¹zkami fosforoorganicznymi, obserwowane zwykle jako pozostaj¹ce, trwa³e uszkodzenie zdrowia lub nieoczekiwane wyst¹pienie skojarzonych objawów po
okresie miesiêcy lub lat. Zauwa¿yæ tu trzeba, ¿e schorzenia tego rodzaju nie odpowiadaj¹ obrazowi uszkodzeñ zdrowia w wyniku chronicznego zatrucia.
Chroniczne zatrucie wynika z przewlek³ego – ci¹g³ego lub z przerwami – nara¿enia na ma³e iloœci trucizn.
OpóŸnione schorzenie jest wynikiem przyjêcia jednej dawki lub
krótkiej ekspozycji na truciznê, a pojawienie siê jego symptomów po
miesi¹cach lub latach nie wymaga dalszego kontaktu z tym czynnikiem
chemicznym. W celu wyjaœnienia problemu opóŸnionych schorzeñ najpierw trzeba przedstawiæ krótko symptomy zwi¹zane z ostrym zatruciem zwi¹zkami fosforoorganicznymi. Estry fosfonowe i fosforowe (substancje czynne insektycydów fosforoorganicznych i paralityczno –
drgawkowych BST) mog¹ wnikn¹æ do organizmu cz³owieka przez oddychanie, wch³oniêcie z przewodu pokarmowego lub – co wa¿ne – przez
kontakt ze skór¹. Wprowadzenie do organizmu tych w zasadzie bezwonnych i pozbawionych smaku zwi¹zków nie wi¹¿e siê z ¿adnym odczuwalnym efektem. Zatrucie manifestuje siê potem przez wyst¹pienie
ciê¿kich objawów.
Symptomy zatrucia zwi¹zkami fosforoorganicznymi klasyfikuje siê
nastêpuj¹co:
 Efekt muskarynowy: zwê¿enie Ÿrenicy, kurcz akomodacji, zwê¿enie oskrzeli, zwolnienie akcji serca, md³oœci, wymioty, ból brzucha,
biegunka, nietrzymanie moczu i ka³u, bladoœæ, œlinotok, pocenie siê,
³zawienie i podwy¿szone ciœnienie krwi.
 Efekt nikotynowy: dr¿enie, miastenia (nu¿liwoœæ miêœni),
skurcze i mo¿liwy parali¿.
 Zatrucie centralnego uk³adu nerwowego: zawroty g³owy, nieznoœny ból g³owy, lêki/stany lêkowe, zaburzenia mowy i równowagi, zahamowane czynnoœci oœrodka oddechowego i w koñcu œpi¹czka
i drgawki.
Wszystkie te objawy wynikaj¹ z intensywnej stymulacji autonomicznego uk³adu nerwowego przez akumulacjê acetylocholiny w w³óknach
zazwojowych przywspó³czulnych (efekt muskarynowy), w synapsach
miêdzy w³óknami przedzwojowymi i zazwojowymi zarówno w neuronach wspó³czulnych jak i przywspó³czulnych (efekt nikotynowy) w centralnym uk³adzie nerwowym. Wszystkie te symptomy wymieniono w tablicy 1.
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Tab. 1. Przegl¹d symptomów zatrucia inhibitorami cholinoesterazy
Objawy oskrzelowe i p³ucne

Wra¿enie d³awienia, mo¿liwy lekki ból w klatce
piersiowej, wzmo¿one wydzielanie z kaszlem i
plwocin¹, mo¿liwa puchlina wodna p³uc, dusznoœci

Objawy ¿o³¹dkowo – jelitowe

Anoreksja, nudnoœci, wymioty, parcie na stolec, biegunka, mimowolne wypró¿nianie

Objawy uk³adu moczowego

Czêstomocz, mimowolne wydalanie moczu

Objawy sercowo – naczyniowe

Bladoœæ, mo¿liwe pocz¹tkowe przyspieszenie têtna i
podwy¿szenie ciœnienia krwi, nastêpnie obni¿enie
têtna i ciœnienia krwi, szok i œmieræ

Objawy uk³adu wydzielania

Pocenie, œlinienie, nadmierne ³zawienie

Objawy okulistyczne

Zwê¿enie Ÿrenic, zamglenie widzenia, ból g³owy

Objawy w miêœniach pr¹¿kowych

Zmêczenie, zwiotcza³oœæ, skurcze, mo¿liwe konwulsje

Objawy w centralnym uk³adzie nerwowym

Neuroza lub psychoza, ekscytacja, bezsennoœæ, ból
g³owy, halucynacje, fobia, apatia, dyzartria, ataksja,
konwulsje, dr¿enie, depresja, œpi¹czka, os³abienie
centrum oddechowego

Przyczyn¹ wszystkich ww. objawów jest zablokowanie, przez œrodki
fosforoorganiczne, biochemicznych procesów umo¿liwiaj¹cych przekazywanie bodŸca nerwowego jako impulsu elektrycznego przez po³¹czenia synaptyczne miêdzy neuronami. Na rysunku 1 zamieszczono schemat przekazywania bodŸca nerwowego wzd³u¿ w³ókna nerwowego.

III. Mechanizm biochemiczny zatrucia zwi¹zkami fosforoorganicznymi
Œrodki paralityczno – drgawkowe powoduj¹ zaburzenie dzia³ania
enzymów w organizmie, co prowadzi do jego œmierci. Podstawowym enzymem potrzebnym do normalnego funkcjonowania autonomicznego
uk³adu nerwowego oraz kurczenia siê i rozkurczania miêœni jest acetylocholinoesteraza (AChE). AChE wystêpuje w tkance nerwowej, miêœniach i krwinkach czerwonych. Odgrywa decyduj¹c¹ rolê w procesie
transmisji impulsów nerwowych.
Acetylocholina (ACh) wa¿ny neurotransmiter, jest niezbêdna
w procesach fizjologicznych, gdy¿ bierze udzia³ w procesach transmisji
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Rys. 1. Transmisja bodŸca nerwowego przekazywany przez synapsê. Po lewej stronie
rysunku pokazano dwa neurony, kierunek przekazywania informacji wskazuje strza³ka.
Impuls elektryczny biegnie wzd³u¿ aksonu górnego neuronu (a), powoduje uwolnienia
do synapsy neuroprzekaŸnika (b), który wyzwala impuls elektryczny, wêdruj¹cy przez
dendryt, cia³o komórki i akson dolnego neuronu (c). Po prawej stronie rysunku pokazano zbli¿enie neuronu. Impuls elektryczny powoduje uwolnienie cz¹steczek pobudzaj¹cego neurotransmitera z pêcherzyków do synapsy. Cz¹steczki te ³¹cz¹ siê ze specyficznymi receptorami na powierzchni drugiego neuronu pobudzaj¹c przy tym neuron.

impulsów przez po³¹czenia synaptyczne miêdzy neuronami. Kiedy, na
przyk³ad, impuls nerwowy pojawi siê w p³ytce motorycznej, Ach zostaje uwolniona z formy zwi¹zanej i przekazuje impuls do miêœnia, który
do tej pory pozostawa³ w spoczynku. W czasie krótszym od jednej tysiêcznej sekundy Ach jest hydrolizowana do choliny i kwasu octowego
przez AChE. Odtworzenie wspomnianej zwi¹zanej postaci Ach odbywa
siê z udzia³em acetylazy choliny. Kolejne uwolnienie nastêpuje po nadejœciu nastêpnego impulsu nerwowego. Cz¹steczka AChE jest zdolna
do rozszczepienia oko³o 300 cz¹steczek Ach w czasie milisekundy.
Zwi¹zki fosforoorganiczne s¹ zdolne do inhibicji AChE, co prowadzi do
akumulacji ACh i pojawienia siê objawów endogennego zatrucia acetylocholinowego.
W efekcie miêœnie zmêczone ci¹g³ym skurczem s³abn¹. Zaczyna siê
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skurcz oskrzeli z towarzysz¹c¹ mu zwiêkszon¹ zawartoœci¹ dwutlenku
wêgla (kwasica) w p³ucach i te zaczynaj¹ szybciej pracowaæ, aby skompensowaæ niedobór tlenu. Aby oddychanie by³o mo¿liwe, wytwarza siê
wiêcej ACh, poniewa¿ stymulowane s¹ miêœnie odpowiedzialne za
skurcz miêœni oddechowych tj. przepony i miêœni miêdzy¿ebrowych.
P³uca wymagaj¹ wiêcej ni¿ mog¹ otrzymaæ od miêœni os³abionych przez
nieub³agan¹ stymulacjê. To b³êdne ko³o ci¹g³ego kurczenia, powstawania ACh i ci¹g³ej stymulacji w celu wydychania dwutlenku wêgla prowadzi do powa¿nego wyczerpania. Sytuacja komplikuje siê coraz bardziej, gdy¿ zwiêkszony poziom ACh prowadzi do skurczu miêœni g³adkich w uk³adzie oddechowym oraz do obfitego wydzielania œliny i œluzu. Zmiany te w po³¹czeniu z zaburzeniami centralnego uk³adu nerwowego w koñcu ca³kowicie zatrzymuj¹ oddychanie.
Jako skutek zatrucia œrodkami fosforoorganicznymi pojawiaj¹ siê
te¿ inne objawy niekoniecznie zagra¿aj¹ce ¿yciu. S¹ to obfite pocenie
siê, zwê¿enie Ÿrenic, nietrzymanie moczu oraz skurcze miêœni szkieletowych.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e poniewa¿ 300 cz¹steczek ACh jest rozszczepianych w czasie milisekundy przez jedn¹ cz¹steczkê AChE, oczywistym jest dlaczego znikoma iloœæ fosforoorganicznego inhibitora mo¿e
wywo³aæ katastrofalne skutki biochemiczne. Aby mieæ pewne pojêcie
o dzia³aniu uœmiercaj¹cym œrodków paralityczno–drgawkowych nale¿y
uwzglêdniæ to, ¿e 10–15 mg VX – mniej ni¿ kropla – w kontakcie z nie
chronion¹ skór¹ mo¿e zabiæ cz³owieka o œredniej masie cia³a, je¿eli nie
bêdzie on poddany leczeniu. Przy tym sposobie wnikania œrodków fosforoorganicznych do organizmu powa¿ne objawy zatrucia wystêpuj¹ po
kilku godzinach.

IV. Schorzenia opóŸnione spowodowane przez BST
w tym fosforoorganiczne
Paralityczno–drgawkowe BST (fosforoorganiczne) przedstawiane
s¹ g³ównie jako trucizny enzymów, konkretnie cholinoesterazy. Pomijany jest natomiast bardzo wa¿ny aspekt dotycz¹cy opóŸnionych schorzeñ spowodowanych BST. Wiêkszoœæ œrodków stosowanych jako broñ
chemiczna jest odpowiedzialna za ostre zatrucia, ale te¿ za schorzenia
opóŸnione, Dotycz¹ one zarówno osób, które prze¿y³y ostre zatrucia jak
i tych, które doœwiadczy³y podostrych (a nawet niezauwa¿alnych) zatruæ.
G³ówne opóŸnione schorzenia przyjmuj¹ formê:
1. Zmian patopsychologicznych i neurologicznych.
2. Nowotworów z³oœliwych (raka).
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3.

Zwiêkszonej podatnoœci na choroby zakaŸne (g³ównie p³uc
i górnych dróg oddechowych).
4. Zaburzenia funkcji w¹troby.
5. Zmian patologicznych krwi i szpiku kostnego.
6. Uszkodzenie oczu.
7. Przedwczesnego obni¿enia witalnoœci, szybkiego starzenia
i w³aœciwych temu zaburzeñ funkcjonalnych np. zanik potencji i libido.
Obok defektów neurologicznych i specyficznych zaburzeñ narz¹dowych, nale¿y wzi¹æ pod uwagê wp³yw mutagenny na organizm ludzki,
wystêpowanie efektów teratogennych i embriotoksycznych u ludzi. Pozosta³e schorzenia dotycz¹ równie¿ wielu substancji podobnych do BST
pod wzglêdem budowy i dzia³ania. Stycznoœæ z tymi truciznami – nie
wa¿ne jak ograniczona – podczas ich produkcji, magazynowania lub
stosowania grozi niedostrzegalnym zatruciem, które mo¿e po up³ywie
czasu spowodowaæ którekolwiek z wymienionych wy¿ej lub podobnych
schorzeñ.
Zatem ryzyko ciê¿kiego upoœledzenia zdrowia dotyczy nie tylko
ofiar ataku broni¹ chemiczn¹, ale wszystkich zajmuj¹cych siê wytwarzaniem tych chemikaliów lub przygotowania ich do u¿ycia.
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ENERGETYKA J¥DROWA

pp³k rez. dr in¿. Marian RABIEGA

Wprowadzenie
Jednym z podstawowych wskaŸników charakteryzuj¹cych rozwój
i postêp cywilizacyjny ludzkoœci jest globalna iloœæ wykorzystywanej
energii. W ci¹gu minionego stulecia zu¿ycie energii wzros³o ponad
dwudziestokrotnie. Wiek by³ XX wiekiem ropy naftowej, a w jego drugiej po³owie wzros³o znaczenie gazu ziemnego i energetyki j¹drowej.
Na prze³omie XX i XXI wieku w produkcji energii pierwotnej dominowa³a ropa naftowa – ok. 40% udzia³u, na dalszych miejscach znajdowa³y siê: wêgiel kamienny i brunatny (ok. 23%) oraz gaz ziemny (ok.
22,5%). Energia j¹drowa dostarcza³a ok. 6,5% energii pierwotnej, energia wodna ok. 7%, a pozosta³e alternatywne Ÿród³a energii ok. 1%.
Z analizy opublikowanych danych wynika, ¿e przy obecnym poziomie
zapotrzebowania udokumentowanych zasobów ropy naftowej wystarczy
na ok. 41 lat, gazu ziemnego na 63 lata, a wêgla 158 lat (Mokrzycki E.
i in. 2008).
Agencja Statystyczna Ministerstwa Energii EIA (ang. U.S. Energy
Information Administration) przygotowa³a raport, z którego wynika, ¿e
do 2040 roku globalne zu¿ycie energii wzroœnie o 56%.
Spalanie paliw kopalnych spowodowa³o oko³o 75% wzrost stê¿enia
dwutlenku wêgla w atmosferze w ci¹gu ostatnich 20 lat. Pozosta³e 25%
to w wiêkszoœci skutki u¿ytkowania gruntów, a przede wszystkim wylesianie (IPCC 2001). Zawartoœæ dwutlenku wêgla (CO2) w atmosferze
wynosi obecnie ok. 392,8 ppm (objêtoœciowo)[*] (Tans P. 2012). Specjalny Raport nt. Scenariuszy Emisji (ang. Special Raport on Emissions
Scenarios) podaje du¿y zakres przysz³ych emisji CO2, które mog¹ spowodowaæ wzrost stê¿enia od 541 do 970 ppm w 2100 r. Zasoby paliw
kopalnych s¹ wystarczaj¹ce do osi¹gniêcia tego poziomu (Prentice C.
2001). Spalanie paliw kopalnych jest Ÿród³em wielkich iloœci dwutlenku wêgla, zwi¹zków azotu i mikrodrobin ciê¿kich pierwiastków szkodliwych zarówno dla cz³owieka jak i œrodowiska naturalnego. We wrze[*] Wszystkie wielkoœci fizyczne, jednostki i ich miana u¿yte w tym tekœcie
zosta³y objaœnione w Za³¹czniku na koñcu artyku³u.
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œniu 2016 r. Organizacja Meteorologiczna WMO (World Meteorological
Organization) poinformowa³a, ¿e stê¿enie dwutlenku wêgla prawdopodobnie na sta³e przekroczy³o 400 ppm. Ta stale rosn¹ca zawartoœæ CO2
w ziemskiej atmosferze oznacza katastrofalne zmiany klimatyczne,
a emisja py³ów do atmosfery py³ów i gromadzenie sta³ych odpadów
spalania mo¿e spowodowaæ w wielu rejonach œwiata stan zagro¿enia
ekologicznego. Koniecznoœæ zahamowania niekorzystnych zmian w klimacie Ziemi spowodowa³a przyjêcie i zatwierdzenie przez Parlament
Europejski i Radê Unii Europejskiej Dyrektywy 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. zalecaj¹c¹ „kontrolê zu¿ycia energii w Europie oraz
zwiêkszone stosowanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych wraz z oszczêdnoœci¹ energii i zwiêkszon¹ efektywnoœci¹ energetyczn¹”. Dyrektywa
zobowi¹zuje kraje Unii Europejskiej do przechodzenia od wysokoemisyjnych technologii energetycznych do odnawialnych Ÿróde³ energii
(OZE), niskoemisyjnych technologii w ca³ej gospodarce i oszczêdnego
wykorzystania ju¿ wytworzonej energii.
Zdaniem wielu znanych ekspertów zajmuj¹cych siê problematyk¹
energetyki nawet bardzo zwiêkszone wykorzystanie energii ze Ÿróde³
odnawialnych nie jest rozwi¹zaniem perspektywicznym. Mo¿e w znacz¹cym stopniu zahamowaæ emisjê gazów cieplarnianych do atmosfery,
ale nie zaspokoi sta³ego wzrostu zapotrzebowania na energiê rozwijaj¹cych siê pañstw œwiata. W Polsce Ministerstwo Gospodarki szacuje, ¿e
do 2030 r. zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ wzroœnie o 57%.
Wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na import surowców energetycznych
w po³¹czeniu ze spekulacyjnymi cenami cen ropy naftowej i gazu sprawiaj¹, ¿e energetyka j¹drowa staje siê jedynym, realnym rozwi¹zaniem
tego problemu. Budowa pierwszej elektrowni j¹drowej w Polsce z pewnoœci¹ zwiêkszy³aby bezpieczeñstwo energetyczne Polski (dywersyfikacja Ÿróde³ energii), zw³aszcza bior¹c pod uwagê brak pewnoœci co do
przysz³ych dostaw gazu z kierunków wschodnich.
Ka¿dy wynalazek mo¿e byæ wykorzystany w sposób u³atwiaj¹cy ¿ycie cz³owieka, ale równie¿ jako œrodek unicestwiaj¹cy to ¿ycie. Tak w³aœnie sta³o siê z energi¹ j¹drow¹ wykorzystan¹ w broni j¹drowej.
Energia j¹drowa to nie tylko same korzyœci. W wyniku rozszczepiania j¹der atomów emitowane jest szkodliwe promieniowanie jonizuj¹ce, powstaj¹ bardzo truj¹ce i radioaktywne fragmenty rozszczepienia
oraz pozostaje niezu¿yte paliwo. Nic wiêc dziwnego, ¿e problem postêpowania z wypalonym paliwem j¹drowym, zawieraj¹cym fragmenty rozszczepienia oraz ochrona ludzi przed promieniowaniem jonizuj¹cym,
s¹ kluczowymi zagadnieniami w energetyce j¹drowej, równie¿ z punktu widzenia jej spo³ecznego odbioru.
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Energia uzyskiwana podczas rozszczepienia j¹der
pierwiastków ciê¿kich
Odkrycie, ¿e j¹dra atomu uranu ulegaj¹ rozszczepieniu po poch³oniêciu neutronu, dokonane w 1939 r. przez Otto Hahna i Fritza Strassmana, otworzy³o drogê do jednej z najwa¿niejszych przemian w nauce
i technice XX wieku. W³aœciw¹ interpretacjê ich eksperymentu zawdziêcza siê Lise Meitner i Otto Frischowi. Wyniki badañ reakcji rozszczepienia potwierdzi³y s³usznoœæ relacji równowa¿noœci masy i energii zapostulowanej przez Alberta Einsteina. Fizycy szybko zdali sobie
sprawê z ogromnej energii wyzwolonej w procesie rozszczepienia uranu. Nast¹pi³o przejœcie od marnotrawstwa zasobów paliw kopalnych do
œwiadomego wykorzystania energii j¹drowej.
Energia E wi¹zania nukleonów w j¹drze atomów jest o kilka rzêdów
wielkoœci wiêksza od energii wi¹zania elektronów w atomie i w decyduj¹cym stopniu zale¿y od liczby masowej A, czyli ca³kowitej liczby protonów i neutronów w j¹drze atomów.

W przedziale wartoœci liczby masowej od wartoœci 1 do ok. 60 obserwuje siê wzrost energii wi¹zania nukleonów w j¹drach. Wyj¹tek stanowi¹ 4He, 12C i 16O, dla których wartoœci ilorazu E/A s¹ znacznie
wiêksze ni¿ dla j¹der izotopów z nimi s¹siaduj¹cych. Najsilniej zwi¹zane s¹ nukleony w j¹drach atomów ¿elaza i niklu (A ~ 60) – posiadaj¹
ok. 1,41·10–12 J energii wi¹zania przypadaj¹cej na jeden nukleon. Dla
porównania warto przypomnieæ, ¿e do zjonizowania atomu wodoru wystarcza 2,18·10–18J, a energia wi¹zania atomów H w cz¹steczkê H2 wynosi 7,6·10–19J. W przypadku j¹der o liczbie masowej A >60 energia
wi¹zania przypadaj¹ca na jeden nukleon maleje ze wzrostem wartoœci
tej liczby (rys. 1).
Oznacza to, ¿e reakcja rozszczepienia najciê¿szych j¹der na mniejsze fragmenty powinna wyzwalaæ wielkie wartoœci energii. Mo¿e sprawiaæ pewn¹ trudnoœæ zrozumienie dlaczego powstaj¹ce z j¹dra uranu
produkty rozszczepienia, których energia wi¹zania nukleonów jest
wiêksza ni¿ j¹dra wyjœciowego, mia³aby prowadziæ do wydzielania
energii. Jest tak dlatego, ¿e energia wi¹zania nukleonów w j¹drze nie
jest energi¹ posiadan¹ przez j¹dro, lecz energi¹ jaka zosta³aby wyzwolona przy tworzeniu go z protonów i neutronów. Jest wiêc ona równa
energii, która musia³aby byæ poch³oniêta, aby rozbiæ j¹dro na sk³adaj¹ce siê nañ nukleony. Naj³atwiej zobrazowaæ to zagadnienie na przyk³a-
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Rys. 1. Energia wi¹zania pojedynczego nukleonu w zale¿noœci od liczby masowej A
Ÿród³o: Obliczenia na podstawie Isotope data in Periodic Table https: //translate. google. pl/#en/pl/Isotope%20datain%20the%20Periodic%20Table

dzie. J¹dro 235
92U zbudowane jest z 92 protonów o masie 1,007276
u (unit – jednostka masy atomowej = 1,660538921·10–27 kg, E = mu·c2
= 931, 494 MeV) ka¿dy i 143 neutronów o masie 1,008665 u ka¿dy. Obliczona suma mas cz¹stek wchodz¹cych w sk³ad j¹dra uranu wynosi
238,925817 u. Natomiast potwierdzona w wielu eksperymentach masa
j¹dra 235
92U równa jest 235,043929 u. Ró¿nica tych mas Δm okreœlana
jest mianem defektu masy. Ta iloœæ materii zamieniona na energiê,
zgodnie ze wzorem E=Δ m·c2, podzielona przez iloœæ nukleonów w j¹drze E/A okreœla wielkoœæ energii wi¹zania pojedynczego nukleonu
w j¹drze atomu.
Najodpowiedniejszym paliwem do pozyskania energii z reakcji rozszczepienia s¹ najciê¿sze wystêpuj¹ce w przyrodzie izotopy uranu 233U
i 235U. Aby j¹dra uranu – 235 mog³y ulec rozszczepieniu wymagane jest
dostarczenie energii koniecznej do pokonania bariery energetycznej
oddzielaj¹cej stan podstawowy j¹dra od stanu wzbudzenia, w którym
nastêpuje rozszczepienie j¹dra oraz wydzielenie znacznej iloœci energii.
W reaktorach j¹drowych energia potrzebna do wywo³ania reakcji
rozszczepienia jest uzyskiwana w czasie zderzeñ z neutronami. Rozsz-
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czepienie jednego j¹dra

235
92U,

wyzwala oko³o 200 MeV energii:

1
235
236
141
92
1
0n+ 92U→ 92U*→ 56Ba+ 36Kr+30n+207

MeV (3,316507· 10–11 J)

1
235
236
88
146
1
0n+ 92U→ 92U*→ 35Br+ 57La +2 0n+198 MeV
236
gdzie: 92)U* – j¹dro w stanie wzbudzenia.

Podzia³ energii powsta³ej w wyniku rozszczepienia

235
92U

(3,172311· 10–1 J)
Tabela 1

przez neutron termiczny

Energia wydzielona w czasie rozszczepienia:

MeV

1.

energia fragmentów rozszczepienia

168

2,691657·10–11

J

2.

energia kinetyczna neuronów

5

8,010886·10–13

3.

energia fotonów

7

1,121524·10–12

OpóŸniona energia fragmentów rozszczepienia:
1.

energia cz¹stek β

8

1,281741·10–12

2.

energia cz¹stek γ

7

1,121524·10–12

3.

energia antyneutrin

1,12

1,922612·10–12

207

3,316507·10–11

Razem

Ÿród³o: Podstawy fizyki reaktorów j¹drowych. Narodowe Centrum Badañ J¹drowych. http: //ncbj. edu.
pl/zasoby/wyklady/ld_podst_fiz_reakt/podstawy_fizyki_reaktorowej v4. pdf

Miar¹ prawdopodobieñstwa zajœcia danej reakcji neutronu z j¹drem
jest mikroskopowy przekrój czynny δ, wyra¿ony w barnach (1barn =
1·10–28 m2). Zale¿noœæ przekroju czynnego od energii neutronów przedstawia rys. 2. Przekrój czynny na rozszczepienie j¹dra 235
92 U przez neutron maleje ze wzrostem energii neutronu (Dobrzañski L., 2013).
Oko³o 97% j¹der uranu – 235 ulegaj¹cych rozszczepieniu daje produkty nale¿¹ce do dwóch grup: do grupy „lekkiej” o liczbach masowych 85–104 i „ciê¿kiej” o liczbach masowych od 130 do 149. Najprawdopodobniejszy sposób rozszczepienia (blisko 6,4% wszystkich rozszczepieñ) tworzy produkty o liczbach masowych 93 i 139. I tak np. j¹dro 235
92U mo¿e dzieliæ siê na 40 ró¿nych sposobów, a powsta³e fragmenty maj¹ du¿y nadmiar neutronów. Nadmiaru neutronów j¹dra pozbywaj¹ siê poprzez rozpad β– i emisjê neutronów opóŸnionych. Przyk³adowe
rozpady fragmentów rozszczepienia przedstawiono poni¿ej:
140Xe→ 140 Cs→ 140 Ba→ 140 La
55
56
57
54
97 Kr→ 97 Rb→ 97 Sr→ 97 Y→ 97 Zr
36
37
38
39
40

→ 140
58Ce (trwa³y)

→

59

97 Nb→ 97 Ce
41
42

(trwa³y)
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Energia [MeV]
Rys. 2. Mikroskopowy przekrój czynny na rozszczepienie jader uranu – 235 i uranu –
238 oraz plutonu – 238 w zale¿noœci od energii neutronu. n, m, μ – skróty nazw jednostek wtórnych. 1 MeV = 1,602177·10–13 J.

Ÿród³o: Kie³basa W. i in. Podstawy energetyki j¹drowej, 2012.

[%]

Wydajnoœæ reakcji rozszczepienia

Na rys. 3 przedstawiono udzia³ procentowy produktów rozszczepie235
239
nia 233
92U, 92U i 94Pu w zale¿noœci od liczby masowej, a na rys. 4 zale¿noœæ krzywych wydajnoœci rozszczepienia od energii neutronów.

Liczba masowa A

Rys. 3. Krzywe wydajnoœci (rozk³ad mas fragmentów) rozszczepienia
przez neutrony termiczne i 238U przez neutrony prêdkie
Ÿród³o: Z wyk³adu Arzanowa. V., KTH, Stockholm (2002)
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Liczba masowa A

Rys. 4. Zale¿noœæ krzywych wydajnoœci od energii neuronów

Ÿród³o: Wytwarzanie neutronów. Reakcja rozszczepienia

235

U,

238

Ui

239

Pu

http: //ncbj. edu. pl/zasoby/wyklady/ld_stud_podypl/03. %20rozszczepienie. pdf

Rozszczepieniu towarzyszy emisja 2–3 neutronów. Neutrony te,
zderzaj¹c siê z j¹drami atomów ró¿nych pierwiastków znajduj¹cych siê
w rdzeniu reaktora ulegaj¹ spowolnieniu i ju¿ jako tzw. neutrony termiczne zostaj¹ poch³oniête przez j¹dra uranu – 238, które z kolei ulegaj¹ rozszczepieniu. Jednak nie wszystkie uwolnione neutrony rozszczepiaj¹ kolejne j¹dra paliwa. Znacz¹ca iloœæ neutronów w wyniku absorpcji w moderatorze, ch³odziwie i materia³ach konstrukcyjnych reaktora nie powoduje nastêpnych rozszczepieñ. Ponadto, pewna czêœæ neutronów jest tracona na skutek ucieczki ze strefy reakcji.
Pierwszym i podstawowym warunkiem lawinowego przebiegu reakcji rozszczepienia jest, aby liczba neutronów ni+1 zdolnych do rozszczepiania j¹der uwalnianych w nastêpnej generacji by³a nie mniejsza ni¿
liczba neutronów ni w generacji wczeœniejszej. Stosunek liczb:
kef =n(i+1) /ni

(1)

.

n(i+1) =kef ni

(1a)

okreœlany jest nazw¹ wspó³czynnika powielania kef (kef ≥ 1). Wartoœæ wspó³czynnika kef decyduje o przebiegu reakcji ³añcuchowej w reaktorze. Z powy¿szego wzoru mo¿na obliczyæ przyrost iloœci neutronów
w jednostce czasu:
dn/dt= (kef-1) n/τ
(2)
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gdzie τ jest œrednim czasem ¿ycia jednego pokolenia neutronów tj.
czasem miêdzy kolejnymi rozszczepieniami. Wzór (2) po przeprowadzeniu pewnych operacji matematycznych przybiera postaæ:
(3)
gdzie: n0 – pocz¹tkowa liczba neutronów,
n – liczba neutronów po czasie t,
t – czas mierzony od rozpoczêcia reakcji rozszczepienia,
τ – œredni czas ¿ycia jednego pokolenia neutronów – czas
miêdzy kolejnymi aktami rozszczepienia j¹dra (dla neutronów termicznych τ=10–3 s, a dla szybkich τ~10–9 s).
Ze wzoru (3) wynika, ¿e decyduj¹cym parametrem umo¿liwiaj¹cym
kontrolê nad przebiegiem reakcji ³añcuchowej w reaktorze j¹drowym
jest dobór w³aœciwej wartoœci wspó³czynnika kef.
Drugim niezbêdnym warunkiem ³añcuchowego przebiegu reakcji
jest dostatecznie du¿a iloœæ rozszczepianego materia³u zwanego mas¹
krytyczn¹, która zale¿y od gêstoœci materia³u rozszczepialnego i jego
kszta³tu w rdzeniu reaktora. W zwi¹zku z tym, ¿e rdzeñ reaktora musi
mieæ okreœlne wymiary czêœæ neutronów ucieka ze strefy reakcji i jest
bezpowrotnie tracona.
W praktyce wymiary rdzenia reaktora musz¹ przewy¿szaæ rozmiary krytyczne, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ przekraczania warunków
krytycznoœci w chwili rozruchu reaktora. Gdy reaktor osi¹ga za³o¿ony
poziom mocy, efektywny wspó³czynnik powielania neutronów musi równaæ siê jednoœci (kef=1), aby generacja i utrata neutronów postêpowa³y
z takimi samymi szybkoœciami. Reaktor pracuje wtedy w stanie krytycznym. O utrzymaniu reaktora w stanie krytycznym decyduje ró¿nica
iloœci neutronów powoduj¹cych rozszczepienia i bezpowrotnie straconych. Taki bilans dla naturalnego uranu przedstawia tabela 2.
Tabela 2
Bilans strat neutronów w reaktorze pracuj¹cym na naturalnym uranie dla przeciêtnej liczby stu rozszczepieñ

Ÿród³o strat neutronów

Liczba straconych neutronów
na 100 rozszczepieñ

Absorpcja w U — 238

90

Absorpcja w U — 235

20

Absorpcja w moderatorze

30

Absorpcja w materiale konstrukcyjnym i uk³adzie ch³odzenia
Absorpcja w prêtach steruj¹cych

5
2

Inne straty

9

Razem

156

Ÿród³o: Glasstone S, M. C. Edlund M. C., Podstawy teorii reaktorów j¹drowych, PWN, Warszawa, (1957)
http: //ncbj. edu. pl/zasoby/wyklady/ld_stud_podypl/06. %20Elem_fiz_reakt. pdf
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Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, ¿e koniecznym warunkiem do uzyskania kolejnych 100 rozszczepienia musi byæ co najmniej
256 neutronów, gdy¿ tylko 100 z nich podtrzyma reakcjê powielaj¹c¹.
W praktyce aby ograniczyæ ucieczkê neutronów ze strefy reakcji stosuje
siê reflektory skierowuj¹ce neutrony z powrotem do rdzenia reaktora.
Podczas rozszczepiania j¹der atomowych emitowane s¹ dwa rodzaje neutronów:
·
natychmiastowe, stanowi¹ > 99% ca³kowitej iloœci neutronów,
powstaj¹ w czasie rzêdu 10–14 s; œredni czas ¿ycia jednego pokolenia
neutronów τ ≅ 10–9 s, a ich œrednia wartoœæ energii wynosi E = 1,98
MeV (Zberecki K. 2001),
·
opóŸnione, pojawiaj¹ce siê w strefie reakcji po czasie > 5·10–2 s
w wyniku promieniotwórczych przemian fragmentów rozszczepionych
j¹der; stanowi¹ od ok. 0,21 do 0,75% ca³kowitej iloœci neutronów. Ich
œredni czas ¿ycia τ zawiera siê w granicach (0,6 – 80) s, a energia E =
(0,25 – 0,62) MeV. Wymienione wielkoœci zale¿¹ od rodzaju rozszczepianego paliwa j¹drowego.
Czas ¿ycia jednego pokolenia neutronów τ jest œrednim czasem jaki up³ywa dla statystycznego neutronu pomiêdzy jego powstaniem,
a chwil¹ jego absorpcji (w szczególnoœci, kiedy doprowadza on do kolejnego rozszczepienia). Czas ten zale¿y od rodzaju reaktora (paliwa,
moderatora) i wynosi oko³o 10–3 s dla reaktorów z moderatorem wodnym PWR (Pressurized Water Reactor – typ reaktora, w którym moderatorem jest zwyk³a woda pod ciœnieniem ok. 15 MPa, spe³niaj¹ca jednoczeœnie rolê ch³odziwa rdzenia reaktora), a oko³o 10–6 s dla reaktorów FBR (Fast Breeder Reactor – typ reaktora prêdkiego powielaj¹cego, ch³odzonego p³ynnym sodem – generuje wiêcej materia³u rozszczepialnego ni¿ zu¿ywa) (Kie³basa W. i in. 2012).
W czasie rozszczepiania j¹der 235
92U emitowane neutrony opóŸnione
stanowi¹ ok. 0,65–0,75% wszystkich neutronów. Pomimo tak znikomej
iloœci neutronów opóŸnionych w strefie przebiegu reakcji zwiêkszaj¹
one czas ¿ycia neutronów o kilka rzêdów wielkoœci z 10–7– 10-3 s do ok.
10–1 s, umo¿liwiaj¹c regulowanie mocy reaktora. Moc reaktora jest regulowana poprzez kontrolowanie liczby neutronów, które s¹ w stanie
wywo³aæ kolejne rozszczepienia. Zmiany mocy reaktora okreœla parametr pracy reaktora zwany reaktywnoœci¹ reaktora.
Reaktywnoœæ reaktora ρ jest parametrem okreœlaj¹cym miarê stopnia zmian mocy reaktora j¹drowego. Reaktywnoœæ wiêksza od zera
oznacza wzrost mocy. Reaktywnoœæ mniejsza od zera oznacza spadek
mocy.
Reaktywnoœæ ρ okreœla wielkoœæ odchylenia zachowania reaktora
od stanu krytycznego i wyra¿a siê wzorem:
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ρ = 1–1/kef,

(4)

gdzie kef jest wspó³czynnikiem powielania neutronów.
·
W zale¿noœci od przyrostu iloœci neutronów w czasie przebiegu
reakcji ³añcuchowej wyró¿nia siê trzy stany pracy reaktora j¹drowego:
·
reaktor w stanie nadkrytycznym dla kef > 1; ρ > 0 szybkoœæ reakcji roœnie – moc reaktora stale roœnie,
·
reaktor w stanie krytycznym dla kef =1; ρ = 0 stabilna praca reaktora na sta³ej mocy,
·
reaktor w stanie podkrytycznym dla kef <1; ρ < 0 reakcja zanika – moc reaktora stale maleje.
Bezpieczny przedzia³ pracy reaktora j¹drowego zawiera siê w granicach ≤ 1 kef ≤ 1,075. Sterowanie prac¹ reaktora polega na utrzymywaniu wspó³czynnika powielania neutronów w wy¿ej wymienionym zakresie wartoœci. Osi¹ga siê to poprzez regulowanie liczby neutronów za
pomoc¹ prêtów steruj¹cych (regulacyjnych) wykonanych z materia³ów
silnie poch³aniaj¹cych neutrony. Mikroskopowy przekrój czynny pier-

Rys. 5. Stany pracy reaktora j¹drowego w zale¿noœci od przyrostu liczby neutronów w
jednostce czasu
Ÿród³o: Elementy fizyki j¹drowej. Wyk³ad 9 Fizyka neutronów i reakcja ³añcuchowa
http: //docplayer. pl/39653392-Elementy-fizyki-jadrowej-wyklad-9-fizyka-neutronow-ireakcja-lancuchowa. html
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wiastków stosowanych w prêtach steruj¹cych wyra¿ony w barnach
(1 barn w przybli¿eniu równy jest polu powierzchni przekroju j¹dra atomu uranu) wynosi dla: gadolinu – 46 000, kadmu – 2 450, boru – 760.
Ze wzoru (3) wynika, ¿e przyrost iloœci neutronów w czasie w zasadniczy sposób zale¿y od wspó³czynnika kef, a wykres tej zale¿noœci
przedstawia wykres 5. Wspó³czynnik powielania neutronów kef decyduje o stanie pracy reaktora j¹drowego.
G³ównym Ÿród³em energii wytwarzanej w reakcji rozszczepienia
jest energia kinetyczna powstaj¹cych fragmentów j¹dra. Po rozszczepieniu j¹dra 235
92U jego czêœci sk³adowe rozlatuj¹ siê z ogromn¹ prêdkoœci¹, ale w toku zderzeñ z otaczaj¹cymi je atomami przekazuj¹ im swoj¹ energiê, podnosz¹c temperaturê paliwa. Jak ju¿ wspomniano wy¿ej
w ka¿dym rozszczepieniu j¹dra uranu wyzwalana jest energia
3,41·10–11 J, której blisko 95% jest poch³aniana jest w paliwie, podnosz¹c jego temperaturê, a reszta unoszona jest do moderatora, ch³odziwa i elementach konstrukcyjnych reaktora.
Normalna, stabilna praca reaktorów energetycznych zwi¹zana jest
z emisj¹ œladowych iloœci gazowych radioizotopów i znikomej iloœci radioaktywnych py³ów do atmosfery. Z wod¹ ch³odz¹c¹ przedostaje siê
do hydrosfery równie¿ bardzo niewielka iloœæ radioizotopów.
W celu jeszcze wiêkszego ograniczenia emisji substancji promieniotwórczych do œrodowiska, a najlepiej ca³kowitego jej wyeliminowania,
Komisja Energii Atomowej USA w po³owie XX wieku przyjê³a zasadê,
¿e ¿adna osoba nie mo¿e byæ nara¿ona na dodatkowe zagro¿enie spowodowane prac¹ elektrowni j¹drowej (EJ). W tym celu ustalono, ¿e
dawki poch³oniête przez ludnoœæ mieszkaj¹c¹ na obszarze o promieniu
16 km od elektrowni nie mog¹ przekroczyæ 0,1% sumy zachorowañ na
choroby nowotworowe wynikaj¹ce z innych przyczyn.
W tym czasie œrednia umieralnoœæ na raka w USA wynosi³a ok.
2·10–3 osób na rok. Natomiast œmiertelnoœæ osób z krytycznej grupy
ludnoœci (grupa ludnoœci najbardziej zagro¿ona, zamieszkuj¹ca teren
wokó³ elektrowni j¹drowej – z regu³y jest to zwykle grupa niemowl¹t
lub dzieci w wieku 2–7 lat), wynosi³a œrednio 2 10–6 osób na rok. Od
pory emisja substancji promieniotwórczych z reaktorów j¹drowych do
œrodowiska systematycznie mala³y. Spadek stê¿eñ jodu, gazów szlachetnych i radioaktywnych py³ów przenikaj¹cych do atmosfery z reaktora PWR przedstawia rys. 6.
Nie wszystkie produkty rozszczepienia paliwa j¹drowego s¹ w takim samym stopniu niebezpieczne dla organizmu cz³owieka. Do najbardziej szkodliwych substancji nale¿¹ py³y radioaktywne (np. cez,
stront), które po przenikniêciu do wnêtrza organizmu, ze wzglêdu na
d³ugi okres po³owicznego rozpadu, pozostaj¹ w nim przez d³ugi okres
czasu. Mniej groŸny jest jod, który po zaabsorbowaniu siê w tarczycy
w stosunkowo krótkim czasie doœæ szybko zanika (najd³u¿szy okres po-
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Rys. 6. Redukcja emisji substancji promieniotwórczych z reaktorów PWR (dane
z UNSCEAR Report 2000: Sources and Effects of Ionizing Radiation)
Ÿród³o: Strupczewski A., Biuletyn Miesiêczny PSE, Cykl: Energetyka atomowa, 2005
http: //atom. edu. pl/index. php/ekologia/poziom-promieniowania-z-ej. htm

³owicznego rozpadu T1/2 z wszystkich izotopów jodu ma 131J – 8,0252
dni).
W celu œcis³ego okreœlenia czasu po jakim nast¹pi spadek aktywnoœci danego izotopu promieniotwórczego do po³owy wartoœci wch³oniêtej
do organizmu wprowadzono pojêcie biologicznego okresu pó³trwania.
Wartoœæ biologicznego okresu pó³trwania ma³o ró¿ni siê od wartoœci fizycznego okresu po³owicznego rozpadu. Ró¿nica ta spowodowana
jest jego zale¿noœci¹ od czynników biologicznych takich jak m.in. usuwanie promieniotwórczego izotopu przez organizm. Najmniej niebezpieczne dla ustroju s¹ gazy szlachetne, które nie pozostaj¹ d³ugo w organizmie cz³owieka ulatuj¹c do otoczenia. Porównanie zagro¿enia chorob¹ nowotworow¹ spowodowan¹ przez identyczne wielkoœci aktywnoœci (mierzonej w iloœci rozpadów na sekundê, tj. Bq) gazów szlachetnych, jodu i cezu przedstawia rys. 7.
Ze wzglêdu na stosunkowo d³ugi okres po³owicznego rozpadu 137Cs
wynosz¹cy 30,07 lat stanowi on du¿e zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi w odró¿nieniu od niemierzalnych iloœci jodu i gazów szlachetnych.
Z publikowanych danych wynika, ¿e emisje substancji promieniotwórczych z EJ wykorzystuj¹cych reaktory PWR w krajach Unii Europejskiej mierzone na jednostkê wyprodukowanej energii elektrycznej wynosi³y dla:
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Rys. 7. Wzglêdne zagro¿enie chorob¹ nowotworow¹ powodowane emisj¹ pewnej aktywnoœci produktów rozszczepienia znormalizowane do jednoœci dla cezu
Ÿród³o: Strupczewski A., Biuletyn Miesiêczny PSE, Cykl: Energetyka atomowa, 2005
http: //atom. edu. pl/index. php/ekologia/poziom-promieniowania-z-ej. htm

·
gazów szlachetnych – 4,9·109 Bq/GWh,
·
jodu – 2,5·104 Bq/GWh,
·
aerozoli – 4,2·104 Bq/GWh.
Postêp technologiczny w budowie elektrowni j¹drowych, a zw³aszcza w systemie barier i zabezpieczeñ powstrzymuj¹cych uwalnianie
produktów rozszczepienia do œrodowiska spowodowa³, ¿e urzêdy dozoru j¹drowego w wielu krajach systematycznie obni¿aj¹ normy dopuszczalnych emisji gazów i py³ów radioaktywnych. Przyk³adowe wielkoœci
dozwolonych emisji dla dwóch bloków energetycznych o mocy 1 300
MWe ka¿dy wg starych i aktualnie obowi¹zuj¹cych norm przedstawia
tabela 3.
Tabela 3

Dopuszczalne i rzeczywiste normy emisji substancji radioaktywnych z elektrowni j¹drowych
pracuj¹cych we Francji
Elektrownia j¹drowa

Golfech, 2x1300 MWe
(wg starych limitów)
Limit

Gazy szlachetne, TBq/rok
Tryt H – 3, TBq/rok
Wêgiel C – 14, TBq/rok
Jod J – 131, GBq/rok
Aerozole, GBq/rok

1650
1)
1)
55
2)

Rzeczywiste emisje

2,74
1)
1)
0,083
2)

Flamanville, 2x1300 MWe
(wg nowych limitów)
Limit

45
5
1,4
0,8
0,8

Rzeczywiste emisje

0,90
2,03
0,416
0,108
0,0049

1/ wielkoœci zosta³y w³¹czone w pozycjê „Gazy szlachetne”
2/ wielkoœci zosta³y w³¹czone w pozycjê „Jod”
Ÿród³o: Strupczewski A., Biuletyn Miesiêczny PSE, Cykl: Energetyka atomowa, 2005
http: //atom. edu. pl/index. php/ekologia/poziom-promieniowania-z-ej. htm
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Z danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, ¿e rzeczywiste uwolnienia radioizotopów ze wspó³czesnych reaktorów j¹drowych nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzi.
Powa¿ny problem stwarza natomiast koñcowe ogniwo nuklearnego
cyklu paliwowego, czyli przetworzenie pozosta³ych fragmentów reakcji
rozszczepienia, a nastêpnie ich transport i sk³adowanie. Szacuje siê, ¿e
w reaktorze typu PWR o mocy elektrycznej 1 000 MWe, ³¹czna aktywnoœæ promieniotwórczych nuklidów wytworzonych w ci¹gu roku pracy
reaktora wynosi 3,8·1020 Bq. Rysunek 8. pokazuje schemat powstawania promieniotwórczych nuklidów podczas pracy reaktora. Powstaj¹ce
w du¿ych iloœciach wysoko i œrednio radioaktywne odpady zawieraj¹
izotopy o okresie pó³rozpadu wynosz¹cym od kilku sekund do milio-

Rys. 8. Powstawanie promieniotwórczych nuklidów w paliwie w czasie pracy reaktora
Ÿród³o: cbj. edu. pl/zasoby/wyklady/ld_en_jadr_zast/09. pdf
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nów lat (83Kr – T1/2 = 1,84 s,
4,47·109 lat).

129

J – T1/2 = 1,57·107 lat,

238

U – T1/2 =

Z powodu bardzo wysokiej toksycznoœci musz¹ byæ one izolowane
od oddzia³ywañ na biosferê przez d³ugi czas (okres pó³rozpadu T1/2 <
30 lat – krótko¿yciowe i T1/2 > 30 lat – d³ugo¿yciowe). Osi¹ga siê to poprzez stosowanie systemu barier, które musz¹ uniemo¿liwiæ, w d³ugim
przedziale czasu, przenikanie radioizotopów do otoczenia i rozprzestrzeniania siê substancji promieniotwórczych w biosferze. Œmiertelnie niebezpieczne pozosta³oœci wypalonego paliwa j¹drowego mo¿na
sk³adowaæ tylko w stanie sta³ym w odpowiednio przygotowanych pojemnikach w g³êbokich formacjach geologicznych. Pozosta³oœci rdzenia
reaktora j¹drowego przewozi siê do miejsc ich sk³adowania w dobrze
chronionym, odpowiednio wyposa¿onym i specjalnie oznakowanym
transportem spe³niaj¹cym miêdzynarodowe warunki bezpieczeñstwa
przewidziane Prawem Atomowym (Ustawa „Prawo Atomowe” z dn. 29
listopada 2000 r.).
Najwiêksza iloœæ substancji radioaktywnych mo¿e uwolniæ siê
w czasie awarii np. po stopieniu rdzenia reaktora. Jednak jak wykazuj¹ statystyki wypadki takie zdarzaj¹ siê niezmiernie rzadko, 1 raz na
10 000 reaktorolat, ale s¹ prawdopodobne i mo¿liwe czego dowiod³a
awaria reaktora w Czarnobylu i Fukushimie.
Analiza nak³adów i zysków w czasie budowy, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni j¹drowych wykaza³a ich wiêksz¹ rentownoœæ w porównaniu z energetyk¹ opart¹ na paliwach kopalnych. Energia j¹drowa
jest te¿ zdecydowanie bardziej op³acalna od energii pozyskiwanej ze
Ÿróde³ odnawialnych; jest to wynikiem wysokich kosztów inwestycyjnych i niskim wspó³czynnikiem wykorzystania zainstalowanej mocy.
Konkurencyjnoœæ ekonomiczna i ekologiczna sta³a siê powodem renesansu energetyki j¹drowej (A. Strupczewski, 2009).
W bilansie korzyœci i strat energetyka j¹drowa jest jedynym racjonalnym, w perspektywie najbli¿szych 20 – 30 lat, Ÿród³em energii, które umo¿liwi dalszy rozwój cywilizacyjny œwiata.
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ZA£¥CZNIK
Bekerel (Bq) – jednostka miary aktywnoœci promieniotwórczej. 1 Bq –
1 rozpad promieniotwórczy na sekundê. 1 Bq=1/1s. Wczeœniej powszechnie stosowan¹ jednostk¹ aktywnoœci promieniotwórczej by³
kiur (Ci), odpowiadaj¹cy aktywnoœci 1 g radu –226. Jest to jednostka znacznie wiêksza od Bq; 1 Ci = 3,7·1010 Bq = 37 GBq.
D¿ul (J) – jednostka pracy, energii oraz ciep³a. Jeden d¿ul to praca wykonana przez si³ê o wartoœci 1 N przy przesuniêciu punktu przy³o¿enia si³y o 1 m w kierunku równoleg³ym do kierunku dzia³ania si³y. 1 J = 1 N · m. Wymiar – J[kg·m2/s2].
Elektronowolt (eV) – energia jak¹ uzyskuje elektron przemieszczaj¹c
siê w polu elektrycznym o ró¿nicy potencja³ów równej 1 woltowi.
1 eV = 1e·1V. 1 eV = 1,602176·10–19 J.
1 J ≈ 6,241509·1018 eV.
Megaelektronowolt (MeV) = 106 eV
Energia rozszczepienia j¹dra atomowego AZX przez neutron termiczny
na dwa fragmenty:
Q=[mn +m (A, Z) –m (A1, Z1) –m (A2, Z2) – x . mn ] . c2 [J].
mn – masa neutronu [kg], masa rozszczepianego j¹dra (A, Z) [kg],
masy fragmentów
(A1,2, Z1,2) rozszczepienia j¹dra [kg], x – liczba neutronów, c2 –
prêdkoœæ œwiat³a [m/s2].
Niuton (N) – jednostka si³y z jak¹ trzeba dzia³aæ na cia³o o masie 1 kg,
aby nadaæ mu przyspieszenie równe m/s2. Wymiar – N [(kg . m)
/s2].
Okres pó³rozpadu, okres po³owicznego rozpadu, czas po³owicznego rozpadu (T(1/2)) – czas, w ci¹gu którego liczba nietrwa³ych j¹der atomów pierwiastków promieniotwórczych zmniejszy siê o po³owê.
ppm (ang. parts per milion) – bezwymiarowy zapis stosunku dwóch
liczb lub wartoœci liczbowych dwóch wielkoœci o takich samych jednostkach (ppm – liczba czêœci na milion, 10–6).
Wat (W) – moc, przy której praca wykonana w czasie 1 sekundy jest
równa 1 J.
Wymiar – 1W= (1 J) / (1 s) = 1kg·m2/ 1s3, We – moc elektryczna, parametr okreœlaj¹cy moc bloków energetycznych.
Kilowatogodzina (kWh) – jednostka pracy, energii oraz ciep³a. 1kWh
odpowiada iloœci energii, jak¹ zu¿ywa przez godzinê urz¹dzenie
o mocy 1 kilowata. 1 kWh = 3,6 MJ.
Unit (u) – jednostka masy atomowej w przybli¿eniu równa masie atomu
wodoru.
mu = 1 u = 1,660538·10–27 kg
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Wybrane przedrostki do tworzenia nazw jednostek wtórnych
Nazwa przedrostka

Skrót przedrostka

Mno¿nik

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

103
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BROÑ ZAPALAJ¥CA

p³k w st. spocz. mgr Marian LODOWSKI

Termin „BROÑ ZAPALAJ¥CA” dotyczy grupy substancji zapalaj¹cych i ich mieszanin oraz sprzêtu i urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych ich bojowe zastosowanie na polach walki.
Wspó³czeœnie wszystkie armie pañstw technicznie rozwiniêtych posiadaj¹ w arsenale swego uzbrojenia ró¿norakie rodzaje broni zapalaj¹cej.
Tak, np. wojska l¹dowe, marynarka wojenna i lotnictwo USA posiadaj¹ w swym uzbrojeniu ponad 15 modyfikacji zbiorników (zasobników) z ³adunkiem œrodków zapalaj¹cych, 8 modyfikacji lotniczych
bomb zapalaj¹cych, liczne typy bomb kasetowych, a tak¿e lekkie, ciê¿kie, czo³gowe i rakietowe miotacze ognia, fugasy oraz szereg rozmaitych innych wzorów œrodków przenoszenia.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BRONI ZAPALAJ¥CEJ (BZ)
W celu pe³niejszego zdefiniowania i wyjaœnienia terminu „Broñ zapalaj¹ca” nale¿y przede wszystkim oprzeæ siê na terminologii stosowanej do opisu procesów i zjawisk zachodz¹cych zarówno podczas wykorzystywania tej broni na polu walki, jak i koniecznych przedsiêwziêæ
w sferze organizacyjno- logistycznej.
W terminologii tej do najczêœciej u¿ywanych pojêæ nale¿¹:
 Broñ zapalaj¹ca (BZ) – ogó³ technicznie mo¿liwych kombinacji
œrodków zapalaj¹cych i sprzêtu do ich bojowego zastosowania. BZ zapewnia, w warunkach bojowych, dziêki wykorzystaniu jej czynników ra¿enia powstaj¹cych w wyniku sztucznie wywo³anych procesów spalania,
zadanie nieprzyjacielowi znacznych strat w sile ¿ywej, bojowym sprzêcie technicznym i dobrach materialnych.
 Bojowy Œrodek Zapalaj¹cy (BSZ) – specjalnie dobrane substancje lub ich mieszaniny, zdolne do ³atwego zapalania siê, d³ugotrwa³ego
palenia, zapewniaj¹c w warunkach bojowych maksymaln¹ i najbardziej
efektywn¹ zdolnoœæ ra¿enia. Stosowane zarówno na polu walki, jak i na
zapleczu przeciwnika s³u¿¹ do ra¿enia wojsk, niszczenia techniki bojowej i wywo³ywania rozleg³ych po¿arów niszcz¹cych dobra materialne
przeciwnika.
 Œrodek Bojowego Zastosowania – konkretne wzory rozwi¹zañ

73

Art. 8. Lodowski Broæ.qxd

26.09.2018

18:51

Page 74

Problematyka OPBMR

technicznych urz¹dzeñ lub amunicji bojowej, gwarantuj¹ce efektywne
przeprowadzenie BSZ w postaæ bojow¹.
 Œrodki zapalaj¹ce do ogniomiotania – termin u¿ywany zwykle
wówczas, gdy jest równoczeœnie mowa o BSZ i ich bojowym stosowania
z u¿yciem ró¿nego rodzaju sprzêtu (urz¹dzeñ) miotaj¹cego.
 Mieszaniny zapalaj¹ce – receptury ciek³ych mieszanin anomalno-lepkich (o konsystencji galaretowatej), maj¹cych w³aœciwoœæ intensywnego palenia siê z wytworzeniem znacznej iloœci ciep³a, wysokich
temperatur i du¿ych p³omieni ognia. Szczególn¹ i po¿¹dan¹ cech¹ lepkich mieszanek zapalaj¹cych jest ich zdolnoœæ do przylepiania siê do
powierzchni obiektów, co znacznie zwiêksza ich efektywnoœæ niszcz¹c¹.
Œrodki zapalaj¹ce w trakcie magazynowania oraz transportu wype³nionych nimi pow³ok bojowych znajduj¹ siê w tzw. stanie przedbojowym, tzn. nie mog¹ wywo³ywaæ pora¿eñ, lecz zachowuj¹ dalej pe³n¹
zdolnoœæ ra¿¹c¹. Po to, aby uzyskaæ efekt ra¿enia, konieczne jest przeprowadzenie SZ w postaæ bojow¹. Uzyskuje siê j¹ poprzez gwa³towne
uwolnienie SZ z pow³oki bojowej i spowodowanie jego zap³onu w sposób sztuczny lub w wyniku samozap³onu.
Przeprowadzenie SZ w postaæ bojow¹ wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ rozdrobienia (dyspersji) jego pocz¹tkowej masy, jaka wype³nia pow³okê bojow¹.
Dla pe³niejszego zobrazowania i konkretyzacji postaci bojowej SZ
celowym jest dokonanie jej klasyfikacji, przyjmuj¹c kryterium uwzglêdniaj¹ce stopieñ rozdrobnienia (dyspersji) œrodka zapalaj¹cego w momencie zastosowania na polu walki.
Ka¿d¹ z wymienionych postaci bojowych SZ mo¿na scharakteryzowaæ i opisaæ w nastêpuj¹cy sposób:
POSTAÆ BOJOWA ŒRODKA ZAPALAJ¥CEGO
Rozkawa³kowana

kroplowo-py³owa

paro-aerozolowa

(w postaci kêsów)

Rys. 1. Klasyfikacja postaci bojowych œrodków zapalaj¹cych.

1. Postaæ rozkawa³kowana SZ – charakteryzuje siê tym, i¿ jego masa wype³niaj¹ca pow³okê bojow¹ zostaje rozdrobniona na poszczególne
kêsy o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 1.10-2 m. Powsta³e ró¿nowymiarowe kêsy SZ, dziêki bezpoœrednim trafieniom na powierzchniê celów,
a na skutek ich du¿ej lepkoœci ³atwo „przyklejaj¹” siê do nich, p³on¹c
intensywnie i d³ugotrwale, powoduj¹ silne dzia³anie pora¿aj¹co-niszcz¹ce.
2. Postaæ kroplowo-py³owa – stan, w którym „pierwotna” masa SZ

74

Art. 8. Lodowski Broæ.qxd

26.09.2018

18:51

Page 75

Problematyka OPBMR

ulega dyspersji do postaci kropel lub cz¹stek py³u (mg³y) o wymiarach
w granicach 1.10-3 – 1.10-2 m. Krople i cz¹stki py³u s¹ w g³ównej mierze sedymentacyjnie nietrwa³e,. powoli opadaj¹ na powierzchnie celów.
Spalaj¹c siê w ograniczonej objêtoœci powietrza wytwarzaj¹ wysok¹
temperaturê, umo¿liwiaj¹c wystêpowanie pora¿eñ w wyniku oddzia³ywañ konwekcyjno-radiacyjnych.
3. Postaæ paro-aerozolowa = powstaje w wyniku gwa³townego rozpylenia SZ i przeprowadzenia go w aerozol, a nawet w stan pary (gazowy),
o s³abej zdolnoœci do sedymentacji i o wymiarach cz¹stek poni¿ej 1.103 m. Pora¿enie celów jest w tym przypadku osi¹gane dziêki b³yskawicznemu = najczêœciej wybuchowemu – spalaniu (detonacji) rozpylonej
mieszaniny zapalaj¹cej w ograniczonej objêtoœci ob³oku aerozolowego.
Typowym przyk³adem bojowego wykorzystania SZ w tej postaci jest,
rozpracowywanie, pocz¹wszy od lat 60-tych XX wieku, tzw. broni paliwowo-powietrznej, zwanej równie¿ broni¹ termobaryczn¹ lub pró¿niow¹. Zasada jej dzia³ania polega na gwa³townym rozpyleniu w powietrzu
lotnych sk³adników ciek³ej mieszanki zapalaj¹cej i wytworzenia chmury aerozolowej, w której inicjowany jest detonacyjny proces spalania.
Podczas wybuchu ob³oku paliwowo-powietrznego, obok wysokiej temperatury, powstaje fala uderzeniowa nad/i podciœnieniowa o du¿ej sile
pora¿aj¹co-niszcz¹cej. Eksplozja mieszanin zapalaj¹cych jest tak gwa³towna, ¿e wystêpuje miejscowy efekt „wysysania” tlenu atmosferycznego w stopniu zagra¿aj¹cym uduszeniem wiêkszoœci ¿ywych organizmów
(st¹d nazwa – broñ
pró¿niowa).
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w rzeczywistych warunkach bojowych, proces rozdrabniania SZ nie posiada charakteru monodyspersyjnego, lecz
ma miejsce równoczesne tworzenie siê kêsów i cz¹stek o wszystkich wymienionych wymiarach. Weryfikacja rozmiarowa uzyskanej na polu walki postaci SZ jest praktycznie niemo¿liwa i mo¿e mieæ jedynie charakter przybli¿ony. Umownie przyjmuje siê, ¿e przyporz¹dkowanie postaci
bojowej odpowiedniej grupie klasyfikacyjnej, mo¿na dokonaæ wówczas,
gdy niemniej ni¿ 50% ogólnej masy SZ w procesie rozdrobnienia, tworzy
cz¹stki o wymiarach odpowiadaj¹cych danej grupie klasyfikacyjnej.
RODZAJE ŒRODKÓW ZAPALAJ¥CYCH
Bojowe œrodki zapalaj¹ce ze wzglêdu na sk³ad, przeznaczenie bojowe i charakter oddzia³ywania na cele dziel¹ siê na 7 podstawowych rodzajów:
1. Zagêszczone produkty naftowe „NAPALMY”
Nale¿¹ do grupy tzw. zagêszczonych (o zwiêkszonej lepkoœci) mieszanek zapalaj¹cych i najczêœciej wykorzystywanych na masow¹ skalê
œrodków zapalaj¹cych u¿ywanych w celach wojskowych. W mieszani-
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nach tych jako podstawowe paliwo stosowane s¹ benzyny bezalkoholowe (lotnicze), dla których z¿elowania (zagêszczenia), dodaje siê zagêstnika, tj. soli glinowych kwasów naftenowych i palmitynowego. Od
pocz¹tkowych liter nazw tych kwasów wywodzi siê nazwa zwyczajowa
mieszanek – „napalm”...
Temperatura palenia – ok. 1300 – 1250oC (1000 – 1250oC);
Postaæ bojowa: kêsy, postacie kroplowo-py³owa i paro-aerozolowa;
Obiekty ra¿enia: si³a ¿ywa, technika bojowa, œrodki transportu, pojazdy specjalne, zabudowa miejska i wiejska, zasiewy i roœlinnoœæ;
Œrodki przenoszenia: klasyczne i rakietowe miotacze ognia, amunicja artyleryjska, g³owice pocisków rakietowych, bomby lotnicze, kasety
oraz zbiorniki (pojemniki) ró¿nych typów;
Sposoby przygotowywania: przemys³owy oraz w polowych instalacjach wytwórczych mieszanek zapalaj¹cych.
2. Piro¿ele
Rodzaj zagêszczonych mieszanin zapalaj¹cych z dodatkiem wiórków lub sproszkowanych metali (magnez, aluminium), co wzmaga intensywnoœæ i znacznie podwy¿sza temperaturê palenia.
Temperatura palenia: do 2370 K (ok. 2000oC);
Postaæ bojowa: kêsy;
Obiekty ra¿enia: technika bojowa, œrodki transportu, pojazdy specjalne, zabudowa miejska i wiejska, si³a ¿ywa;
Œrodki przenoszenia: bomby i zbiorniki lotnicze o ró¿nych wagomiarach; bomby kasetowe;
Sposób przygotowywania: przemys³owy.
3. Œrodki zapalaj¹ce siê w wyniku reakcji z wod¹
Mieszaniny zagêszczone, które dziêki dodatkom substancji zdolnych do gwa³townej i silnie egzotermicznej reakcji z wod¹ lub œniegiem
ulegaj¹ samozapaleniu. Samozapalnoœæ mieszanin uzyskuje siê poprzez dodatek metalicznego sodu i potasu.
Temperatura palenia: 1370 – 1470 K (1100 – 1200oC);
Postaæ bojowa: kêsy lub warstwy rozp³ywaj¹ce siê po powierzchni
wód;
Obiekty ra¿enia: si³a ¿ywa na l¹dzie i podczas ¿eglugi, technika bojowa, pojazdy transportowe i specjalne, przeprawy pontonowo-mostowe;
Œrodki przenoszenia: bomby i zbiorniki lotnicze;
Sposób przygotowywania: przemys³owy.
4. Œrodki samozapalaj¹ce siê w powietrzu
Mieszaniny zapalaj¹ce, które w obecnoœci tlenu atmosferycznego
ulegaj¹ samozapaleniu dziêki dodatkowi bia³ego fosforu. Znajduj¹ zastosowanie do wywo³ywania trudnych do ugaszenia po¿arów i oparzeñ.
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Temperatura palenia: 1370 – 1570 K (1000 – 1200oC);
Postaæ bojowa: kêsy i postaæ kroplowo-py³owa;
Obiekty ra¿enia: si³a ¿ywa, technika bojowa, pojazdy transportowe
i specjalne, zabudowa miejska i wiejska;
Œrodki przenoszenia: pociski artylerii lufowej i rakietowej, bomby
i zbiorniki;
Sposób przygotowywania: przemys³owy.
5. Termit i miesznki termitowe. Stop elektron
Termit – mieszanina pirotechniczna sk³adaj¹ca siê ze sprasowanego proszku aluminiowego oraz tlenku ciê¿kiego metalu (najczêœciej
tlenków ¿elaza), czêsto z domieszk¹ saletry barowej Ba (NO3) 2.
Temperatura palenia: do 3000 K (2500 – 2700oC);
Postaæ bojowa: kszta³tki sprasowanej masy termitowej;
Obiekty ra¿enia: budownictwo mieszkalne i specjalne ró¿nych typów, technika bojowa specjalna i œrodki transportu;
Œrodki przenoszenia: granaty rêczne, miny,, pociski artyleryjskie,
bomby niewielkich wagomiarów;
Sposób przygotowywania: przemys³owy.
Elektron – stop magnezu (ok. 90%), aluminium (2 – 6%) oraz cynku
(ok. 4%). Po ogrzaniu do temperatury topnienia (ok. 1200 K (650oC)
energicznie reaguje z tlenem atmosferycznym i spala siê jaskrawym
p³omieniem, wytwarzaj¹c temperaturê 2870 – 3370 K (2500 – 3000oC).
Dla celów wojskowych stosowany jest w bombach zapalaj¹cych, w których korpus jest wykonany z elektronu, zaœ jej wype³nienie stanowi termit.
6. Fosfor bia³y
Jest cia³em sta³ym stanowi¹cym jedn¹ z odmian alotropowych pierwiastka. W powietrzu utlenia siê energicznie i samorzutnie zapala siê
w temperaturze 433 K (60oC). Z uwagi na samozapalnoœæ znajduje zastosowanie w amunicji zapalaj¹cej (granaty, miny, pociski artyleryjskie,
lekkie bomby zapalaj¹ce). Pal¹c siê wytwarza temperaturê 1370 –
1570 K (1000 – 1200oC), a tak¿e du¿e iloœci bia³ego dymu. Z tej przyczyny znajduje równie¿ zastosowanie jako substancja dymotwórcza do
stawiania maskuj¹cych zas³on dymnych.
7. Mieszaniny stosowane w amunicjii paliwowo-powietrznej
Z przegl¹du dostêpnej literatury wynika, i¿ pocz¹wszy od roku
1960 przeprowadzono liczne i wielokierunkowe badania (g³ównie
w USA. by³ym ZSRR, Chinach i Indiach) nad doborem i optymalizacj¹
sk³adów mieszanin trermobarycznych oraz efektywnoœci ra¿enia i skutków oddzia³ywania na otoczenie detonacyjnej fali podmuchowej (burz¹cej). Ich wyniki, obok wzglêdów poznawczych zjawisk fizyko-chemicz-
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nych towarzysz¹cych wybuchowi, umo¿liwi³y równie¿ praktyczne ich
zastosowanie w pracach konstrukcyjnych amunicji termobarycznej.
Sk³ad ³adunków termobarycznych jest bardzo ró¿ny i z³o¿ony, lecz
zawsze tworz¹ go dwa podstawowe sk³adniki:
_ metalizowane (py³kami glinu i/lub magnezu) klasyczne materia³y wybuchowe (trotyl, heksogen, oktogen, itp.) s³u¿¹ce do rozerwania
pow³oki ³adunku i rozpylenia jej zawartoœci z wytworzeniem chmury
(ob³oku) aerozolowej oœrodka palnego, a nastêpnie, po up³ywie ok, 100
– 140 milisekund, spowodowanie jej detonacji;
= mieszaniny lotnych i ³atwopalnych paliw (azotan izopropylowy,
tlenki etylenu i propylenu, nitrometan, itp.) stanowi¹cych mieszankê
tworz¹c¹ ob³ok aerozolu, podatny detonacyjnemu procesowi spalania.
Wybuchowy przebieg procesów spalania, obok wysokiej temperatury, generuje niszcz¹c¹ falê podmuchu o mniejszym nadciœnieniu, lecz
znacznie d³u¿szym czasie jej trwania, ni¿ krótkotrwa³a fala uderzeniowa, jaka powstaje podczas detonacji klasycznych materia³ów wybuchowych. Stwierdzono bowiem, ¿e dzia³anie niszcz¹ce zale¿y w g³ównej
mierze od czasu trwania fali podmuchowej. Ustalono, ¿e wartoœæ nadciœnienia wytwarzanego w centrum ob³oku osi¹ga 30 kG/cm2, a na granicy zewnêtrznej chmury aerozolowej 20 kG/cm2.
Analiza porównawcza skutków ra¿enia dowodzi, ¿e nag³y impuls
nadciœnienia konieczny do spowodowania œmierci cz³owieka wynosi ok.
250kPa (ok. 25,3 kG/cm2) w czasie trwania ok. 1 ms, zaœ identyczny
efekt œmiertelny w czasie wyd³u¿onym do 20 ms nastêpuje przy nadciœnieniu 70 kPa (ok. 7,3 kG/cm2).
Stwierdzono np., ¿e bomba zawieraj¹ca 100 kg wybuchowej mieszaniny termobarycznej generuje energiê równowa¿n¹ eksplozji 1200 kg
trotylu.
Wiele krajów, w tym USA, Chiny, Indie i Rosja posiadaj¹ w swych arsena³ach wiele ró¿nego typu amunicji termobarycznej oraz urz¹dzeñ do
jej bojowego zastosowania. Nale¿y do nich równie¿ Polska. W 1998 roku,
podczas VI Miêdzynarodowgo Salonu Przemys³u Obronnego w Kielcach,
po raz pierwszy Firma z £odzi „PREXER PROJECT” zademonstrowa³a
publicznie, opracowan¹ 10 lat wczeœniej, bombê paliwowo-powietrzn¹
LBPP – 100. Bomba ta, oznaczona kryptonimem „TEJSY”, znalaz³a siê
w uzbrojeniu jednostek uderzeniowych Wojsk Lotniczych WP.
Temperatura impulsu cieplnego: ponad 1300 K (ponad 1000oC);
Postaæ bojowa: rozmaite kompozycje mieszanek termobarycznych;
Obiekty ra¿enia: pola minowe, s³abiej opancerzone pojazdy, samoloty i œmig³owce na lotniskach, za³ogi schronów, nieumocnionych budynków, ukryæ i kryjówek m. in. w jaskiniach i w¹wozach;
Œrodki przenoszenia: bomby lotnicze, ³adunki kasetowe, pociski artylerii rakietowej, rakietowe miotacze ognia;
Sposób przygotowywania: przemys³owy.
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NIEBEZPIECZNE TRUCIZNY
– DIOKSYNY
Z PROBLEMATYKI OCHRONY
ŒRODOWISKA
p³k w st. spocz. mgr Marian LODOWSKI

Gwa³towny rozwój techniczno-technologiczny przemys³u, zwany rewolucj¹ przemys³ow¹, jaki notowano pocz¹wszy od po³owy XIX wieku,
przyniós³ ludzkoœci, zw³aszcza krajów stanowi¹cych dzisiaj potêgi przemys³owe, postêpuj¹c¹ degradacjê œrodowiska naturalnego. Jest ono wynikiem dzia³alnoœci cz³owieka, a dotyczy stale rosn¹cego zanieczyszczenia ziemskiej atmosfery, wód i gleby substancjami szkodliwymi dla
zdrowia i ¿ycia cz³owieka, a tak¿e ziemskiej fauny i flory.
Z powy¿szych wzglêdów istnieje pilna potrzeba – a nawet koniecznoœæ – sta³ego poszerzania wiedzy dotycz¹cej wspó³czeœnie najgroŸniejszych czynników chemicznych jakie powoduj¹ ska¿enia œrodowiska naturalnego, zw³aszcza tych substancji, które s¹ wyj¹tkowo niebezpieczne. Jest wysoce po¿¹dane, by informacje dotycz¹ce tej grupy zwi¹zków
chemicznych mog³y docieraæ nie tylko do osób i instytucji zajmuj¹cych
siê profesjonalnie ochron¹ œrodowiska, lecz tak¿e byæ znane szerszemu
ogó³owi spo³eczeñstwa.
Substancje chemiczne groŸne dla zdrowia znajduj¹ siê obecnie niemal wszêdzie, chocia¿ stwierdzenie ich obecnoœci nie zawsze bywa ³atwe i proste. Procesy naturalne, a zw³aszcza bêd¹ce skutkiem dzia³alnoœci cz³owieka od tysiêcy lat powodowa³y zanieczyszczenie œrodowiska, chocia¿ pierwotnie ich rozmiar i zasiêg by³ ma³o znacz¹cy, bowiem
ich g³ówne Ÿród³a – niezale¿ne od cz³owieka – w postaci procesów wulkanicznych, rozleg³ych po¿arów lasów, stepów i ³¹k oraz procesy prymitywnej metalurgii. Dopiero XIX-to wieczna rewolucja przemys³owa
i nadzwyczaj szybka industrializacja sta³a siê przyczyn¹ szybko narastaj¹cej degradacji œrodowiska naturalnego. W pocz¹tkach rozwoju cywilizacji technicznej zagadnieniom ochrony œrodowiska nie poœwiêcano znacz¹cej uwagi. Problem odpadów poprzemys³owych, stanowi¹cych
g³ówne Ÿród³o zanieczyszczeñ atmosfery, wód i gleby „rozwi¹zywano”
wprowadzaj¹c je do rzek, mórz i oceanów, emisji do atmosfery oraz ich
magazynowania na s³abo dozorowanych sk³adowiskach. Doprowadzi³o
to do zak³ócenia równowagi biologicznej biosfery ziemskiej, stopniowej
utraty jej mo¿liwoœci regeneracyjnych, skutkuj¹cej zanikaniem w okreœlonych rejonach globu wielu ró¿nych organizmów, zmian klimatycznych, erozji gleby i szeregu innych kataklizmów.
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W ostatnich dziesiêcioleciach wykryto szereg substancji bardzo
szkodliwych dla ¿ywych organizmów, choæ wystêpuj¹cych w œrodowisku czêsto w œladowych iloœciach. Wiele z nich, dziêki swym w³aœciwoœciom fizykochemicznym i nadzwyczaj wysokiej toksycznoœci, a tak¿e
mo¿liwoœci powodowania wieloletnich ska¿eñ œrodowiska, stwarzaj¹
szczególne zagro¿enia dla cz³owieka i zwierz¹t.
Liczne badania wykaza³y, ¿e do takich szczególnie groŸnych trucizn
nale¿y zaliczyæ grupê zwi¹zków chemicznych, zwanych potocznie
– d i o k s y n a m i. [1,2,3,4,5,6].
Dioksyny s¹ potoczn¹ nazw¹ licznej grupy organicznych po³¹czeñ
chemicznych – licz¹c¹ ponad 200 zwi¹zków – bêd¹cych pochodnymi
o k s a n t r e n u. Sk³adaj¹ siê one z dwóch pierœcieni benzenowych ³¹cz¹cych siê poprzez dwa atomy tlenu oraz od jednego do oœmiu atomów
chloru przy³¹czonych do pierœcieni benzenowych. Potoczna nazwa
„dioksyny” odnosi siê do wszystkich mo¿liwych chlorowcopochodnych
OKSANTRIENU (dibenzo-1,4-dioksyny).

Oksantrien (dibenzodioksyna)
Wspóln¹ cech¹ tych po³¹czeñ jest znikoma rozpuszczalnoœæ w wodzie, dobra w t³uszczach, olejach i w rozpuszczalnikach organicznych
oraz bardzo dobra w ciek³ych chlorowcopochodnych wêglowodorach.
Choæ wystêpuj¹ w bardzo niskich stê¿eniach, to charakteryzuje je silna toksycznoœæ. Jako inertne chemicznie s¹ niezwykle trwa³e i mog¹
powodowaæ wieloletnie ska¿enia, a bêd¹c równoczeœnie ³atwo asymilowane przez roœliny, mog¹ po ich spo¿yciu dzia³aæ truj¹co na ludzi
i zwierzêta. Dioksyny w wyniku kumulowania siê w organizmach mog¹
ujawniaæ swe dzia³anie truj¹ce po kilku, a nawet kilkunastu latach.
Zwi¹zki te nie stanowi³y nigdy produktów celowej dzia³alnoœci produkcyjnej cz³owieka, lecz s¹ obecne w produktach odpadowych spalania wêgla kamiennego i brunatnego, odpadach przemys³u chemicznego i gospodarki komunalnej, w procesach spalania materia³ów zawieraj¹cych zwi¹zki chloru, wystêpuj¹ jako zanieczyszczenia w produktach
syntezy chlorowcopochodnych kwasów fenoksyoctowych (herbicydów)
– substancji roœlinobójczych [7].
Toksycznoœæ grupy DIOKSYN zale¿y od stopnia schlorowania pierœcieni benzenowych oraz wzajemnego u³o¿enia atomów chloru w cz¹steczce dibenzodioksyny. Ilustruj¹ to dane przytoczone w tabeli 1.
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Tabela 1. Toksycznoœæ ostrawybranych izotermów DIOKSYN [3]
(dla œwinek morskich)
PO£O¯ENIE ATOMÓW CHLORU

LD50 μg/kg masy cia³a

2,8

300 000

3

2,3,7

29 000

4

2,3,7,8

1

5

1,2,3,7,8

3

5

1,2,4,7,8

1125

6

1,2,3,4,7,8

73

7

1,2,3,4,6,7,8

7 200

8

1,2,3,4,6,7,8

4 000 000

ILOŒÆ ATOMÓW CHLORU

Powy¿sze dane wskazuj¹, i¿ najbardziej niebezpiecznym kongenerem jest pochodna tetra-, o chemicznej
nazwie 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo – p – dioksyna, oznaczana czêsto skrótem TCDD, o wzorze chemicznym:

2,3,7,8- tetrachlorodibenzo- p – dioksyna (TCDD)
TCDD nale¿y do substancji o bardzo wysokiej toksycznoœci, rzêdu
1 μg na kg wagi cia³a, co sytuuje j¹ wœród najsilniejszych znanych trucizn. Mniejsz¹ toksycznoœæ wykazuj¹ penta- i heksa- kongenery.
TCDD jest cia³em sta³ym, krystalicznym, bezbarwnym, o gêstoœci
1,83 g/cm3, temperaturze topnienia 3050–3060C i prê¿noœci par
5,8 x 10–5 Pa w temp. 25oC. Odznacza siê nadzwyczaj ma³¹ rozpuszczalnoœci¹ w wodzie (0,26 x 10–6 g/dm3), dobrze w rozpuszczalnikach
organicznych i bardzo dobrze w ciek³ych chlorowcopochodnych wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych.
W³aœciwoœci truj¹ce dioksyn zosta³y stwierdzone dopiero w latach
60-tych XX wieku w wyniku trzech wa¿nych zdarzeñ (katastrof) ekologicznych:
1o. Podczas wojny w Wietnamie w latach 1961–1975, gdy armia
USA rozpoczê³a stosowanie w dzia³aniach wojennych nowych œrodków
walki – bojowych œrodków roœlinobójczych:
a/ AGENT P U R P L E – mieszanina estrów n-butylowych kwasu
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2,4-dichlorofenoksyocto- wego (2,4 -D) i estrów n-butylowych i izobutylowych kwasu 2,4,5- trichlorofenoksy octowego;
b/ AGENT P I N K – mieszanina estrów n-butylowych i izobutylowych kwasu trichlorofenoksyoctowego (2,4,5 – T);
c/ AGENT G R E E N – mieszanina estrów n-butylowych w/w kwasu (2,4,5 – T);
d/ AGENT O R A N G E – mieszanina estrów n- i izobutylowych
kwasu dichlorofenoksyoctowego (2,4 – D), w których, jako technologiczne zanieczyszczenie, stwierdzono obecnoœæ znacznych iloœci
TCDD.
U¿ycie wymienionych mieszanin œrodków roœlinobójczych spowodowa³o nie tylko masowe zatrucia wœród ludnoœci wietnamskiej, ale
równie¿ wœród bior¹cego udzia³ w tych operacjach amerykañskiego
personelu wojskowego.
2o. Masowe zatrucia ludnoœci, jakie mia³y miejsce w 1968 roku,
w wyniku spo¿ycia oleju produkowanego z otr¹b ry¿owych ska¿onych
polichlorowanymi bifenylami. Zatrucia wyst¹pi³y w miasteczku
YUSHO (JAPONIA) i od nazwy tej miejscowoœci objawy chorobowe –
ostre zapalenia w¹troby z efektami ubocznymi – nazwano c h o r o b ¹
Yusho. Podobny wypadek, w którym zatruciu uleg³o oko³o 2000 ludzi,
wydarzy³ siê w YU – CHENG (TAJWAN) w 1979 roku.
3o. Wreszcie trzeci¹ – najwiêksz¹ katastrof¹ ekologiczn¹ spowodowan¹ dioksynami by³ wybuch reaktora w Zak³adach Chemicznych
IMESA w mieœcie SAVESO (W£OCHY) w lipcu 1976 roku. W wyniku
tej awarii uwolni³o siê gwa³townie do atmosfery kilkaset ton 2,4,5-trichlorofenolu zanieczyszczonego TCDD. Spowodowa³o to, na gêsto zaludnionym terenie, zatrucie blisko 37.000-cy osób oraz œmieræ tysiêcy
zwierz¹t domowych [9].
Porównawcze zestawienie toksycznoœci TCDD ze znanymi truciznami – w tym Bojowymi Œrodkami Truj¹cymi (BST) – przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Z przytoczonych w powy¿szych tabelach danych wynika, ¿e TCDD
mo¿na zaliczyæ do ekstremalnie silnych trucizn syntetycznych, jakkolwiek toksycznoœci¹ ustêpuj¹ toksynom bakteryjnym, m.in. Toksynie botuliny typu A, czy toksynie tê¿ca. Warto równoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e aktywnoœæ fizjologiczna TCDD jest ni¿sza od bojowych trucizn
syntetycznych – fosforoorganicz-nych BST typu VX, somanu czy sarinu. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, i¿ jest on tysi¹ce razy bardziej
toksyczny od znanej z piorunuj¹cego dzia³ania trucizny, jak¹ jest cyjanek potasu.
Ró¿nice w dzia³aniu wspomnianych trucizn polegaj¹ na tym, ¿e
w przypadku FoST i cyjanku potasu efekt ra¿¹cy pojawia siê natychmiast po ich wnikniêciu do organizmu, podczas gdy objawy zatrucia
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Tabela 2. Porównanie toksycznoœci TCDD z innymi œrodkami truj¹cymi
NAZWA TRUCIZNY

POCHODZENIE

LD50

LD50 TCDD

Toksyna botuliny

Bakteria (Clostridum botulini)

0,00003

33 000

Toksyna tê¿ca

Bakteria (Clostridum Tetani)

0,0001

10 000

VX

Synteza chemiczna

0,003

330

Soman

Synteza chemiczna

0,007

140

Sarin

Synteza chemiczna

0,02

50

Rycyna

Roœlina (Ricinus comunis)

0,22

50

Krotoksyna

Gady (jad grzechotnika)

0,02

5

TCDD

Synteza chemiczna

1

1

Tabela 3. Porównanie toksycznoœci TCDD z innymi œrodkami truj¹cymi
NAZWA TRUCIZNY

POCHODZENIE

LD50

LD50 TCDD

TCDD

Synteza chemiczna

1

1

Tetradotoksyna

Ryba (Fugu-Fugu)

0-20

0,12 — 0,05

Bufotoksyna

P³azy (jad ropuchy)

390

0,003

Kurara

Roœlina (Strychnos)

500

0,002

Strychnina

Roœlina (Strychnos Nux Vormica)

500

0,002

Muskaryna

Grzyby (Muskarinus)

550

0,00015

Morfina

Roœlina (Papawer somniferum)

4000

0,00025

Cyjanek potasu

Synteza chemiczna

10 000

0,0001

TCDD wystêpuj¹ po d³u¿szym okresie czasu, zale¿nym od dawki i odpornoœci osobniczej zatrutych.
Dotychczasowe liczne badania wykaza³y, ¿e dioksyny posiadaj¹
dzia³anie m u t a g e n n e, wp³ywaj¹c na struktury kodu genetycznego,
prowadz¹ce do zwyrodnieñ w dalszych pokoleniach.
S¹ one tak¿e t e r a t o g e n a m i, wywo³uj¹cymi uszkodzenia p³odu, wzglêdnie narodziny potomstwa upoœledzonego.
Z badañ klinicznych wynika ponadto, ¿e TCDD wykazuje dzia³anie
a l e r g i z u j ¹ c e, objawiaj¹ce siê wystêpowaniem zapalenia gruczo³ów ³ojowych, tzw. tr¹dzika chlorowego chlorakne) oraz silne dzia³anie
k a n c e r o g e n n e, wywo³uj¹ce nowotwory w¹troby, krwi i skóry [8].
Wed³ug klasyfikacji Miêdzynarodowej Agencji Badañ nad Rakiem
IARC (INTERNATIONAL AGENCY on REASERCH CANCER) – diok-
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Tabela 4. Zwyczajowe okreœlenie stê¿eñ roztworów wyra¿one w czêœciach masy
substancji rozpuszczonej na czêœæ masy roztworu
Oznaczenie

Angielskie oznaczenie skrótu

Rz¹d wielkoœci

Przyk³ad

ppm

Part per milion

10-6

μg/g (mg/kg) mikro-

ppb

Part per bilion

10-9

ng/g (μg/kg) nano-

ppt

Part per trilion

10-12

pg/g (ng/kg) piko-

ppf-

Part per kwadrilion

10-15

Fg/g (pg/kg) femto -

syny – zosta³y zaliczone do pierwszej klasy kancerogenów o doœwiadczalnie sprawdzonym dzia³aniu nowotworowym u ludzi.
Wspó³czesne techniki analityczne pozwalaj¹ na wykrywanie dioksyn na poziomie 1 ppt (part per trillion) – p. tabela 4 – a w wartoœciach
bezwzglêdnych ju¿ nawet 300 femtogra-mów. W literaturze naukowej
zwyczajowo okreœla siê stê¿enia wyra¿ane w czêœciach substancji rozpuszczonej na czêœæ masy roztworu – p. tabela 4.
Na poziomie ppt mo¿na stwierdziæ obecnoœæ dioksyn w tkance
drzew, glebie, warzywach, mleku krowim i ludzkim. Podejrzewa siê
obecnoœæ dioksyn w popiele z papierosów „Caro” i „Klubowe” na stosunkowo wysokim poziomie rzêdu 30 ppb.
W krajach Europy Zachodniej stwierdzano obecnoœæ TCDD (na poziomie ppt) w pieczonych na ruszcie szasz³ykach, czy stekach, gdy
przygotowywano je na wêglu drzewnym (na szczêœcie w Polsce przygotowywanie miês tym sposobem nie jest jeszcze w takim stopniu rozpowszechnione).
Nale¿y przypomnieæ, ¿e najbardziej truj¹cy TCDD powstaje stosunkowo naj³atwiej, a jest najbardziej truj¹cy i bardzo trwa³y. Obecnoœæ
dioksyn stwierdzano w glebie jeszcze po 2 -3 latach od momentu zastosowania herbicydów nim zanieczyszczonych.
W nastêpnych latach po 1977 roku wykrywano znacz¹ce iloœci dioksyn – rzêdu ppt – w popio³ach spalanych odpadów komunalnych, medycznych i po przemys³owych. Jednak¿e wprowadzanie doskonalszych
i stale ulepszanych technologii procesów spalania oraz procesów segregacji i utylizacji odpadów powoduje znacz¹c¹ redukcjê niebezpiecznych
ska¿eñ œrodowiskowych.
Jednym z dostêpnych wspó³czeœnie sposobów oceny ska¿eñ œrodowiska jest monitorowanie obecnoœci tych trucizn w poszczególnych jego sk³adnikach – atmosferze, akwasferze litosferze, czy biosferze.
Dziêki monitoringowi staje siê mo¿liwa nie tylko ocena poziomu ska¿enia, lecz równie¿ jego propagacji.
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Obecnie monitorowaniu podlegaj¹ wytwórnie produkuj¹ce polichlorowane zwi¹zki organiczne, zak³ady likwiduj¹ce lub utylizuj¹ce odpady
komunalne, poprzemys³owe, medyczne, itp.
W wielu najbogatszych krajach (USA, Japonia, Szwecja, Holandia)
prowadzone s¹ badania monitoringowe m.in. ¿ywnoœci, wody, powietrza, materia³ów codziennego u¿ytku, np. papieru, wielkoœci emisji ze
spalarni odpadów, stê¿eñ w œciekach papierniczych. Badania te s¹ operacjami bardzo z³o¿onymi i bardzo kosztownymi, Organizacja punktów
kontrolnych, ich wyposa¿enie w skomplikowan¹ aparaturê, przeszkolenie personelu, opracowanie wyników badañ wymagaj¹ nie tylko odpowiednich decyzji, lecz czasu, a przede wszystkim pieniêdzy.
W Polsce œrodowisko jest monitorowane – zgodnie z Ustaw¹ o Pañstwowej Inspekcji Ochrony Œrodowiska. Pomiary, oceny i prognozy stanu œrodowiska s¹ realizowane przez jednostki administracji pañstwowej i rz¹dowej, organa powiatowe i gminne, a tak¿e placówki badawcze
podmiotów gospodarczych.
Nasuwa siê zatem pytanie, czy w œrodowisku silnie ska¿onym, jesteœmy wszyscy nara¿eni na zaatakowanie nowotworami? Tak Ÿle to
chyba nie jest, gdy¿ okazuje siê, i¿ organizm dysponuje – dot¹d wci¹¿
jeszcze nie w pe³ni rozpoznanymi – mo¿liwoœciami obronnymi.
Celem niniejszego artyku³u nie jest wywo³anie wœród jego czytelników stanu zastraszenia, czy objawów paniki – jego zasadniczym przes³aniem pozostaje uœwiadomienie sobie zagro¿eñ i na ich podstawie
podejmowanie energicznych kroków przeciwdzia³aj¹cych dalszemu pogarszaniu sytuacji. Im szybciej dotrze do naszej œwiadomoœci potrzeba
w³aœciwego spojrzenia, a przede wszystkim utrwalenia w naszej mentalnoœci poprawnej wiedzy i w³aœciwego ukierunkowania dzia³añ w zakresie problematyki odpadów, œcieków, zanieczyszczeñ ¿ywnoœci, wody,
gleby i powietrza, tym mniejsze bêdzie zagro¿enie naszego zdrowia
i zdrowia potomnych.
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WOJENNA TU£ACZKA PO ZSRR

Przemys³aw Cwynar1, Danuta Ros³an-Cwynar2

Nawi¹zuj¹c do artyku³u opublikowanego na ³amach Chemika (nr
9/2016) traktuj¹cego o ¿yciu polskich oficerów w niemieckim Oflagu
IIC Woldenberg, celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie P.T.
Czytelnikowi wspomnieñ dotycz¹cych wojennych prze¿yæ Polaków, jakie zaznali oni po napaœci Zwi¹zku Radzieckiego na tereny Rzeczypospolitej Polskiej po 17.09.1939 r. St¹d te¿ tragizm II wojny œwiatowej
ca³kiem odmiennie prze¿y³a moja œ.p. Babcia – Maria Ros³an, z domu
£¹cka, córka Franciszka i Herminy z d. Pelc, urodzona 24 lipca 1920
roku3 we Lwowie.
W³aœnie we Lwowie spêdzi³a Ona swoje dzieciñstwo i m³odoœæ, tu
ukoñczy³a w 1935 roku Pañstwow¹ Szko³ê Handlow¹ i rozpoczê³a pracê zawodow¹ – m.in. na stanowisku kasjerki w sklepie galanteryjnym,
któr¹ kontynuowa³a do wybuchu wojny w 1939 roku. W czasie wojny razem z innymi cz³onkami swojej najbli¿szej rodziny zajmowa³a siê dorywcz¹ prac¹ celem zapewnienia minimum egzystencji w tych trudnych
wojennych czasach. Ze wzglêdu na 5-cioletni¹ poniewierkê, zwi¹zan¹
z wywozem w g³¹b ZSRR, pobytem w wiêzieniach i ró¿nych obozach
pracy, dokumentacja osobista mojej Babci jest bardzo ograniczona.
St¹d te¿ w niniejszym artykule przedstawiam pokrótce dzieje wielu tysiêcy Polaków z terenów wschodnich II RP, których los by³ analogiczny
do losów œ.p. Marii Ros³an.
Od pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku faszystowskie Niemcy bardzo
szybko obejmowa³y swoj¹ okupacj¹ coraz wiêkszy obszar Polski, wejœcie ich wojsk do Lwowa ju¿ w 12 dniu wojny nie by³o dla jego miesz1
Przemys³aw Cwynar – doktor nauk weterynaryjnych, pracownik naukowo
– dydaktyczny w Katedrze Higieny Œrodowiska i Dobrostanu Zwierz¹t Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, cz³onek zwyczajny SChWRP, prywatnie
wnuk œ.p. Marii Ros³an.
2
Danuta Ros³an – Cwynar – z wykszta³cenia magister ekonomii, absolwent
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, z zami³owania m. in. historyk i dokumentalista, prywatnie córka œ. p. Marii Ros³an, której trud w³o¿ony w odtworzenie dokumentacji faktograficznej i powstanie niniejszej biografii jest nieoceniony.
3
Oficjalne dokumenty b³êdnie wskazuj¹ datê 24 lipca 1915 r.
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kañców czymœ niespodziewanym. Mimo to, Polakom uda³o siê zorganizowaæ bardzo skuteczn¹ antyniemieck¹ obronê miasta, która jednak
trwa³a zaledwie 10 dni. Lwów zosta³ ostatecznie zdobyty dopiero 23
wrzeœnia 1939 roku przez Armiê Czerwon¹4, która zapocz¹tkowa³a powszechny terror i sia³a od samego pocz¹tku widmo œmierci wœród tutejszej ludnoœci. Ale miasto Lwów i jego okolice to by³a tylko niewielka
czêœæ zajêtego przez sowietów terenu wschodniej Rzeczypospolitej –
obszar objêty okupacj¹ radzieck¹ obejmowa³ 190 tys. km2, z ludnoœci¹
licz¹c¹ 13 mln osób, w tym Ukraiñcy, Bia³orusini i ¯ydzi oraz 5 mln Polaków.
Od chwili najazdu na Polskê, tj. od 17.09.1939 roku, stalinowscy
funkcjonariusze rozpoczêli bestialski i zaplanowany program unicestwiania g³ównie polskiego narodu, zamieszka³ego na zajêtych terenach, w tym równie¿ mieszkaj¹c¹ we Lwowie rodzinê mojej œ.p. Babci.
„Nasta³ bardzo ciê¿ki okres. Brak pieniêdzy (polskie pieni¹dze zosta³y uniewa¿nione), ostra i d³uga zima, braki opa³u i ¿ywnoœci. Nabia³
mo¿na by³o zdobyæ w podmiejskich wsiach drog¹ wymiany za sól, cukier, kosztownoœci… Pierwsze aresztowania na bardzo szerok¹ skalê
rozpoczê³y siê w grudniu 1939 r. Objê³y one oficerów, sêdziów, adwokatów, pracowników policji, poza tym wielu dyrektorów ró¿nych instytucji…” – wspomina pocz¹tkowe miesi¹ce radzieckiego zniewolenia we
Lwowie Maria Jakubowska–Herdegen.5
Oprócz wspomnianych powy¿ej pierwszych aresztowañ rozpoczê³y
siê masowe deportacje ludnoœci, czyli przymusowe wywozy w g³¹b
ZSRR, co dotyczy³o przede wszystkim osób uznanych za niebezpieczne
dla re¿imu sowieckiego. Deportacje by³y jednym z elementów terroru
sowietów, za pomoc¹ którego starali siê oni zniszczyæ jakiekolwiek
przejawy i mo¿liwoœci oporu, zastraszyæ spo³eczeñstwo, rozbiæ jego istniej¹ce struktury, stworzyæ pole dla sowietyzacji. Stalin bowiem, w swojej polityce wobec okupowanej ludnoœci, nie stosowa³ kryterium rasy,
tym g³ównie ró¿ni³ siê od Hitlera – st¹d te¿ kryterium narodowoœciowe
by³o czynnikiem drugoplanowym. Zastosowane metody nie zmierza³y
do zniszczenia ca³oœci narodu polskiego, lecz tych jego grup, które by4 Zdobycie miasta przez Armiê Czerwona poprzedzi³o podpisanie dzieñ
wczeœniej, tj. 22.09.1939 r. kapitulacji przez dowódcê obrony Lwowa – gen. W³adys³awa Langnera z dowództwem sowieckim, która przewidywa³a m.in. bezpieczny wymarsz ¿o³nierzy Wojska Polskiego oraz polskiej policji z miasta
w kierunku granicy z Rumuni¹, po uprzednim z³o¿eniu broni; umowê tê strona
sowiecka z³ama³a i niezw³ocznie po z³o¿eniu broni przez stronê polsk¹ aresztowa³a wszystkich ¿o³nierzy, po czym wywioz³a ich w g³¹b ZSRR.
5 Maria Jakubowska–Herdegen: „Wspomnienia okupacyjne ³¹czniczki Anki”. Materia³y Historyczne, Klub Inteligencji Katolickiej, Kraków, wrzesieñ
1991.
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³y potencjalnym zagro¿eniem dla totalitarnych rz¹dów Stalina. Represyjne uderzenie w krêgi spo³eczeñstwa RP dosiêga³o przede wszystkim
obywateli narodowoœci polskiej, gdy¿ to oni w³aœnie pe³nili funkcje
w administracji pañstwowej i samorz¹dowej, tworzyli elity ekonomiczne i intelektualne, przewa¿ali wœród grup aktywnych politycznie i reprezentowali najwy¿szy poziom œwiadomoœci narodowej. Rozpoczête
w lutym 1940 roku wywozy ludnoœci z zajêtych terenów wynika³y z „radzieckich przepisów prawnych”, gdy¿ podstaw¹ ich by³a uchwa³a
z dnia 5 grudnia 1939 roku dotycz¹ca wysiedlenia tzw. osadników,
przyjêta przez Biuro Polityczne Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej
Partii bolszewików (WKPb) i Radê Komisarzy Ludowych (RKL) ZSRR.
Instrukcjê szczegó³ow¹ (o trybie, organizacji i kierunkach deportacji)
zatwierdzi³a w dniu 29 grudnia 1939 roku RKL ZSRR.
Zupe³nie inny – pozornie – obraz tamtejszej radzieckiej rzeczywistoœci w okupowanej Polsce, przedstawiono w wierszu przypisywanemu
pocz¹tkowo Czes³awowi Mi³oszowi pt. „Run¹ i w ³unach sp³on¹...”.
W rzeczywistoœci autorem tekstu by³ Zbigniew Turek (pseud. Adam
Œre¿oga), co potwierdza Polska Bibliografia Literacka (Instytut Badañ
Literackich w Warszawie). Utwór ten zosta³ napisany we Lwowie
w 1939 roku i wydrukowany w miejscowej prasie za zezwoleniem w³adz
radzieckich, ze wzglêdu na fakt, ¿e czytany „prawid³owo” – zwrotka po
zwrotce stanowi apoteozê na czeœæ Stalina. De facto jest to wiersz kryptograficzny, gdy¿ ³¹cz¹c kolejno wersy 1-szej zwrotki z 3-ci¹ oraz wersy
2-giej zwrotki z 4-t¹ (czyli czytaj¹c poni¿sze linijki w ca³oœci), tekst ten
stanowi g³êbok¹ krytykê sowieckich metod i zapowiedŸ koñca wodza
ZSRR.
I.
Run¹ i w ³unach sp³on¹ po¿arnych
Krzy¿e koœcio³ów, krzy¿e ofiarne
I w bezpowrotnym zgubi siê szlaku
W lechickiej ziemi Orze³ Polaków.
II.
O, jasne s³oñce – wodzu Stalinie!
Niech s³awa twoja nigdy nie zginie
Niechaj jak or³y powiedzie z gniazda
Rosja i z Kremla p³on¹ca gwiazda.

III.
Na ziemskim globie flagi czerwone
Bêd¹ na wiatrach gra³y jak dzwony
Czerwona Armia i wódz jej Stalin
Odwiecznych wrogów na zawsze obali!
IV.
Zaæmisz siê rych³o w czarnej godzinie
Polsko – Twe córy i syny,
Wiara i ka¿dy krzy¿ na mogile,
U stóp nam legn¹ w prochu i pyle!

Licznym wywozom w g³¹b ZSRR realizowanym przez Rosjan przyœwieca³o kilka celów, a mianowicie: zmniejszenie liczby Polaków zamieszkuj¹cych tereny Polski i utworzenie w ten sposób miejsca dla sowieckich obywateli, zrabowanie maj¹tków wysiedlonych Polaków oraz
zdobycie taniej si³y roboczej, wykorzystywanej w licznych obozach pracy przymusowej.
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Historycy zajmuj¹cy siê tematyk¹ przebiegu II wojny œwiatowej na
kresach wschodnich podaj¹, ¿e na terenie pañstwa radzieckiego istnia³o ponad 100 znanych i zaplanowanych miejsc deportacji (³¹cznie 132
³agry, do których wywieziono polskich obywateli).
W latach 1940–41 w³adze stalinowskie dokona³y czterech wielkich
operacji deportacyjnych z ziem polskich, w których wiêkszoœæ stanowili Polacy. Masowe deportacje (tzw. „fala wielkich deportacji”), objê³y
ró¿ne narodowoœci zamieszkuj¹ce okupowane przez Rosjan tereny, lecz
grupê dominuj¹c¹ pod wzglêdem liczebnoœci stanowili Polacy, z przyczyn podanych powy¿ej. W œwietle powy¿szych danych liczbowych przymusowy wyjazd w g³¹b ZSRR obj¹³ w tych deportacjach liczbê
314 000–318 000 osób. Dane pochodz¹ce z lat wojny, jakimi pos³ugiwa³o siê wielu wspó³czesnych historyków polskich, podawa³o liczbê kilkakrotnie wiêksz¹, bo nawet 1 230 000 obywateli, co jednak w okresach
póŸniejszych zosta³o zweryfikowane. Mog³o to jednak nast¹piæ dopiero
po przemianach w ZSRR w po³owie lat 80-tych i rozpadzie pañstwa radzieckiego, co stworzy³o mo¿liwoœæ historykom (równie¿ polskim) dotarcia do wczeœniej strze¿onych i tajnych Ÿróde³ – w tym archiwów rosyjskich. Dokonuj¹c resume swojej statystyki Ciesielski6 podsumowuje,
¿e: „w toku wspomnianych czterech operacji deportacyjnych przymusowo przesiedlono zatem w g³¹b ZSRR zapewne nie wiêcej ni¿ 194–195
tys. Polaków, czyli 61–62% deportowanych. Drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci grupê stanowili ¯ydzi – ponad 70 tys. (co najmniej 22% wywiezionych), ale stali mieszkañcy Kresów wschodnich stanowili wœród nich
zapewne nie wiêcej ni¿ 5%. Deportowano tak¿e pokaŸn¹ liczbê Ukraiñców – prawdopodobnie 23–25 tys. oraz Bia³orusinów – ok. 20 tys., a tak¿e po kilka tysiêcy Niemców, Litwinów, Rosjan. Podkreœliæ wszak¿e nale¿y, i¿ s¹ to ustalenia w pewnym stopniu oparte na ekstrapolacjach (tj.
wnioskowanie o w³aœciwoœciach ca³ego zbioru na podstawie wyników
badañ jego czêœci – przyp. autora) i ocenach szacunkowych.”
Jako uzupe³nienie publikacji S. Ciesielskiego, nale¿y przedstawiæ
wniosek prof. Andrzeja Paczkowskiego, który odnosz¹c siê do tej samej
kwestii pisa³: „Uwa¿a siê, ¿e w ci¹gu niespe³na dwóch lat w³adzy sowieckiej na ziemiach zabranych Polsce represjonowano w ró¿nych formach – od rozstrzelania, poprzez wiêzienia, obozy i zsy³ki, po pracê
wpó³ przymusow¹ – ponad 1 milion osób, a wiêc co dziesi¹tego obywatela Rzeczypospolitej, który mieszka³ lub znalaz³ siê na tym terytorium.
Nie mniej ni¿ 30 tys. osób zosta³o rozstrzelanych, a œmiertelnoœæ wœród
³agierników i deportowanych szacuje siê na 8–10%, czyli zmar³o zapew6
Stanis³aw Ciesielski „Deportacje z ziem polskich do ZSRR 1940–41. Losy
zes³añców”, [w:] „Struktura narodowoœciowa ofiar deportacji radzieckich z ziem
wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941”, Uniwersytet Wroc³awski,
Wroc³aw.
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ne 90–100 tysiêcy osób”7. Atak hitlerowskich Niemiec na ZSRR w dniu
22 czerwca 1941 roku i wywo³ana tym ogromna panika wœród Rosjan
spowodowa³y liczne zbrodnie sowietów na Polakach: tysi¹ce wiêŸniów
zosta³o zamordowanych w masowych egzekucjach w wiêzieniach (m.in.
we Lwowie funkcjonariusze NKWD rozstrzelali 924 wiêŸniów, pozosta³ych zamurowano lub spalono ¿ywcem, w wiêzieniu w Berezweczu rozstrzelano ok. 800 Polaków), natomiast podczas ewakuacji (tzw. „droga”
lub „marsze œmierci”) zginê³o kilka tysiêcy osób (prawdopodobnie tak¿e wiêŸniów z pañstw nadba³tyckich). „30 czerwca 1941 r. Niemcy
wkroczyli do Lwowa. Mo¿na by to nazwaæ parodi¹, ¿e Polacy – znaj¹c
okropnoœci na terenach Generalnego Gubernatorstwa – witali kwiatami
jad¹cych na motocyklach przewa¿nie Austriaków, elegancko i czysto
ubranych, w przeciwieñstwie do ¿o³nierzy rosyjskich” pisze w cytowanych ju¿ wspomnieniach Maria Jakubowska–Herdegen5.
W okresie 1939–41 Maria Ros³an pracowa³a zawodowo, ale oprócz
tego uczestniczy³a we Lwowie w pracy konspiracyjnej, œciœle zwi¹zanej
z AK, unikaj¹c aresztowania przez Rosjan przez d³u¿szy okres. Praca
konspiracyjna zarówno mojej œ.p. Babci, Jej przyjació³ki – wspomnianej
œ.p. Marii Herdegen oraz innych przedstawicieli ruchu oporu we Lwowie podlega³a Okrêgowej Delegaturze Rz¹du we Lwowie, na czele której stali W³adys³aw Zych, Stanis³aw Kulczyñski i inni. Dzia³alnoœæ opozycji lwowskiej skupia³a siê m.in. na pomocy pozbawionej pracy inteligencji, tajnym nauczaniu, akcjach dywersyjnych przeciwko okupantowi
(niemieckiemu i radzieckiemu).
Œ.p. Maria Ros³an aktywnie uczestniczy³a przy tworzeniu i wydawaniu tygodnika „Wytrwamy”, który (jak wspomina Maria Jakubowska–
Herdegen) „wychodzi³ prawdopodobnie od wrzeœnia 1941 r., sk³ada³
siê przewa¿nie z 8–10 kartek, zawiera³ aktualne wiadomoœci z frontu
niemieckiego oraz z sytuacji wewn¹trz kraju; redaktorem tego wszechstronnego pisma by³ W³adys³aw Œwirski (pseud. „Ryszard”)”. Nak³ad
wynosi³ pocz¹tkowo 250 egz., potem stopniowo wzrasta³ do 500,
a w II pó³roczu 1943 r. osi¹gn¹³ 600 egz. Rozprowadzany by³ przez sieæ
kolporterów AK. Mottem przewodnim tego czasopisma by³ nastêpuj¹cy
wiersz:
Choæby nas wrogi opad³y jak sêpy,
Chciwym pazurem pochwyciwszy ³up,
Choæby nam cia³o w krwawe dar³y strzêpy,
W pierœ nasz¹ krzywy zatapiaj¹c dziób –

Z krwi¹ wype³nionej dŸwigniemy siê jamy: WYTRWAMY.8
7

Andrzej Paczkowski „Polacy pod obc¹ i w³asn¹ przemoc¹”. Praca zbiorowa pt. „Czarna ksiêga komunizmu. Zbrodnie, terror, przeœladowania”. Wyd. Prószyñski i S-ka, Warszawa 1999 r.
8
Treœæ wiersza spisany z przekazu ustnego oraz dokumentów udostêpnionych autorom przez Mariê Herdegen.
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Podczas okupacji niemieckiej w latach 1941–44 we Lwowie szerzy³
siê terror hitlerowski, który g³ównie skoncentrowa³ siê na zbrodniach
dot. ludnoœci ¿ydowskiej. Zg³adzono wtedy 130–150 tys. ¯ydów, utworzono getto, a tak¿e obóz pracy przymusowej „Janowski”. W lipcu 1941
roku specjalna jednostka policyjna III Rzeszy dokona³a egzekucji polskich naukowców, wyk³adowców uczelni lwowskich, a Cytadela by³a
wykorzystywana jako obóz jeniecki – stalag 328 dla Rosjan i Francuzów,
gdzie z g³odu i chorób zmar³o 140 tys. osób. Niemcy tak¿e okrutnie
przeœladowali uczestników lwowskiego podziemia, o czym œwiadcz¹
masowe aresztowania i publiczne egzekucje, dlatego te¿ okres ten by³
bardzo niebezpieczny dla walcz¹cych razem z moj¹ Babci¹ – ze wzglêdu na liczne prowokacje i aresztowania ich grupa zosta³a rozbita „Widzia³am… jak zajecha³y ciê¿arówki, do których pod eskort¹ wyprowadzano zebranych. Ludzi by³o bardzo wiele, mê¿czyŸni i kobiety przewa¿nie z opaskami bia³o-czerwonymi. Zostaliœmy znowu rozbici, zdekompletowani” – pisze we wspomnieniach Maria Herdegen5. Niemiecki terror trwa³ do 27 lipca 1944 roku, kiedy do miasta dotarli sowieci.
W grudniu 1944 roku zaczê³o brakowaæ papieru na powielanie „Wytrwamy”. Wtedy Maria Ros³an zaproponowa³a dostarczenie jego wiêkszej iloœci od niejakiego W³adys³awa Bika9, o którym wiedzia³a tylko tyle, ¿e zajmuje siê pok¹tnym handlem ró¿nymi towarami. Po odbiór papieru od wspomnianego Bika posz³a razem z Zygmuntem G.,10 koleg¹
z konspiracji, w dniu 22 grudnia 1944 roku. Wtedy oboje zostali przez
lwowskie NKGB11 aresztowani. Tak zaczê³a siê dla mojej Babci najwiêksza gehenna wojenna, która trwa³a przez 4 lata, czyli do grudnia
1948 roku.
9

W³adys³aw Bik okaza³ siê agentem sowieckim, o czym nie wiedzia³ nikt
z otoczenia konspiracyjnego mojej Babci; wiele miesiêcy przed Jej aresztowaniem, tj. w styczniu 1944 r. udziela³ on we Lwowie pomocy sowieckim zwiadowcom z oddzia³u p³k Dmitrija Miedwiediewa – wysokiego urzêdnika NKWD; W³adys³aw Bik by³ po wojnie dzia³aczem Urzêdu Bezpieczeñstwa we Wroc³awiu, tu
te¿ nie da³ o sobie zapomnieæ Marii Ros³an w latach 50-tych po Jej powrocie
z ZSRR, niejednokrotnie organizuj¹c tzw. „naloty” i przeszukania w jej wroc³awskim mieszkaniu.
10
Zygmunt G. – po pobycie w wiêzieniach we Lwowie (przy ul. £¹ckiego
i na Zamarstynowie) zosta³ wywieziony do Dniepropietrowska i tam zaocznie
skazano go na 10 lat pobytu w obozach; wróci³ do Polski z Krasnojarskiego Kraju w 1955 roku i osiedli³ siê z rodzicami równie¿ we Wroc³awiu.
11
NKGB – Ludowy Komisariat Bezpieczeñstwa Pañstwowego ZSRR (istniej¹cy kilka miesiêcy w 1941 r. i od 1943 do 1946 r.) – radziecki urz¹d realizuj¹cy zadania m. in. wywiadu i kontrwywiadu (odpowiednik ministerstwa), wy³¹czony na polecenie Stalina ze struktur NKWD; szefem NKGB by³ Wsiewo³od
Mierku³ow; NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnêtrznych pozosta³ pod
zwierzchnictwem £awrientija Berii i zasadniczo zajmowa³ siê wewnêtrznymi
sprawami policyjnymi i projektami budowlanymi na du¿¹ skalê.
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Fot. 1. Informacja z 1991 r. z Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych dotycz¹ca pobytu Marii £¹ckiej w Mardoñsku

Zgodnie z za³¹czonym dokumentem z Centralnego Archiwum MSW
(L.dz. CA-1628/91, Warszawa, 1991-05-brak dnia) informacja o mojej
œ.p. Babci jest nastêpuj¹ca: „…figuruje £¹cka Maria... skazana na 5 lat
za AK. Przebywa³a na terenie ZSRR Mardoñsk. Brak jest daty wywiezienia... Innych dokumentów z pobytu w ZSRR dot. £¹ckiej Marii CA
MSW nie posiada.”
Swoiste apogeum prze¿ywa³o donosicielstwo w dobie obu ustrojów
totalitarnych XX wieku (donosy do Gestapo na s¹siadów oraz donosy
nawet na cz³onków rodziny w dobie pañstwa radzieckiego) – st¹d te¿
denuncjacja mojej Babci przez komunistycznego agenta nie by³a niczym
nadzwyczajnym.
Œ.p. Maria Ros³an zosta³a po aresztowaniu we Lwowie osadzona
w wiêzieniu przy ul. £¹ckiego, w tzw. „Brygidkach”, gdzie przetrzymano J¹ przez okres oko³o 3 tygodni w czasie trwania œledztwa. Nastêpnie skierowano J¹ do obozu pracy przymusowej w kopalni w Donbasie
– tj. w Donieckim Zag³êbiu Wêglowym. Przebieg tej deportacji by³ realizowany wed³ug podobnego schematu, jaki mia³ miejsce w innych masowych przesiedleniach organizowanych przez w³adzê radzieck¹. Analogicznie przebiega³y przedstawione przeze mnie deportacje w g³¹b Rosji, realizowane przez funkcjonariuszy NKWD w latach 1940–1941.
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Ró¿nica polega³a na tym, ¿e w trakcie masowych czterech deportacji
ludnoœci Rzeczypospolitej rodziny wyprowadzane z domów mia³y przynajmniej 10–20 minut czasu na spakowanie siê przed wyjazdem, a bywali i tacy prze³o¿eni grup operacyjnych wyprowadzaj¹cych ludnoœæ
z domów, którzy dawali nawet 30 minut na przygotowanie siê do wysiedlenia. Ta „wspania³omyœlnoœæ” by³a tylko pozorna, gdy¿ po brutalnym
wtargniêciu (najczêœciej noc¹) do mieszkañ osób planowanych do deportacji, ¿o³nierze NKWD (razem z miejscowymi milicjantami czy
przedstawicielami lokalnych w³adz) przeprowadzali rewizjê pod pretekstem szukania broni, rabuj¹c równoczeœnie wartoœciowe przedmioty w czasie pakowania siê domowników. Nawi¹zuj¹c do powy¿szego moja Babcia, bêd¹c aresztowana w dniu 22 grudnia 1944 roku na ulicy, nie
mog³a zabraæ ze sob¹ ¿adnych osobistych rzeczy i ubrañ, niezbêdnych
do 4-letniej tu³aczki po dalekich krañcach Zwi¹zku Radzieckiego.
O samym aresztowaniu Marii Ros³an oraz Zygmunta G. pisze we
wspomnieniach Maria Jakubowska–Herdegen5, przytaczaj¹c (cyt.)
„urywki grypsów otrzymanych od Maryli i Zygmunta”.
„Maria Jakubowska ul. Domagaliców 2. Kochana Marysieñko. Zygmunt wszystko napisa³. Proszê Was siê nie martwiæ, jak Bóg da wkrótce siê zobaczymy. Ca³ujê Was Maryla”.
„ul. £yczakowska 25 Jan G. (ojciec Zygmunta – przyp. autora) Wiêzieñ polityczny prosi znalazcê o dorêczenie. £¹cki (wiêzienie przy ul.
£¹ckiego – przyp. autora) 8.II.1945. Moi Kochani najprawdopodobniej
¿e wywioz¹ mnie z 500 innymi bez s¹du i przes³uchania na wschód. Jestem zdrów i dobrej myœli. Maryla (moja Babcia – przyp. autora) mo¿liwe ¿e bêdzie ze mn¹, bo kobiety te¿ s¹ przygotowane do drogi, Bik agentem. Uwaga: uwa¿aj Maryœ na siebie bo £¹cki (wiêzienie przy ul. £¹ckiego – przyp. autora) to nie Hecy. Pozdrowienia Zygmunt”.
„Kochani rodzice, ciociu Marysieñko. Jedziemy znów w nieznane…
wyœlijcie na próbê 100 rubli na rêce komendanta tiurmy w Starobielsku
dla mnie i dla Maryli. Je¿eli pieni¹dze nie wróc¹ jesteœmy tam. Maj¹c
pieni¹dze bêdziemy mogli skorzystaæ z kantyny… Kiedy wrócimy i siê
zobaczymy nie wiem. Radzê aby ojciec z matk¹ wyjechali na zachód, ciocia (Maria P., siostra matki Zygmunta G. – przyp. autora) je¿eli mo¿liwe
niech czeka na mnie.
Marysieñko wyje¿d¿aj z matk¹ wraz z moimi rodzicami. Szczêœæ
Wam Bo¿e, Zygmunt i Maryla. Marysieñko zawiadom rodziny o wyjeŸdzie”.
Przejazd Babci do Donbasu odbywa³ siê w strasznych warunkach –
podobnie jak inne transporty ludnoœci wywo¿onej w dalekie krañce
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pañstwa radzieckiego. By³a to wielotygodniowa podró¿ wagonami towarowymi, ogrzewanymi tylko wewn¹trz maleñkim piecykiem, w upadlaj¹cych warunkach sanitarnych (brak wody i otwór kloaczny poœrodku
wagonu). Ka¿dy wagon by³ przeludniony, liczy³ 50–60 osób, które do
spania k³ad³y siê na pod³odze wagonu ze wzglêdu na brak jakichkolwiek prycz. Podró¿ w takich warunkach by³a dla wielu wyrokiem
œmierci, gdy¿ w czasie jej odbywania (pocz¹tek roku 1945) temperatura dochodzi³a nawet do –40oC, st¹d te¿ w czasie transportu ludzie
umierali z zimna, g³odu i wyczerpania. Badacze deportacji stwierdzili
(na podstawie dokumentów wojsk konwojowych NKWD), ¿e w jednym
transporcie (w czasie masowych czterech deportacji) jecha³o od kilkuset do ponad dwóch tysiêcy osób, przy œredniej liczbie 1414 deportowanych.
W Zag³êbiu Donieckim œ.p. Maria Ros³an pracowa³a bardzo ciê¿ko
pod ziemi¹, w kopalni wêglowej. Razem z innymi kobietami mieszka³a
w nieogrzewanym baraku – jednym z wielu, które zosta³y zbudowane
przez wczeœniej deportowanych. Lepsze warunki bytowe panowa³y jedynie w szpitalu, ale bardzo trudno by³o siê do niego dostaæ, wiêc pracownicy przymusowi chwytali siê wszelkich sposobów (w³¹czaj¹c samookaleczenia), by choæ na parê dni byæ hospitalizowanym w ludzkich
warunkach. Dzieñ ciê¿kiej fizycznej pracy w bardzo trudnym œrodowisku „wynagradzany” by³ porcj¹ chleba. Ewentualnie mo¿na by³o dostaæ
dodatkowo porcjê solonego œledzia, co jednak nie zapewnia³o zaspokojenia g³odu, lecz tylko by³o przyczyn¹ wzmo¿onego pragnienia, co przy
braku dostêpu do wody pitnej wi¹za³o siê ze spo¿ywaniem ró¿nych cieczy, w tym tak¿e ludzkiego moczu. Wed³ug ustnych przekazów Babci
niewielk¹ dzienn¹ porcjê chleba mo¿na by³o wymieniæ na kawa³ek myd³a u pilnuj¹cych ich pracê sowietów, gdy¿ próba dbania o higienê osobist¹ (nawet w stopniu minimalnym) by³a nie tylko dla Niej wa¿niejsza
ni¿ zmniejszenie uczucia g³odu. Warunki ¿ycia osób deportowanych,
o których mowa powy¿ej, by³y nierzadko na tyle traumatyczne, ¿e w powojennej Polsce ich wspominanie nie by³o ³atwe. St¹d te¿ spisane w niniejszym artykule fakty stanowi¹ w istocie jedynie fragmenty najbardziej utrwalonych retrospekcji wiêŸniów komunistycznego re¿imu.
W sowieckich obozach pracy umiera³y codziennie setki ludzi, z najró¿niejszych powodów – przede wszystkim z umêczenia ca³odzienn¹
harówk¹, jak i z g³odu lub chorób. Deportowani spotykali siê równie¿
z innymi antypolskimi dzia³aniami ze strony funkcjonariuszy NKWD,
którzy przeprowadzali systematycznie akcjê nadawania polskim obywatelom radzieckich paszportów, a opór w ich przyjêciu wi¹za³ siê z represjami i szykanami Rosjan.
Nastêpnym etapem gehenny wojennej Babci w Zwi¹zku Radzieckim by³y pobyty w dwóch sowieckich wiêzieniach: w Starobielsku oraz
w Dniepropietrowsku, gdzie ostatecznie zosta³a skazana z os³awionego
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art. 58 kodeksu karnego ZSRR za przynale¿noœæ do „podziemnej organizacji”12. Szczegó³y pobytu w obu wiêzieniach oraz dok³adny czas odbywania kary do dnia dzisiejszego pozostaj¹ nieznane.
Kolejny pobyt œ.p. Marii Ros³an w obozie pracy to ³agier w Mordwiñskiej ASSR, który – jak wiêkszoœæ takich radzieckich obozów –
oprócz przymusowej ca³odziennej kator¿niczej pracy mia³ za zadanie
ca³kowicie zniszczyæ w cz³owieku jego poczucie wartoœci i zmusiæ go do
przyjmowania wartoœci systemu totalitarnego. Pobyty w ³agrach by³y
okupione nadludzkim wysi³kiem, tym bardziej, ¿e trafiali do nich wiêŸniowie ju¿ po œledztwach – tak jak moja Babcia – w zwi¹zku z czym najczêœciej byli ju¿ pobici, z licznymi z³amaniami koœci oraz wyniszczeni
psychicznie. Przyznanie lub nieprzyznanie siê do winy w czasie wielogodzinnych œledztw nie mia³o ju¿ dla NKWD wiêkszego znaczenia.
Warunki klimatyczne na terenach, gdzie znajdowa³y siê ³agry, by³y
trudne. Surowy i mroŸny klimat pó³nocnej Rosji wykañcza³ nawet najsilniejszych. Doprowadzi³o to do sytuacji, w której cz³owiek walczy³
o przetrwanie niczym zwierzê. Obozy te podlega³y jurysdykcji G³ównego Zarz¹du Obozów (GU£AG).13
12

Chocia¿ ZSRR za rz¹dów Stalina sta³ siê pañstwem nieustaj¹cego terroru, to jednak za wszelk¹ cenê starano siê zachowaæ pozory praworz¹dnoœci. Temu celowi mia³o s³u¿yæ stworzone prawodawstwo, pozwalaj¹ce skazaæ ka¿dego
– nawet niewinnego cz³owieka. Sprzyja³o temu wprowadzenie w 1927 roku zaostrzonego kodeksu karnego, z nies³awnym „artyku³em 58”. Zgodnie z zapisami tego artyku³u nawet b³ahy z pozoru czyn móg³ stanowiæ dla w³adzy sowieckiej podstawê do wymierzenia surowej kary: odleg³ej zsy³ki, wielu lat pracy
w ³agrze, a nawet kary œmierci. Artyku³ ten by³ podstaw¹ do aresztowania podejrzanych o dzia³alnoœæ kontrrewolucyjn¹, wprowadzi³ te¿ pojêcie – „wróg ludu”. Czternaœcie paragrafów okreœla³o kary za takie przewinienia jak: powstanie zbrojne przeciw ZSRR, udzielanie pomocy bur¿uazji i wrogom ZSRR, szpiegostwo, „szkodnictwo”, terror, dywersjê czy... niedoniesienie o pope³nieniu
przestêpstwa! Wspó³twórc¹ kodeksu karnego ZSRR, a szczególnie wspomnianego „artyku³u 58”, by³ prokurator generalny – Niko³aj Krylenko. Paradoks historii chcia³, ¿e w 1938 roku na podstawie w³aœnie tego artyku³u zosta³ on
oskar¿ony i stracony.
13
GU£AG – system obozów pracy przymusowej w ZSRR, w którym wiêŸniami byli zarówno przestêpcy kryminalni, jak i osoby uznawane za spo³ecznie niepo¿¹dane lub politycznie podejrzane, czyli wrogowie systemu. Wœród wielu
utworów literackich znanych w literaturze œwiatowej na ten temat czo³owe miejsce zajmuje dzie³o Aleksandra So³¿enicyna pt. „ Archipelag Gu³ag”, który opisuje system sowieckich obozów pracy przymusowej na podstawie relacji, wspomnieñ i listów 227 œwiadków, w tym tak¿e prze¿yæ autora. So³¿enicyn bowiem,
w m³odoœci zafascynowany Leninem, szybko rozczarowa³ siê postawami komunistów i ca³ego systemu totalitaryzmu radzieckiego, a za krytykê Stalina oraz sposobu prowadzenia wojny przez rz¹d ZSRR zosta³ uwiêziony w Moskwie na £ubiance, sk¹d wys³ano go na „wieczne osiedlenie” do Kazachstanu. Zrehabilitowano go dopiero w 1956 roku i móg³ wtedy powróciæ do europejskiej czêœci
ZSRR.
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Foto. 2. Przepustka Nr 340183
z dnia 10 wrzeœnia 1948 roku wystawiona przez Pañstwowy Urz¹d
Repatriacyjny przy Ministerstwie
Administracji Rzeczpospolitej Polskiej.
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Nastêpnie miejscem pobytu mojej œ.p. Babci w ZSRR by³o wiêzienie
w Moskwie, co wynika (analogicznie do podanych wczeœniej miejsc pobytu czy zes³ania) z ¿yciorysu pisanego przez Ni¹ niejednokrotnie ju¿
w Polsce powojennej oraz ankiet personalnych i kwestionariuszy, które
zachowa³y siê w rodzinnej dokumentacji. Istotnym i godnym podkreœlenia faktem by³o to, ¿e w czasie prze¿ywanej przez te lata katorgi
w ZSRR w ró¿nych jej miejscach, œ.p. Maria Ros³an nie wiedzia³a nawet, ¿e wojna dawno siê skoñczy³a, gdy¿ na terenie pañstwa radzieckiego zasta³ J¹ ju¿ rok 1948.
Wielu Polaków przebywaj¹cych w ³agrach radzieckich czy wiêzieniach mia³o jednak nadziejê, ¿e zbli¿a siê kres ich tu³aczki, a oczekiwana tak d³ugo wolnoœæ i powrót do ukochanej Ojczyzny jest coraz bli¿ej, zw³aszcza gdy otrzymali oni – a wraz z nimi moja Babcia – skierowanie do ³agru w Brzeœciu. Wiadomym im by³o, ¿e w Brzeœciu dzia³a³o
najwa¿niejsze z trzech przejœæ granicznych pomiêdzy Polsk¹ a ZSRR,
tak wiêc upragniona Polska by³a coraz bli¿ej. £agier w Brzeœciu nie by³
niczym nowym, a dodatkowa bliskoœæ kraju budzi³a w przewiezionej tu
ludnoœci polskiej radoœæ i optymizm, którego wczeœniej (w dalekich
krañcach Zwi¹zku Radzieckiego) tak im brakowa³o. Nadzieja okaza³a
siê w koñcu realna, gdy¿ do Polaków dotar³a decyzja o ich deportacji
z ZSRR do Polski.
Jak wynika z powojennej korespondencji Babci do Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie (cyt.): „Rosjanie
w czasie naszego powrotu do Polski w 1948 roku trzymali nas w Brzeœciu n/Bugiem kilka tygodni „z powodu braku dokumentów”.
Wtedy to prawdopodobnie sowieci, „fabrykowali” dane osobowe wg
w³asnego uznania, co znalaz³o zapisy w wystawianych przez Urzêdy Repatriacyjne imiennych zaœwiadczeniach i przepustkach, a w Polsce by³y podstaw¹ do póŸniejszego wystawiania dowodów osobistych, legitymacji, itp. przez w³aœciwe organy administracji pañstwowej.
Moja Babcia, zgodnie z treœci¹ „Przepustki Nr 340183” wydanej
dn. 11.09.1948 r. przez Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny Ministerstwa
Administracji Rzeczypospolitej Polskiej (cyt.) „przesz³a przez Punkt
Odbiorczy w Bia³ej Podlaskiej dnia 10 wrzeœnia 1948 roku i udaje siê
do swojego miejsca zamieszkania Wroc³aw”. Innym zachowanym w domu rodzinnym dokumentem, z adnotacj¹ „wa¿ne do 27 wrzeœnia 1948”
z repatriacji na nazwisko £¹cka Maria jest „Zaœwiadczenie Nr Lb. S.
VIII 46343 na ulgowy przejazd osoby przybywaj¹cej lub powracaj¹cej
w ramach akcji repatriacyjnej z krajów Europy Zachodniej i Po³udniowej i z krajów ZSRR oraz na uzyskanie ulgi na przewóz mienia, z kredytowaniem op³at na rachunek PUR”, dot. to trasy: Bia³a Podlaska –
Wroc³aw „i ma prawo do: jednorazowego przejazdu w klasie 3 poci¹gu
osobowego…”. Znamienna jest tu adnotacja na urzêdowej pieczêci:
„przerwy w podró¿y nie dozwolone..” (pozosta³a treœæ jest nieczytelna).
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Foto. 3. Zaœwiadczenie Nr Lb. S. VIII 46343 na ulgowy przejazd osoby przybywaj¹cej
lub powracaj¹cej w ramach akcji repatriacyjnej z krajów Europy Zachodniej i Po³udniowej i z krajów ZSRR.
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Foto. 4. Zaœwiadczenie Nr 8838 z dnia 2 paŸdziernika 1948r. wystawione przez Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny przy Ministerstwie Administracji Rzeczpospolitej Polskiej.

Ostatnim dokumentem, jaki posiada³a moja Babcia, by³o „zaœwiadczenie Nr 8838 z dnia 2 X 1948 r.” (równie¿ wystawione przez Urz¹d
Repatriacyjny), upowa¿niaj¹ce do ulgowego przejazdu osoby powracaj¹cej… (treœæ j.w.) na trasie: Wroc³aw – Duszniki Zdrój. Zaœwiadczenie to
zwi¹zane by³o z koniecznoœci¹ leczenia mojej Babci po przebytej kator-
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dze w ZSRR (zag³odzenie i wycieñczenie organizmu, dodatkowo tyfus)
oraz wyjazdem na kuracjê do sanatorium, do którego otrzyma³a skierowanie (wspomniane Duszniki).
Ze wzglêdu na stan zdrowia moja Maria Ros³an rozpoczê³a pracê
dopiero od 1 marca 1949 roku w przedsiêbiorstwie budowlanym,
w którym pracowa³a nieprzerwanie do swojej emerytury. Jej dom rodzinny pozosta³ we Lwowie, wiêc po powrocie do Polski i przyjeŸdzie
do Wroc³awia zatrzyma³a siê pocz¹tkowo u zaprzyjaŸnionej rodziny
wspomnianego wczeœniej Zygmunta G., potem zaœ u swojej siostry
Teresy, a po wyjœciu za m¹¿ w 1951 roku za mojego Dziadka Henryka
Ros³ana (fragment biografii w Chemik 9/2016, 57–71) zamieszkali
razem.
Œ.p. Maria Ros³an nigdy nie chcia³a wracaæ wspomnieniami do czasów wywiezienia Jej w g³¹b Rosji – ani w rozmowach z cz³onkami najbli¿szej rodziny ani te¿ ze znajomymi oraz przyjació³mi. Powiedzia³a
kiedyœ mojej Mamie, ¿e w latach 80-tych skontaktowa³a siê z Ni¹ osoba z Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, chc¹ca opisaæ – na podstawie relacji i wspomnieñ m.in. mojej Babci – prze¿ycia Polaków
aresztowanych i deportowanych przez Rosjan w czasie II wojny œwiatowej. Maria Ros³an odmówi³a wyjaœniaj¹c, ¿e pomimo up³ywu tylu lat od
tamtych tragicznych wydarzeñ nie jest w stanie do nich powracaæ. Dlatego te¿ jestem wdziêczny naszej „Cioci” – Marii Herdegen5, która (po
skontaktowaniu siê z Ni¹ tej samej osoby) przy okazji swoich wspomnieñ o pracy ³¹czniczki „Anki” przedstawi³a wiele faktów dot. pracy
konspiracyjnej mojej Babci.
Kiedy w 1945 roku zakoñczy³a siê II wojna œwiatowa i nast¹pi³ koniec niemieckiego faszyzmu, wiele milionów ludzi na ca³ym œwiecie
œwiêtowa³o zwyciêstwo. „Dla naszego narodu by³o to jednak zwyciêstwo gorzkie, niepe³ne. Trafiamy w strefê wp³ywów Stalina i totalitarnego komunizmu. Po roku 1945 Polska istnieje, ale bez niepodleg³oœci.
Z narzuconym ustrojem. Próbuje siê te¿ zafa³szowaæ nasz¹ pamiêæ
o polskiej historii i to¿samoœci”14 – nie zd¹¿y³ powiedzieæ œ.p. Prezydent Lech Kaczyñski w dniu 10.04.2010 roku z okazji 70-tej rocznicy
zbrodni katyñskiej.
Podobnie jak wielu innych mieszkañców dawnego przedwojennego
Lwowa œ.p. Maria Ros³an nie znalaz³a w sobie ani si³y ani nawet pragnienia powrotu do swojego ukochanego miasta, zgadzaj¹c siê ze s³owami poety – Zbigniewa Herberta:15

14
Anna Poppek „Obr¹czki – opowieœæ o rodzinie Marii i Lecha Kaczyñskich”. Wyd. Abedik SA, Warszawa, 2010.
15 Zbigniew Herbert „Pan Cogito myœli o powrocie do rodzinnego miasta”.
Wiersz ze zbioru „Pan Cogito”. Wyd. Czytelnik, Warszawa. 1974.
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Gdybym tam wróci³
pewnie bym nie zasta³
ani jednego cienia z domu mego
ani drzew dzieciñstwa
ani krzy¿a z ¿elazn¹ tabliczk¹
³awki na której szepta³em zaklêcia.
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WSPÓ£PRACA CHEMIKÓW
Z DZIENNIKARZAMI
Ryszard MULEK

Cztery lata temu Stowarzyszenie Chemików Wojskowych RP nawi¹za³o nieformaln¹ wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP
Dolny Œl¹sk. Od tego te¿ czasu przedstawiciele „Chemika”, Biuletynu
SChW RP maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzy, które ka¿dego roku organizowane s¹ na strzelnicy
WKS Œl¹sk Wroc³aw.
– Nasz pierwszy wystêp na strzelnicy, a by³o to 22 maja 2015 roku,
podczas XXXIV Mistrzostw Strzeleckich Dziennikarzy, nie wypad³
zbyt imponuj¹co. Nasza reprezentacja, w sk³adzie której oprócz mnie
byli równie¿ Andrzej Leosz i Przemys³aw Cwynar, zajê³a dru¿ynowo dopiero 11 miejsce – wspomina Jan Drajczyk. – Uzyskana lokata nie by³a

Foto. Jan A. Drajczyk

1. Chemicy od trzech lat bior¹ udzia³ w Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzy. Na
zdjêciu: Ireneusz Szyszka (na pierwszym planie) i Ryszard Mulek, sekretarz wroc³awskiego ko³a SChW RP
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Foto. Ryszard Mulek

2. Bêdzie dziesi¹tka? Strzela Jan Drajczyk, wiceprezes wroc³awskiego ko³a SChW RP

dla nas jednak najistotniejsza. To by³a bowiem przede wszystkim impreza integracyjna, podczas której wspaniale bawiliœmy siê i mieliœmy
okazjê poznaæ wielu doœwiadczonych mistrzów pióra. Z kolei dziennikarze po raz pierwszy dowiedzieli siê o naszym „Chemiku”. W nied³ugim te¿ czasie razem z Andrzejem Leoszem zostaliœmy cz³onkami Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Œl¹sk.
– Za to w 2016 roku, podczas XXXV Mistrzostw Strzeleckich
Dziennikarzy, reprezentacja „Chemika”, w której ja równie¿ by³am,
stanê³a na wysokoœci zadania i znalaz³a siê na podium zwyciêzców –
dodaje Alicja Boka³o. – Dru¿ynowo z Tomaszem Rutkowskim i Krzysztofem Cyganem zajêliœmy trzecie miejsce. Zabrak³o nam zaledwie
1 punktu do zdobycia drugiego miejsca i tytu³u wicemistrza.
Stefan Sawczak najlepszym strzelcem „Chemika”
Wojskowi chemicy bardzo dobrze zaprezentowali siê tak¿e na mistrzostwach w 2017 roku, bêd¹cych jednoczeœnie VIII Memoria³em Redaktora Stanis³awa £apety, zmar³ego w 2008 roku, dziennikarza prasy
wojskowej, który by³ wieloletnim dzia³aczem SDRP DŒl, a tak¿e organizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych dla dolnoœl¹skiego
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3. Stefan Sawczak, najlepszy strzelec wœród chemików

œrodowiska dziennikarskiego oraz twórc¹ Mistrzostw Strzeleckich
Dziennikarzy i przez 28 lat ich g³ównym organizatorem. Najlepszym
strzelcem „Chemika” zosta³ Stefan Sawczak, który w kwalifikacji indywidualnej (w tym roku nie by³o rywalizacji zespo³owej), w strzelaniu
z karabinka kbks i pistoletu pneumatycznego zdoby³ ³¹cznie 169 punktów i zaj¹³ czwarte miejsce. W nagrodê zosta³ uhonorowany pucharem
Rafa³a Dutkiewicza, prezydenta Wroc³awia.
Wœród prawie 90 zawodników, doskonale radzili sobie tak¿e pozostali chemicy. Ryszard Grabizna (147 pkt.) uplasowa³ siê na 19 pozycji, a Ireneusz Szyszka (145 pkt.) na 22. Alicja Boka³o (125 pkt.) zajê³a 51 miejsce, a Jan Drajczyk (118 pkt.) wywalczy³ 65 pozycjê. Z kolei
Annie Drajczyk (99 pkt.) przyznano 79 lokatê. Niezale¿nie od uzyskanego miejsca wszyscy zawodniczy zostali nagrodzeni. By³o to mo¿liwe
dziêki sponsorom, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Strzelania nie by³y jedyn¹ atrakcj¹ tegorocznych mistrzostw. Podobnie jak w latach ubieg³ych, rozpoczêcie i zakoñczenie mistrzostw
uœwietni³a salwa honorowa w wykonaniu „kanonierów” z wroc³awskie-
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4. Motocyklem na strzelania. Na zdjeciu: Alicja Boka³o, Anna Drajczyk i Ireneusz
Szyszka

go Bractwa Kurkowego Husarz. Spotkanie z Husarzami pozwoli³o
uczestnikom mistrzostw, a zw³aszcza m³odzie¿y, przybli¿yæ historiê
Bractw Kurkowych, które istnia³y we Wroc³awiu ju¿ w œredniowieczu.
By³y cztery takie formacje, skupiaj¹ce g³ównie rzemieœlników, i spoczywa³ na nich obowi¹zek czuwania nad bezpieczeñstwem oraz kondycj¹
konkretnych baszt, bram i fragmentów ³¹cz¹cych je murów obronnych.
Z kolei Ryszard Grabizna, nasz kolega z wroc³awskiego ko³a Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, wraz z kolegami Grupy Rekon-
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strukcyjnej Dolnoœl¹scy Mi³oœnicy Zaprzêgów podczas mistrostw
w 2017 roku, zaprezentowali zabytkowe motocykle wojskowe K 750
z czasów II Wojny Œwiatowej.
Pojazdy takie na wyposa¿eniu mia³y poddzia³y rozpoznawcze WP.
By³a tak¿e okazja poogl¹dania zabytkowej broni i oprzyrz¹dowania wojskowego.

Foto. Jan A. Drajczyk

– Mi³ym akcentem ubieg³orocznych mistrzostw strzeleckich by³o
spotkanie z Renat¹ Mauer–Ró¿añsk¹, dwukrotn¹ mistrzyni¹ olimpijsk¹ oraz trzykrotn¹ medalistk¹ mistrzostw œwiata w strzelaniu z karabinu pneumatycznego i karabinu kulowego z trzech postaw. Dziêki temu mogliœmy osobiœcie poznaæ przesympatyczn¹, wroc³awsk¹ medalistkê i jej sportowe osi¹gniêcia oraz zrobiæ z ni¹ pami¹tkowe zdjêcie –
mówi Stefan Sawczak. – Gospodarze ugoœcili nas tak¿e grochówk¹,
grillowan¹ kie³bask¹ oraz napojem chmielowym.

5. Mi³ym akcentem strzeleckich mistrzostw by³o spotkanie z Renat¹ Mauer-Ró¿añsk¹.
Na zdjeciu (od lewej): Stefan Sawczak, Renata Mauer–Ró¿añska, Robert Pietruch
(sêdzia zawodów) i Ryszard Grabizna.

107

Art. 11. Mulek St.qxd

26.09.2018

12:58

Page 108

W kalejdoskopie

Chemicy dla Polskiej Biblioteki w Czortkowie
Strzelania to nie jedyne formy wspó³pracy Stowarzyszenie Chemików Wojskowych RP ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP Dolny
Œlask. W 2017 roku chemicy aktywnie w³¹czyli siê do akcji zbierania
ksi¹¿ek dla Polskiej Biblioteki, powstaj¹cej przy Sobotniej Szkole Jêzyka Polskiego, dzia³aj¹cej przy Polsko–Ukraiñskim Towarzystwie Kulturalno–Oœwiatowych im. Adama Mickiewicza w Czortkowie.
Na ten szczytny cel, wiele cennych ksi¹¿ek przekazali miêdzy innymi Wojciech Zieliñski i Aureliusz Socha. Za ich przyk³adem poszli miêdzy innymi cz³onkowie wroc³awskiego ko³a nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Zwi¹zku Weteranów i Rezerwistów WP, a tak¿e byli ¿o³nierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego z ¯agania. Dziêki ofiarodawcom
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Œl¹sk zebra³o ponad 3000
ksi¹¿ek, które wzbogaci³y Polsk¹ Bibliotekê z Czortkowie.
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ZMIANY W SZKOLNICTWIE
WOJSKOWYM – AKADEMIA WOJSK
L¥DOWYCH IM. GEN. T. KOŒCIUSZKI
– CHEMICY WRACAJ¥
DO WROC£AWIA…
p³k dr hab. in¿. Witalis PELLOWSKI, prof. AWL
pp³k mgr in¿. Piotr SZCZEPAÑSKI
pp³k dypl. in¿. S³awomir HAJT

Od 1.10.2017 r. (na mocy Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.06.2017 r.) Akademia Wojsk L¹dowych imienia genera³a
Tadeusza Koœciuszki we Wroc³awiu, jest spadkobierc¹ Wy¿szej Szko³y
Oficerskiej Wojsk L¹dowych imienia genera³a Tadeusza Koœciuszki.
Uczelnia czerpie sw¹ tradycjê z okresu I Rzeczypospolitej, od utworzenia w 1765 roku w Warszawie – Szko³y Rycerskiej.
Akademia posiada dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarz¹dzaniu oraz nauk spo³ecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeñstwie.
Dewiz¹ Akademii Wojsk L¹dowych imienia genera³a Tadeusza Koœciuszki jest VERITAS, HONOR, PATRIA.
Zadania
Zasadniczym zadaniem Uczelni jest kszta³cenie kandydatów na
¿o³nierzy zawodowych w czternastu grupach osobowych, doskonalenie
m³odszych kadr dowódczych oraz sztabowych g³ównie na potrzeby
Wojsk L¹dowych w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonal¹cych
i jêzykowych, a tak¿e prowadzenie badañ naukowych. Uczelnia w procesie kszta³cenia i szkolenia uwzglêdnia najnowsze osi¹gniêcia polskiej i œwiatowej myœli wojskowej. Bardzo wa¿nym zadaniem jest szkolenie rezerw osobowych w ramach s³u¿by przygotowawczej do Narodowych Si³ Rezerwowych i Kursów Przeszkolenia Kadr Rezerwy. Ponadto w Uczelni kszta³ci siê 1360 studentów cywilnych w ramach studiów
I i II stopnia na kierunkach: zarz¹dzanie, bezpieczeñstwo narodowe
i in¿ynieria bezpieczeñstwa. Placówka prowadzi tak¿e studia podyplomowe na dwóch ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem kierunkach:
zarz¹dzanie kryzysowe w systemie bezpieczeñstwa pañstwa oraz zarz¹dzanie kryzysowe we wspó³czesnych organizacjach. Kszta³cenie to tak¿e wychowanie, w ramach którego k³adzie siê du¿y nacisk na kszta³towanie kompetencji przywódczych i zaanga¿owanych postaw patriotycznych. Uczelnia, jako pierwsza w Polsce, zmodyfikowa³a proces kszta³-
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cenia kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych stosownie do wymagañ
i oczekiwañ okreœlonych przez kierownictwo resortu obrony narodowej,
wprowadzaj¹c do procesu dydaktycznego unikatowy kierunek kszta³cenia – dowodzenie. To w³aœnie na nim swoje pierwsze kroki stawiaj¹
miêdzy innymi przyszli oficerowie Wojsk Chemicznych. Po zakoñczeniu studiów pierwszego stopnia zostan¹ przeniesieni na Wydzia³ Nauk
o Bezpieczeñstwie, gdzie na kierunku in¿ynieria bezpieczeñstwa kontynuowali bêd¹ studia na drugim stopniu. W roku akademickim
(2017/18) piêcioletnie studia stacjonarne rozpoczê³o 330 kandydatów
na oficerów, o 100 wiêcej ni¿ w tym roku, z tego na dowodzeniu – 273
(w 2016 studia rozpoczê³o 217) a na in¿ynierii bezpieczeñstwa – 60 (w
2016 studia rozpoczê³o 13 saperów).
Wroc³awska uczelnia w ubieg³ym roku podjê³a szkolenie w ramach
Studium Oficerskiego kandydatów na oficerów dla Wojsk Obrony Terytorialnej. 8.04.2017 na placu Józefa Pi³sudskiego w Warszawie odby³a
siê uroczysta promocja na pierwszy stopieñ oficerski 29 podoficerów,
którzy rozpoczêli s³u¿bê w tym nowym rodzaju wojsk. Uczelnia odpowiada równie¿ za szkolenie wojskowe kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych kszta³conych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu
Medycznego w £odzi.

Jednostki podstawowe
Struktura Uczelni oparta jest na dwóch jednostkach podstawowych: Wydziale Zarz¹dzania i Wydziale Nauk o Bezpieczeñstwie.
Wydzia³ Zarz¹dzania jest jedyn¹ jednostk¹ podstawow¹ uczelni
wojskowych w kraju, na której mo¿na uzyskaæ stopieñ doktora w dyscyplinie nauki o zarz¹dzaniu. Od najbli¿szego roku akademickiego naukê
na Wydziale rozpoczn¹ tak¿e zagraniczni studenci wojskowi, którzy bêd¹ kszta³ciæ siê w jêzyku angielskim na kierunku Leadership. Dla
osób, którym nie uda siê dostaæ na kierunek wojskowy, Wydzia³ Zarz¹dzania przygotowa³ ofertê w postaci nowej specjalnoœci na studiach cywilnych I stopnia Zarz¹dzanie w s³u¿bach mundurowych oraz specjalnoœci prowadzonej w jêzyku angielskim na studiach II stopnia Project
Leader. Niepowtarzaln¹ ofert¹ Wydzia³u s¹ kursy miêdzynarodowe, takie jak: Miêdzynarodowy Kurs Operacji Wsparcia Pokoju oraz nowa
propozycja – Miêdzynarodowy Kurs Przywództwa Wojskowego, w ramach którego rozwijane s¹ kompetencje przywódcze w celu przygotowania przysz³ych dowódców – liderów. Na Wydziale Zarz¹dzania realizowane s¹ krajowe i miêdzynarodowe projekty naukowo-badawcze
i edukacyjne miêdzy innymi Strategic Partnership Programm, w ramach którego opracowany zosta³ wspólny semestr miêdzynarodowy dla
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studentów wojskowych. Obecnie trwaj¹ przygotowania do opracowania
nowego projektu w ramach Partnerstwa Strategicznego, w celu stworzenia miêdzynarodowej Akademii Liderów.
Drug¹ podstawow¹ jednostk¹ Uczelni jest Wydzia³ Nauk o Bezpieczeñstwie, który prowadz¹c kierunki studiów bezpieczeñstwo narodowe i in¿ynieria bezpieczeñstwa oraz zwi¹zane z nimi prace naukowo-badawcze aktywnie uczestniczy w kszta³towaniu systemu obronnoœci
i bezpieczeñstwa pañstwa. Wydzia³ realizuj¹c zadania dydaktyczne, zarówno w obszarze bezpieczeñstwa narodowego, jak i bezpieczeñstwa
technicznego, wypracowa³ sobie pozycjê lidera w zakresie kszta³cenia
kadr na potrzeby administracji pañstwowej, samorz¹dowej i podleg³ych
im s³u¿b oraz inspekcji. W³adze Uczelni i Wydzia³u w odpowiedzi na
bie¿¹ce zagro¿enia dla bezpieczeñstwa, podjê³y inicjatywê polegaj¹c¹
na utworzeniu od przysz³ego roku akademickiego nowej specjalnoœci na
studiach I i II stopnia edukacja dla bezpieczeñstwa.
Zgodnie z misj¹ Wydzia³u w procesie kszta³cenia zwraca siê szczególn¹ uwagê na zdobycie przez studentów wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania bezpieczeñstwem w miastach, powiatach i gminach.
Proces dydaktyczny realizowany na Wydziale ukierunkowany jest na
praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem narodowym, bezpieczeñstwem lokalnym, zarzadzaniem kryzysowym oraz bezpieczeñstwem technicznym. W celu
sprawdzenia wiedzy i umiejêtnoœci oraz poszerzenia wachlarza doœwiadczeñ, Wydzia³ przygotowuje coroczne æwiczenie pod kryptonimem KRYZYS, w którym udzia³ bior¹ miêdzy innymi s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo. Studenci Wydzia³u czynnie bior¹ udzia³
w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu wiêkszoœci epizodów realizowanych w ramach æwiczenia. Wnioski formu³owane w trakcie realizacji
æwiczenia stanowi¹ podstawê do opracowania planów corocznej konferencji o zasiêgu miêdzynarodowym „Si³y Zbrojne a terroryzm”.
Dotychczasowa pozycja Wydzia³u, jako lidera na dolnoœl¹skim rynku edukacyjnym w zakresie kszta³cenia w obszarze bezpieczeñstwa,
zaowocowa³a zainicjowaniem innowacyjnego na europejsk¹ skalê projektu Bezpiecznopolis. Projekt ma skupiaæ w jednym miejscu szerok¹
gamê przyk³adowych zagro¿eñ i mo¿liwoœci praktycznego æwiczenia
w ramach profilaktyki oraz sposobów przeciwdzia³ania. G³ównym celem projektu jest edukacja poprzez wirtualne uczestnictwo oraz ró¿ne
formy interaktywnych symulacji, które pozwol¹ na szybkie i prawid³owe reakcje podczas realnego zagro¿enia. Drugim elementem jest wykorzystanie oœrodka do profesjonalnych szkoleñ oraz audytów procesów
bezpieczeñstwa, a tak¿e stworzenie miejsca dla tworzonego, nowego
modelu startupów w zakresie bezpieczeñstwa.
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P³aszczyzny wspó³pracy miêdzynarodowej
Wspó³praca miêdzynarodowa na poziomie dydaktyczno-naukowym
oraz wymiany doœwiadczeñ jest wa¿nym elementem sk³adowym nowoczesnego systemu kszta³cenia. Obecnie Uczelnia wspó³pracuje z kilkudziesiêcioma uczelniami zagranicznymi, w tym jako jedyna w kraju
kontynuuje œcis³¹ wspó³pracê z piêcioma akademiami wojskowymi
w ramach International Military Acedemic Forum, w którym uczestnicz¹ przedstawiciele uczelni i instytucji wojskowych z UE, Kanady, USA
i Turcji. Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. in¿. Dariusz Skorupka
na przestrzeni minionego roku zainicjowa³ wspó³pracê Uczelni z presti¿owymi amerykañskimi oœrodkami akademickimi takimi, jak: University of North Georgia, University of Charleston, US Military Academy
West Point, Western Illinois University oraz z Arkansas Sniper Training
Center. Ponadto Uczelnia organizuje amerykañski program Cultural
Understanding Language Proficiency, który jest czêœci¹ wiêkszego projektu wojskowego Military to Military. W jego trakcie amerykañscy ¿o³nierze poznaj¹ Polskê oraz uczestnicz¹ w wojskowych treningach i æwiczeniach. W ramach wspó³pracy miêdzynarodowej Uczelnia uczestniczy tak¿e w Partnerstwie Strategicznym, maj¹cym na celu budowê programu semestru miêdzynarodowego w ramach partnerstwa piêciu
uczelni wojskowych z Polski, Czech, Austrii, Rumunii i Wêgier.
Uczelnia jest liderem Miêdzynarodowego Kursu Operacji Pokojowych, w którym uczestnicz¹ podchor¹¿owie z krajowych oraz zagranicznych uczelni partnerskich. W ramach wspó³pracy miêdzynarodowej realizowane jest seminarium rektorów europejskich uczelni wojskowych European Military Academies Commandants Seminar, a tak¿e program wymiany m³odych oficerów The European Military Initiative on Exchange of Young Officers. Rektor-Komendant jest reprezentantem Wojska Polskiego w ramach konferencji Baltic Sea Military Academies Conference, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele uczelni wojskowych z Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Litwy, £otwy,
Estonii. Uczelnia jest inicjatorem i organizatorem ciesz¹cego siê niezwyk³¹ popularnoœci¹ International Military Leadership Course.
Zainicjowanym w ubieg³ym roku i ju¿ realizowanym jest projekt katedry Ad Hoc. Celem projektu jest podniesienie poziomu kszta³cenia
i konkurencyjnoœci uczelni oraz wsparcie kadry naukowej w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do przeprowadzenia zajêæ na najwy¿szym œwiatowym poziomie. W ramach tego projektu nawi¹zano wspó³pracê z jedenastoma ekspertami w dziedzinach
przywództwa wojskowego i bezpieczeñstwa z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
Wroc³awska placówka jako pierwsza uczelnia wojskowa w Polsce
umo¿liwi³a podchor¹¿ym wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne
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w ramach programu Erasmus+. Uczelnia jest tak¿e organizatorem miêdzynarodowego semestru, w ramach którego goœci kadetów i studentów cywilnych z Theresian Military Academy w Austrii, National University of Public Service na Wêgrzech, University of Defence w Czechach, „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy w Rumunii, The General Jonas Źemaitis Military Academy na Litwie, École Spéciale Militaire de Saint-Cyr we Francji i „Vasil Levski” National Military University w Bu³garii.
W najbli¿szym czasie planowane jest podpisanie porozumieñ
o wspó³pracy z Kore¹ Po³udniow¹, Wietnamem i Japoni¹.
Wielop³aszczyznowa wspó³praca miêdzynarodowa umo¿liwia poszerzanie wachlarza nowoczesnych technologii kszta³cenia i szkolenia,
dziêki czemu nieustannie roœnie atrakcyjnoœæ oraz efektywnoœæ procesu dydaktycznego.
Infrastruktura dydaktyczno-szkoleniowa
Uczelnia dysponuje bogat¹ i ró¿norodn¹ infrastruktur¹ szkoleniow¹
oraz socjalno-bytow¹, która jest nieustannie rozwijana w ramach wdro¿onego, wieloletniego planu inwestycyjnego. Oprócz nowoczesnych sal
wyk³adowych, audytoryjnych, pracowni jêzykowych i komputerowych
oraz laboratoriów przedmiotowych, Uczelnia dysponuje wieloma nowoczesnymi systemami i urz¹dzeniami szkolno-treningowymi. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: system szkolno-treningowy broni strzeleckiej
„Œnie¿nik”, który umo¿liwia naukê umiejêtnoœci strzeleckich pojedynczego ¿o³nierza i kierowania ogniem dru¿yny, system taktycznej symulacji Virtual BattleSpace 3 oraz jedyny w Polsce system Polish Academy Command and Staff Trainer do symulacji dzia³añ taktycznych,
a tak¿e kompleksowy symulator ASTER do szkolenia plutonu zmotoryzowanego wyposa¿onego w KTO Rosomak. U ubieg³ym roku ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego rozpoczêto budowê i wyposa¿anie dwóch laboratoriów – fizyki i wytrzyma³oœci materia³ów. Ponadto Uczelnia dysponuje bogat¹, polow¹ baz¹ szkolno-treningow¹,
w sk³ad której wchodz¹: place æwiczeñ, pas taktyczny, strzelnice, terenowe oœrodki przeznaczone do szkolenia specjalistycznego oraz Oœrodek Jazdy Konnej. W trakcie rozbudowy znajduje siê nowoczesne laboratorium taktyczno-techniczne, w którym na obecnym etapie znajduje
siê Laserowy Symulator Strzelañ i symulator za³ogi oraz nauki jazdy
KTO Rosomak JASKIER. Na wyposa¿eniu laboratorium docelowo znajd¹ siê: trena¿er do szkolenia procedur wzywania wsparcia artylerii
i wsparcia z powietrza, trena¿er wyrzutni przeciwpancernej SPIKE, trena¿er wyrzutni przeciwlotniczej GROM, trena¿er bezpilotowego statku
lataj¹cego, trena¿er systemu zarz¹dzania wsparciem ogniowym, trena¿er sieci radiowej oraz pakiet do szkolenia z zakresu budowy uzbroje-
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nia i sprzêtu wojskowego wykorzystuj¹cy rzeczywistoœæ wirtualn¹ i poszerzon¹, a tak¿e System Zarz¹dzania Polem Walki.
W przysz³ym roku akademickim planowana jest budowa laboratorium innowacyjnych technologii obronnych.
Oprócz szkolenia na najnowoczeœniejszym sprzêcie Uczelnia zapewnia swoim s³uchaczom komfortowe warunki socjalno-bytowe oraz
poprzez prê¿nie dzia³aj¹cy Klub wysok¹ atrakcyjnoœæ programów kulturalno-rekreacyjnych. W ramach funkcjonuj¹cych kilkudziesiêciu kó³
i sekcji zainteresowañ studenci maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania indywidualnych zdolnoœci, pasji i zami³owañ.
Ponadto Uczelnia dysponuje oœrodkiem pracy twórczej „Wysoki Kamieñ” w Sudetach, jedenastokondygnacyjnym budynkiem internatowym Mars przy ul. ¯elaznej we Wroc³awiu oraz rozbudowanym kompleksem sportowym, na który sk³adaj¹ siê: stadion sportowy, korty tenisowe, boiska do gier zespo³owych, basen kryty, si³ownia i sala walki
wrêcz. Do dyspozycji s³uchaczy i m³odzie¿y akademickiej Wroc³awia
jest bogaty zbiór biblioteczny licz¹cy ponad 170 000 woluminów, nowoczesna czytelnia i oœrodek informacji naukowej.
Strategicznym obszarem dzia³alnoœci miêdzynarodowej Akademii
Wojsk L¹dowych jest budowanie d³ugofalowych relacji z uczelniami
wojskowymi pañstw cz³onkowskich NATO oraz UE, miêdzy innymi
w obszarze konsolidacji europejskiego obszaru wojskowego szkolnictwa wy¿szego. W celu osi¹gniêcia najwy¿szych standardów w szkoleniu
i kszta³ceniu Uczelnia rozwija wspó³pracê równie¿ z najlepszymi œwiatowymi wojskowymi oœrodkami akademickimi spoza NATO i UE.
Znacz¹cym przyk³adem rozwijaj¹cej siê wspó³pracy miêdzynarodowej jest uroczyste podpisanie, w dniu historycznej inauguracji nowego
roku akademickiego Akademii Wojsk L¹dowych, umowy o wspó³pracy
z Akademi¹ Wojskow¹ Stanów Zjednoczonych w West Point przez Rektora-Komendanta AWL z przedstawicielami tej wybitnej amerykañskiej
uczelni. Akademia Wojsk L¹dowych staje siê liderem i wzorem w zakresie umiêdzynarodowienia programów studiów oraz wymiany kadr
i studentów.
To¿samoœæ Akademii Wojsk L¹dowych, której kluczowym zadaniem, obok przygotowania profesjonalnego dowódcy plutonu o cechach
przywódczych, jest kszta³towanie patriotycznych postaw przysz³ej m³odej polskiej inteligencji, jest budowana w oparciu o chlubne tradycje
orê¿a polskiego i polskiego szkolnictwa wojskowego.
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MOJE HOBBY – PODRÓ¿E CZ. II

pp³k dypl. Wojciech ZIELIÑSKI

W Biuletynie „Chemik” nr 6 z 2010 roku opisa³em czêœæ swoich podró¿y, które mia³y miejsce do roku 1997. Ostatni¹ opisan¹ wypraw¹ by³a wycieczka do Grecji, z powrotem poprzez pó³wysep Apeniñski.
W koñcowym etapie odwiedziliœmy Bibione, które urzek³o nas swymi
walorami i kolejny wypoczynek postanowiliœmy spêdziæ w tej w³aœnie
miejscowoœci.
PÓ£NOCNY ADRIATYK – 1998
Termin pobytu wybraliœmy na prze³omie sierpnia i wrzeœnia. Warto
wspomnieæ, ¿e w tym okresie ceny wynajmu apartamentów by³y preferencyjne, zw³aszcza, ¿e zamówienie zosta³o z³o¿one z pó³rocznym wyprzedzeniem w biurze podró¿y Borin, za stosunkowo niewielk¹ zaliczk¹. Tym razem na odpoczynek wybraliœmy siê w dwie rodziny, dwoma
samochodami. Do Bibione jest prawie tysi¹c kilometrów i postanowiliœmy wyruszyæ z Wroc³awia doœæ wczeœnie, oko³o 4 nad ranem, z takim
wyliczeniem, aby do celu podró¿y dotrzeæ przed wieczorem i zd¹¿yæ
odebraæ klucze do wynajmowanych apartamentów. Wybraliœmy najkrótsz¹ drogê przez K³odzko, Brno, Wiedeñ, Graz i Udine. Przejazd przez
Czechy by³ wówczas bezp³atny, natomiast podró¿ po drogach Austrii
wymaga³a wykupienia tzw. winietki. Autostrady we W³oszech by³y p³atne dopiero po przejechaniu okreœlonego odcinka, ceny jednak umiarkowane. Przejazd przez wiele granic odby³ siê zupe³nie bez emocji, jedynie przy wjeŸdzie do Austrii (wówczas granicy Unii Europejskiej)
sprawdzano paszporty i zielon¹ kartê ubezpieczenia samochodów. Ceny paliw kszta³towa³y siê tak, ¿e im bardziej jechaliœmy na po³udnie
tym ceny by³y wy¿sze, w zwi¹zku z tym zatankowanie na po³udniu
Czech pozwoli³o spokojnie dojechaæ do celu. Bibione osi¹gnêliœmy planowo po pokonaniu kilkudziesiêciu tuneli i wiaduktów na granicy austriacko-w³oskiej. Piêkne autostrady poprowadzono tak, ¿e zupe³nie
nie odczuwa³o siê wysi³ku zwi¹zanego z pokonaniem Alp – najwy¿szego europejskiego pasma górskiego.
Bibione stanowi œwietn¹ bazê wypadow¹ do zwiedzania regionu
pó³nocnych W³och i s¹siedniej S³owenii i Chorwacji. Po paru dniach
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W³ochy, Bibione, pla¿a piêknie utrzymana.

odpoczynku oraz nasyceniu siê przepysznymi lodami i lokalnymi daniami oraz wygrzaniu siê w cieplutkiej, choæ trochê mêtnej, typowej dla
laguny wodzie Adriatyku, wybraliœmy siê na pierwsz¹ wycieczkê. Postanowiliœmy odwiedziæ jedn¹ z najwiêkszych jaskiñ krasowych w Europie – kompleks jaskiñ POSTOJNA w S³owenii. Jaskinie maj¹ ³¹cznie
kilkadziesi¹t kilometrów d³ugoœci, a obszerne komory i tunele pozwalaj¹ poprowadziæ podziemn¹ kolejkê. Endemiczne rybki ¿yj¹ w podziemnych strumieniach. Podczas II Wojny Œwiatowej jaskinie pozostawa³y w rêkach partyzantów, a próby ich zdobycia zakoñczy³y siê po¿arem, którego œlady widoczne s¹ do chwili obecnej. Samo otoczenie ma
doskona³¹ oprawê oraz dogodn¹ infrastrukturê zabezpieczaj¹c¹ potrzeby odwiedzaj¹cych turystów. Ni¿sze ceny paliwa w S³owenii, z porównaniu z cenami we W³oszech, prawie pozwoli³y pokryæ koszty tej oko³o
250-kilometrowej eskapady.
Po kilku dniach leniuchowania nad ciep³ym morzem wybraliœmy
kolejny cel naszego zwiedzania – WENECJÊ – pere³kê pó³nocnych
W³och. Przejazd do Wenecji odby³ siê bez specjalnych wra¿eñ, ale martwiliœmy siê o miejsce parkingowe. Trochê bezpodstawnie, bo nawet
w pe³ni sezonu p³atne miejsca s¹ zawsze dostêpne. Od parkingu do
centrum najlepiej przejechaæ tramwajem wodnym do Placu Œw. Marka.
Dalsze zwiedzanie piechot¹, bo ceny wynajêcia gondoli przyprawia³y
o zawrót g³owy i zgodnie stwierdziliœmy, ¿e mo¿emy sobie odmówiæ tej
przyjemnoœci. Oczywiœcie zachwyty nad tym unikalnym miejscem mog¹ wype³niæ wiele stron, ale to miasto trzeba po prostu zobaczyæ osobiœcie. Zapamiêta³em, ¿e do zbudowania umocnieñ mostu Rialto wbito
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pionowo w dno laguny po oko³o 7000 pni nie¿ywicowanych sosen po
ka¿dej stronie kana³u. Du¿ym zaskoczeniem by³a wiadomoœæ, ¿e Wenecja siê wyludnia i poza sezonem urlopowym, karnawa³em oraz s³ynnym
festiwalem filmowym, tylko oko³o 40% domów jest zamieszkanych. Ca³y czas trwa te¿ walka z si³ami natury o przetrwanie miasta, a koszty
odnowienia najbardziej zagro¿onych obiektów s¹ wrêcz niewyobra¿alne. „B³¹dz¹c” po labiryncie œcie¿ek i kana³ów natkn¹³em siê na odcinek, który by³ odnawiany. Prace polega³y na odciêciu kana³u z dwóch
stron, wypompowaniu wody, wywiezieniu nagromadzonego przez wieki
szlamu i remontu tych czêœci domów, które normalnie by³y pod wod¹.
Ciep³a pogoda sprawi³a, ¿e zapachy, które towarzyszy³y tej operacji, zabezpieczy³yby pozoracje ska¿eñ zwi¹zkami siarki i azotu dla ca³ego
zgrupowania okrêgowego chemików w czasach iloœciowego rozkwitu
naszych wojsk! Po tych nieplanowanych „atrakcjach” i pilnym wycofaniu siê pod wiatr oraz przewietrzeniu, postanowiliœmy siê wzmocniæ.
Warto odnotowaæ, ¿e cena fili¿anki kawy spo¿ywanej przy stoliku w Wenecji potrafi byæ 5-8 razy wy¿sza ni¿ kupiona w tym samym lokalu na
wynos. Ceny potraw równie¿ by³y wygórowane. Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy
do naszej bazy, by dalej odpoczywaæ.
Po kolejnych kilu dniach, gdy zobaczyliœmy na niebie kilka ob³oczków, stwierdziliœmy, ¿e to pora na nastêpny wyjazd, tym razem do WE-
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RONY. Miasto najs³ynniejszej pary kochanków pobudza wyobraŸniê. Dojechaliœmy bez najmniejszych problemów i po znalezieniu parkingu na
nasz¹ „limuzynê” (ford Fiesta), wyruszyliœmy na poszukiwania s³ynnego
balkonu. Samo podwórko i balkonik s¹ bardzo skromne, mo¿na nawet
powiedzieæ niezauwa¿alne. Natomiast iloœæ osób odwiedzaj¹cych to miejsce robi wra¿enie. Nigdzie nie widzia³em wiêkszej iloœci inicja³ów z wyznaniami mi³osnymi ni¿ w tam, ka¿dy skrawek œcian by³ zapisany, tak¿e
w jêzyku polskim. Przy niewielkim pomniku Julii z br¹zu by³a d³uga kolejka chêtnych do zrobienia sobie pami¹tkowego zdjêcia. Sama Werona
jest ³adnie po³o¿ona, a sp³ywaj¹ca z pobliskich Alp, wij¹ca siê rzeka Adyga dodaje kolorytu, zw³aszcza stare kamienne mosty s¹ szczególnie urokliwe. Pokonanie powrotnych 200 kilometrów po bardzo dobrych drogach nie zajmowa³o wiele czasu pomimo niewielkiej pojemnoœci silnika
Fiesty. Zd¹¿yliœmy w drodze powrotnej wst¹piæ do Padwy, ale to by³a tylko krótka przechadzka po œciœle historycznym centrum miasta.
Przed koñcem pobytu zaplanowaliœmy jeszcze jeden wyjazd do OPATIJI w Chorwacji. Droga prowadzi³a przez Triest, naturalny port o bogatej historii, wart zwiedzenia. Pierwsze, co rzuci³o siê w oczy, to czystoœæ wody w portowych basenach. Na dnie widaæ by³o monety le¿¹ce na
g³êbokoœci 8-10 metrów, co szczególnie po doœwiadczeniach nurkowania
w Bibione, robi³o wra¿enie, nie mówi¹c ju¿ o wodach w naszych portach
nad Ba³tykiem. Wspomnienia z Opatiji: to przepiêknie po³o¿one miasto
na stoku opadaj¹cym do morza, bardzo du¿o lasów piniowych ze swoistym aromatem, oraz budownictwo, jak z czasów PRL – królowa³a wielka p³yta. Po uzupe³nieniu paliwa – znowu tañszego ni¿ we W³oszech –
byliœmy gotowi do powrotu. Postanowiliœmy w drodze powrotnej zobaczyæ Wielki Lodowiec na terytorium Austrii; w tym celu wybraliœmy drogê, która wznosi siê na wysokoœæ 2500 metrów. Ku naszemu zaskoczeniu w noc poprzedzaj¹c¹ wyjazd spad³ deszcz, a widoczne w oddali Alpy pokry³y siê œniegiem. Trochê nas to zmartwi³o i wystraszy³o, postanowiliœmy wiêc zmieniæ trasê przejazdu na bardziej bezpieczny przejazd
do Salzburga autostrad¹ A-10. Gdy wjechaliœmy w Alpy na wysokoœæ
oko³o 1000 metrów pogoda znowu uleg³a radykalnej zmianie, piêkne
s³oñce towarzyszy³o nam przez ca³e Wysokie Taury. Nic dziwnego, deszczowe chmury pozosta³y na wysokoœci 600-800 metrów, a my byliœmy
ponad nimi. Jednak wracaæ na trasê z lodowcem ju¿ nie by³o sensu.
Powrót do Wroc³awia zaplanowaliœmy na dwa dni z noclegiem w gospodarstwie agroturystycznym w Niemczech, blisko granicy z Czechami. Du¿e gospodarstwo prowadzili w sposób zbiorowy wyznawcy Hare
Kryszna, ceny noclegu by³y bardzo promocyjne, a gospodarze zapewnie
liczyli na wiêksze rozpropagowanie swych pogl¹dów oraz religii, jednak chyba nie osi¹gnêli zamierzonych celów. Dalsza droga prowadzi³a
przez przejœcie graniczne Stra¿ny, Czeskie Budziejowice, Pardubice do
Wroc³awia bez przygód czy k³opotów.
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O czym jeszcze warto wspomnieæ? Samo Bibione oferuje kompleksow¹ obs³ugê turystyczn¹. Pla¿a szerokoœci oko³o 200 metrów, z czystym i codziennie oczyszczanym piaskiem to g³ówna atrakcja. Dostêpny jest kompleks obiektów sportowych do gier (siatkówka pla¿owa, tenis i inne), wiele kilometrów œcie¿ek rowerowych prowadz¹cych
wzd³u¿ wybrze¿a oraz w g³¹b l¹du, park rozrywki dla dzieci, kawiarnie
i ogródki na ka¿dym kroku, z jedzeniem doœæ smacznym i niedrogim
oraz niezliczona liczba sklepików i straganów na targu dwa razy w tygodniu. W tym miejscu parê s³ów o cenach. Zdarzy³o mi siê kupiæ
0,75 kg piêknych winogron za 750 lirów. Nastêpnego dnia w tym samym sklepie kupi³em 1,5 kg tak samo piêknych winogron za … 750 lirów. Oszukiwali? Nie, bo ceny by³y podwójne. Jeœli kupowa³eœ mniejsze
iloœci – w tym przypadku do 1 kg – to cena wynosi³a 1000 lirów za kg.
Jeœli kupowa³eœ wiêcej – powy¿ej 1 kg, to cena by³a zdecydowanie ni¿sza – 500 lirów za kg. Takie by³y zasady handlu w rynkowej gospodarce, my dopiero poznawaliœmy te prawid³owoœci. W ka¿d¹ ostatni¹ sobotê sierpnia odbywa³y siê pokazy lotniczej grupy akrobacyjnej „ch³opców
z Aviano”, zapieraj¹ce dech w piersi, a jednoczeœnie bezpieczne dla widzów, bo same akrobacje odbywa³y siê nad morzem. Aquapark jest dopiero w pobliskim Lignano, ale rekompensowane to jest licznymi wieczornymi wystêpami muzycznymi w samym centrum Bibione.
PÓ£WYSEP IBERYJSKI – 1999
Zachêceni ³atwoœci¹ podró¿owania postanowiliœmy w kolejnym roku zobaczyæ ten najbardziej oddalony od nas region. Podró¿ obyliœmy
nasz¹ niezawodna Fiest¹, przeje¿d¿aj¹c ³¹cznie oko³o 8000 km. Wyruszyliœmy tym razem w 3-tygodniow¹ podró¿ na pocz¹tku sezonu, to
znaczy na prze³omie maja i czerwca, a wybór terminu okaza³ siê s³uszny. W pierwszym dniu dojechaliœmy do FREIBURGA na styku Niemiec,
Francji i Szwajcarii. Dlaczego tam? Bo nasz chrzeœniak tam studiowa³
i zostawi³ nam wolny pokój, a sam pojecha³ na Kretê oœwiadczyæ siê
swojej dziewczynie – prawda, ¿e m³odzieñcza fantazja? Pewn¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e chrzeœniak bêd¹c studentem lingwistyki stosowanej, znaj¹c biegle angielski i niemiecki, do Freiburga pojecha³ doskonaliæ trzeci jêzyk. Kto by zgad³, ¿e by³ to jêzyk rosyjski??? Po przejechaniu oko³o 1000 kilometrów postanowiliœmy odpocz¹æ jeden dzieñ
i zwiedziæ to ³adne miasto. Co zapamiêta³em z tego unikalnej miejscowoœci? Po pierwsze, na rynku rozpoczyna³a bieg niezliczona iloœæ strumieni, które promieniœcie rozprowadzane by³y po uliczkach najstarszej
czêœci miasta. Woda doprowadzona by³a z pobliskich, wydajnych Ÿróde³ na wzgórzach Szwarzwaldu. System cieków wodnych budowany by³
w œredniowieczu, zapewniaj¹c komfortowe warunki sanitarne mieszkañcom oraz ochronê przeciwpo¿arow¹. Oczywiœcie obecnie system
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cieków wodnych nie jest u¿ywany do zbierania nieczystoœci, nadaje jedynie specyficzny i niepowtarzalny urok tej miejscowoœci. Drugim zaskakuj¹cym spostrze¿eniem by³y miejskie tramwaje, które jeŸdzi³y po
³¹ce, a dok³adniej – to takie sprawia³y wra¿enie, gdy¿ tory by³y bardzo
nisko umieszczone, a ca³a przestrzeñ pomiêdzy nimi zasiana traw¹,
³adnie przystrzy¿on¹. Jeœli do tego dodaæ, ¿e dobra jakoœæ torowiska
powodowa³a cich¹ jazdê – to efekt by³ wrêcz zaskakuj¹cy. Freiburg to
du¿y oœrodek uniwersytecki z miêdzynarodowymi mieszkañcami, sprawia³ wra¿enie weso³ego i têtni¹cego ¿yciem miasta. Zapewne nie bez
znaczenia jest fakt, ¿e to po³udniowa czêœæ Niemiec i w³aœnie w tym rejonie funkcjonuj¹ winnice produkuj¹ce oryginalne wino reñskie. No, ale
przed nami droga jeszcze daleka, jedziemy dalej.
Po pokonaniu kolejnego tysi¹ca kilometrów, co przy doskona³ej dro¿ni Francji nie by³o problemem, dojechaliœmy przez Lion i Montpellier do
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Hiszpanii. Wygodny kemping znaleŸliœmy w Sant Pere de Pescador,
z wolnymi miejscami w bungalowach nie by³o ¿adnego problemu. Kolejne dni poœwiêciliœmy na odpoczynek oraz zwiedzenie pobliskiego FIGUERES wraz z muzeum Salvadora Dali. W³aœciwie to ca³a miejscowoœæ jest
nim przesycona, gdy¿ w wielu miejscach – na ulicach, placach lub skwerach znajduj¹ siê jego monumentalne prace. Przed samym gmachem muzeum prze¿yliœmy zabawn¹ scenkê. Do muzeum przyjecha³a japoñska
ekipa filmowa lub telewizyjna, któr¹ zastaliœmy w trakcie roz³adowywania niezliczonej iloœci sprzêtu pomocniczego w postaci statywów, reflektorów, kabli itp. Nad ca³oœci¹ prac czuwa³ niewielki, skrzekliwy boss,
a pozostali pracownicy biegiem znosili to z³omowisko do wnêtrza muzeum, chyba byli w tzw. niedoczasie, bo g³os stawa³ siê coraz bardziej
skrzekliwy, a ruchy pracowników coraz szybsze. Postanowiliœmy zaj¹æ na
chwilkê szefa, prosz¹c go o wykonanie nam pami¹tkowego zdjêcia przed
wejœciem do muzeum. Nie jestem w stanie oceniæ czy przyczyn¹ jego
kwaœnej miny by³ Pentax (bynajmniej nie japoñskiej produkcji), który wyl¹dowa³ w jego d³oniach, czy przerwa, któr¹ musia³ zrobiæ na wykonanie
zdjêcia. Nie odmówi³, ujêcie by³o udane, ale doœæ szybko wróci³ do wykonywania podstawowych obowi¹zków i „kulisi” znowu biegiem znosili manele potrzebne przy filmowaniu. Prace Salvadora Dali to zupe³nie oddzielny rozdzia³, mo¿na nimi syciæ oczy niemal w ci¹g³y sposób. Bakcyl
zosta³ zaszczepiony ju¿ dawniej, gdy¿ kilka miesiêcy wczeœniej we Wroc³awiu wystawiano sporo prac Dalego, a radoœæ ma³¿onki, ¿e mog³a cieszyæ oczy wieloma jego orygina³ami by³a znacz¹ca.
Dalsza droga prowadzi³a wzd³u¿ wschodniego wybrze¿a Hiszpanii.
Z samochodu zobaczyliœmy Barcelonê, a w³aœciwie dobrze rozbudowan¹ sieæ dróg autostrad i sumiennie postanowiliœmy, ¿e na Barcelonê
trzeba poœwiêciæ kiedyœ oddzielny wyjazd. Przyjêliœmy zasadê, ¿e kolejne odcinki dróg bêdziemy pokonywaæ z takim wyliczeniem, ¿e gdy tylko kierowcê dotkn¹ pierwsze oznaki zmêczenia, to rozejrzymy siê za
miejscem noclegowym i odpoczniemy, by nastêpnego dnia ruszyæ dalej
w trasê. Trudno teraz ustaliæ, czy zmêczenie czy te¿ intryguj¹ca nazwa
spowodowa³a, ¿e dojechaliœmy do nadmorskiej miejscowoœci PENISCOLA w po³owie drogi pomiêdzy Barcelon¹ a Walencj¹. ZnaleŸliœmy wygodny kemping, gdzie zanocowaliœmy w du¿ym mobil-home. Piaszczysty
pó³wysep w¿ynaj¹cy siê w morze dobitnie wyjaœnia pochodzenie nazwy
miejscowoœci. Bardzo ³adnie po³o¿ona miejscowoœæ i piaszczyste pla¿e
zachêca³y do odpoczynku, ale my, wytrwali podró¿nicy, nastêpnego ranka pojechaliœmy dalej wzd³u¿ wschodniego wybrze¿a. Minêliœmy Walencjê i skierowaliœmy siê dalej na zachód w stronê Portugalii. Kolejny postój i nocleg w miejscowoœci Alcaraz wewn¹trz p³askowy¿u centralnego
sk³ania³ do porównañ z naszym krajem. U nas miasteczka i wioski sytuowane s¹ w terenie pofa³dowanym w dolinach blisko cieków wodnych,
natomiast pola orne i pastwiska wznosz¹ siê w górê. W centralnej Hisz-

121

Art. 13. Zieliæski.qxd

26.09.2018

13:02

Page 122

Nasze hobby

panii jest na odwrót, siedliska sytuowane s¹ najczêœciej na szczytach
otaczaj¹cych wzgórz, natomiast w dó³ ci¹gn¹ siê pastwiska i pola orne
w ni¿ej po³o¿onych regionach. Próbuj¹c dociec dlaczego tak jest otrzyma³em odpowiedŸ, ¿e g³ównie wzglêdy militarne by³y przyczyn¹ tego
stanu rzeczy. W okresie gdy budowano miasteczka lub wsie, toczy³y siê
tam zaciête walki z plemionami arabskimi, które stara³y siê opanowaæ
Pó³wysep Iberyjski. Zdecydowanie ³atwiej by³o siê broniæ na szczycie góry, ze wzglêdu na dostêpnoœæ materia³u skalnego i wiêkszy zasiêg miotania z góry ni¿ pod górê. Warunkiem koniecznym by³o zgromadzenie
odpowiedniego zapasu ¿ywnoœci i dostêpnoœæ wody pitnej.
Tym razem po noclegu, który wypad³ w hotelu w pokoju z klimatyzacj¹, dobrze wypoczêci postanowiliœmy kierowaæ siê na Kordobê, Sewillê i dotrzeæ na po³udniowe wybrze¿e Portugalii. PóŸnym popo³udniem dojechaliœmy do miejscowoœci Fuseta, niedaleko Faro. Z racji
póŸnej pory wynajêliœmy pierwsz¹ lepsz¹, niewielk¹ przyczepê kempingow¹, z której nie byliœmy jednak zadowoleni i nastêpnego dnia ruszyliœmy dalej na poszukiwanie lepszego lokum, które znaleŸliœmy parê
kilometrów na zachód w miejscowoœci Armakao de Pera. Wynajêliœmy
³adny apartament na du¿ym kempingu z pe³nym zapleczem. Przez
ocieniony taras wchodzi³o siê do salonu z aneksem kuchennym. W g³êbi by³a sypialnia bez okna wraz z s¹siaduj¹cym wêz³em sanitarnym.
Trochê nas dziwi³o, ¿e sypialnia jest bez okien, ale wkrótce przekonaliœmy siê, ¿e budowniczowie wiedzieli, co robi¹. Taki uk³ad pomieszczeñ doskonale chroni³ przed upa³em. Dziwi³a mnie te¿ wieloœæ basenów na terenie kempingu, mimo bliskoœci morza. I znowu okaza³o siê,
¿e praktycy wiedzieli co robi¹, temperatura wody w basenach wynosi³a
na pocz¹tku czerwca oko³o 25 stopni, a na otwartej pla¿y woda w Atlantyku mia³a oko³o 17 stopni. Prawie tyle, co w upalne lata w naszym Ko³obrzegu, jednym s³owem czuliœmy siê, jak u siebie w domu. Trochê nisk¹ temperaturê wody w Atlantyku rekompensowa³y piêkne widoki na
pla¿ach Algarve, a piaskowiec rzeŸbiony przez si³y natury przybra³
kszta³ty filarów lub inne, fantazyjne wrêcz kszta³ty. Owoce po³udnia
Portugalii by³y bardzo smaczne, a dania rybne w pobliskich restauracyjkach bardzo smakowite. Po tygodniu postanowiliœmy ruszyæ w dalsz¹ drogê dooko³a Pó³wyspu Iberyjskiego. Z lekcji geografii zapamiêta³em, ¿e Hiszpania to kraj górzysty, natomiast Portugalia jest zdecydowanie bardziej równinna. W praktyce jest odwrotnie, przejazd przez
Hiszpaniê wzd³u¿ wybrze¿a to przejazd po drogach równinnych, podobnie przejazd od wschodniego wybrze¿a przez centrum na po³udniowo-zachodnie wybrze¿e odbywa³ siê na drogach poprowadzonych przez
rozleg³e wy¿yny, ale bez du¿ych przewy¿szeñ. Diametralnie odmienne
jest podró¿owanie przez Portugaliê z po³udnia na pó³noc, po drodze pokonuje siê wiele kanionów rzek p³yn¹cych równole¿nikowo do Atlantyku. Przewy¿szenia s¹ wprawdzie niewielkie, do 100 metrów, ale ich du-
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¿a czêstotliwoœæ sprawia wra¿enie podró¿owania po bardzo górzystym
kraju.
Pierwszym oryginalnym zwiedzanym obiektem by³a twierdza SAGRES po³o¿ona na przyl¹dku San Vicente. To ta czêœæ Portugalii, która jest najbli¿ej Brazylii, dawnej kolonii w której jêzykiem urzêdowym
nadal pozosta³ jêzyk portugalski. Po³o¿ona na wysokim klifie œredniowieczna twierdza wiêksze straty ponios³a od trzêsienia ziemi ni¿ od
walk o jej opanowanie, prawd¹ jest równie¿, ¿e le¿¹c na „koñcu œwiata”
nie by³a czêsto atakowana, ale pozosta³a symbolem potêgi morskiej
Portugalii i robi wra¿enie nawet w chwili obecnej. Dalsza podró¿ wiod³a do Lizbony przez dwupoziomowy most wisz¹cy nad Tagiem, chlubê
budownictwa wodno-l¹dowego. To jeden z wiêkszych mostów wisz¹cych w Europie, wprawdzie istniej¹ ju¿ obiekty nowsze i wiêksze, ale
urody mostowi inne obiekty mog¹ jedynie pozazdroœciæ. Zwiedzanie
stolicy ograniczyliœmy do przejechania g³ównej trasy z po³udnia na pó³noc, z jednym postojem na punkcie widokowym. Godziny popo³udniowe sk³ania³y do wyjazdu i rozpoczêcia poszukiwañ kolejnego noclegu,
który tym razem wypad³ w Peniche, na urwistym przyl¹dku oko³o stu
kilometrów na pó³noc od stolicy Portugalii. Miejsce okaza³o siê urokliwe, ale jednoczeœnie bardzo niebezpieczne. Z du¿¹ przykroœci¹ odebraliœmy wiadomoœæ, ¿e w tym miejscu zginêli polscy turyœci.
Uko³ysani szumem morza, przespaliœmy noc i nastêpny dzieñ po-
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œwieciliœmy budowlom sakralnym. W prawie ka¿dej mijanej miejscowoœci mo¿na by³o znaleŸæ oryginaln¹ budowlê. W Alkobace i Obidos koœcio³y pochodzi³y z czasów œwietnoœci Portugali i imponowa³y bogactwem rzeŸb oraz obrazów, ale nie wywar³y szczególnego wra¿enia. Zapamiêta³em natomiast budowlê w miejscowoœci Batalha. To niedokoñczony koœció³, wybudowany jedynie do wysokoœci oko³o 10 metrów, z jasnego piaskowca, o przepiêknej ornamentyce. Po œmierci fundatora rodzina uzna³a, ¿e intencja odkupienia grzechów zosta³a spe³niona, wiêc koœció³ pozosta³ w takim stanie, do jakiego doprowadzi³ go fundator. Brak
sklepienia w ciep³ym klimacie nie stanowi problemu, a nawet sprawia,
¿e przepiêkne i misterne rzeŸby s¹ lepiej widoczne w najdrobniejszych
szczegó³ach. Fatima to kolejne sanktuarium, które znalaz³o siê na trasie naszej wycieczki. Miejsce jest t³umnie odwiedzane i trochê miesza
siê kult religijny z infrastruktur¹ zabezpieczaj¹c¹ pobyt wielu tysiêcy
osób (stragany, toalety, sklepiki, punkty ¿ywienia itp.). Warto odnotowaæ, ¿e w Fatimie spotkaliœmy napisy w jêzyku polskim: „zachowaj czystoœæ' lub „kierunek zwiedzania”, wprawdzie niewiele, ale i tak cieszy³y w du¿ym oddaleniu od Polski. Kolejny odpoczynek wybraliœmy na
skraju rezerwatu Sao Jacinto niedaleko Aveiro. Kemping usytuowany
jest na mierzei pomiêdzy Atlantykiem a jeziorami powsta³ymi przy ujœciu Vougi. Popularne w tym rejonie k¹pieliska usytuowane s¹ od strony ciep³ych, bo niezbyt g³êbokich jezior, my chcieliœmy zobaczyæ jednak
otwarty Atlantyk. Obs³uga kempingu poinformowa³a nas, ¿e nie ma zakazu przejœcia w ten rejon, ale nic ciekawego tam nie spotkamy. Kiedy
po godzinnym przejœciu bardzo nik³¹ œcie¿k¹ przez pas krzewów, dotarliœmy do oceanu, nasze zaskoczenie by³o olbrzymie. Teren niemal dziewiczy, na którym ludzka stopa rzadko dotyka³a piasek, to by³o królestwo ptaków. Pla¿a szerokoœci oko³o 500 metrów zas³ana by³a ptasimi
gniazdami i trzeba by³o uwa¿aæ aby nie rozdeptaæ jajeczek, najczêœciej
ubarwionych w maskuj¹ce plamy i ciapki. Ptaki uzna³y nas za napastników, którzy naruszyli ich prywatne terytoriom i próbowa³y nas zniechêciæ pikuj¹c oraz „bombarduj¹c” œrodkami swego arsena³u. Odchody ptaków morskich, nasycone przetrawion¹ rybê, okaza³y siê skuteczn¹ broni¹ na intruzów z Polski. Ptaki zwyciê¿y³y, nam natomiast w pamiêci zosta³ obraz piêknej szerokiej pla¿y i wielokilometrowa przestrzeñ bez jakiejkolwiek zabudowy. Za poniesion¹ „pora¿kê” wziêliœmy srogi rewan¿
podczas pobytu w Porto, które s³ynie z... W tym miejscu zrobiê niewielka przerwê w opisie, wyrêczaj¹c cenzora, który musia³by w tym miejscu
u¿yæ swych uprawnieñ i wykreœliæ kilka zdañ.
Od tamtej chwili dalsza droga wiod³a ju¿ do domu. Poprzez rozleg³e wy¿yny œrodkowej Hiszpanii, kieruj¹c siê na Salamankê i Saragossê, z jednym noclegiem dotarliœmy do ANDORY. To kolejna ciekawostka regionu, pañstewko w Pirenejach, na granicy Hiszpanii i Francji, bez
bogactw naturalnych, istnieje dziêki strefie wolnoc³owej, turystyce oraz
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zapewne dziêki przemytowi, który od wieków istnia³ w tym regionie.
Byliœmy nawet œwiadkami poœcigu francuskich karabinierów za jakimœ
uciekaj¹cym samochodem, ale przezornie zainteresowaliœmy siê innym
urzekaj¹cym zjawiskiem. Przeje¿d¿aj¹c przez przepiêkne ³¹ki górskie
dziwiliœmy siê sk¹d na pocz¹tku czerwca tyle œniegu w Pirenejach,
gdzie krowy i owieczki pas³y siê spokojnie i wcale im to nie przeszkadza³o. Dopiero gdy zatrzymaliœmy siê na pobliskim parkingu i z bliska
zobaczyli œnieg, to zauwa¿yliœmy swoj¹ pomy³kê, œniegiem okaza³y siê
kwitn¹ce jeden przy drugim dzikie narcyzy tworz¹c ci¹g³y, bia³y dywan.
Obraz porównywalny tylko z dywanem lawendy w Prowansji, ju¿ nawet
dla tego widoku „œniegu” warto by³o odbyæ tak dalek¹ podró¿.
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Nasze podró¿e planowaliœmy z regu³y w ten sposób, ¿e dojazd by³
autostradowy, natomiast powroty drogami, gdzie op³aty nie s¹ wymagane. Podczas powrotu zdarzy³ siê nam przypadek wart opisania. Przeje¿d¿aj¹c przez Francjê wypatrywaliœmy noclegów w hotelach Formule 1,
gdzie jednolite ceny s¹ w sam raz na kieszeñ powracaj¹cych z urlopu.
Przeje¿d¿aj¹c niedaleko Lyonu napotkaliœmy taki hotel i uznaliœmy, ¿e
warto siê tam zatrzymaæ, bo obok by³ wiadukt nad tras¹ szybkiego poci¹gu TGV – a widok sk³adu pêdz¹cego z prêdkoœci¹ oko³o 300 km/h
nie by³ wtedy dostêpny w Polsce. Wjechaliœmy na parking hotelowy
i zobaczyliœmy, ¿e obs³uga by³a wyraŸnie czymœ zaaferowana. Zdawkowe zapraszamy, piwo, wino czy lampka koniaku jest w takich przypadkach norm¹, bo przecie¿ jeœli kierowca wypije, to dalej nie pojedzie. Po
paru minutach obs³uga z rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹ wyznaje, ¿e otrzymali przesy³kê nasion konopi indyjskich, a ¿e we Francji mo¿na posiadaæ
legalnie na w³asny u¿ytek jedynie kilka nasionek (chyba 6) – musieli
pilnie je rozdzieliæ, by unikn¹æ ewentualnych k³opotów. Nastêpnie nasionka pieczo³owicie zasadzono w okiennych doniczkach i wszyscy
szczêœliwi wrócili do codziennych obowi¹zków. Dalszy powrót, z jeszcze jednym odpoczynkiem w Nadrenii, nie przyniós³ szczególnych wydarzeñ, a przejechanie oko³o tysi¹ca kilometrów po doskona³ych autostradach w Niemczech nie dostarczy³o niespodziewanych emocji.
KRAJE BENELUXU – 2000
W kolejnym roku postanowiliœmy odwiedziæ kraje w rejonie Morza
Pó³nocnego. Teoretycznie region ten zna³em doœæ dobrze, a to z racji
niezliczonej iloœci æwiczeñ sztabowych, w których uczestniczy³em. Wyruszyliœmy 11 czerwca z przekonaniem, ¿e na pocz¹tku sezonu dostêpnoœæ miejsc noclegowych jest powszechna, a w wielu przypadkach – po
preferencyjnych cenach. Pierwszy nocleg wypad³ nam w hostelu na terenie Harzu w Niemczech. Te unikalne góry zawsze mnie intrygowa³y,
wtedy wreszcie wyobra¿enia i przekaz poprzez zdjêcia mog³em skonfrontowaæ z rzeczywistoœci¹. Warto zobaczyæ ten region, zw³aszcza dlatego, ¿e jest tak blisko nas, a posiada unikalne walory krajobrazowe.
Kolejnym obiektem, który chcia³em koniecznie obejrzeæ na trasie
do Holandii, jest unikalne po³¹czenie tras wodno-l¹dowych w Minden.
To tam Wezera, p³yn¹ca z po³udnia krzy¿uje siê z Kana³em Œródl¹dowym, przebiegaj¹cym z zachodu na wschód. Budowniczowie doszli do
wniosku, ¿e ze wzglêdu na du¿¹ ró¿nicê poziomów wód w miejscu
skrzy¿owania, ³atwiej bêdzie poprowadziæ kana³ gór¹ nad Wezer¹, ni¿
budowaæ skomplikowany system œluz po obu stronach rzeki. Powsta³o
wiêc unikalne skrzy¿owanie wodne, gdzie doœæ spore barki p³yn¹ równoczeœnie na dwóch poziomach. Nastêpnie pojechaliœmy zwiedziæ tamê pó³nocn¹ na terenie Holandii. Ta wyj¹tkowa budowla to dowód
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kunsztu in¿ynierskiego oraz pracowitoœci Holendrów. Zapora ma 32
km d³ugoœci, 90 m szerokoœci i 7,25 m wysokoœci. Budowa zapory pozwoli³a na stopniowe osuszenie dawnej zatoki i powstania ¿yznych polderów. Holandia jest krajem, który zwiêksza powierzchniê kraju nie
kosztem podbojów. Po zwiedzeniu pomnika budowniczego, w charakterystycznej pozycji „kto wypina tego wina”, dotarliœmy do kempingu na
odpoczynek. Dla rozprostowania koœci postanowiliœmy pójœæ na spacer
nad Morze Pó³nocne i tam okaza³o siê, ¿e trzeba wspinaæ siê po schodach pod górê do poziomu lustra wody, bo nasz kemping po³o¿ony jest
w depresji. Sam brzeg by³ niezbyt przyjazny, silny wiatr potêgowa³
uczucie zimna i szybko wracaliœmy w dó³ na nasz kemping, by po odpoczynku ruszyæ na po³udnie w stronê Amsterdamu.
Tym razem na sw¹ bazê wybraliœmy EDAM (stamt¹d pochodz¹
s³ynne sery edamskie) g³ównie z tego wzglêdu, ¿e ceny noclegów
w mniejszych miasteczkach s¹ znacznie bardziej przystêpne. Po drugie
-komunikacja miejska dowozi³a nas do samego centrum AMSTERDAMU, koñcowy przystanek autobusowy by³ obok g³ównego dworca kolejowego. JeŸdziæ po mieœcie samochodem mo¿na – chocia¿ trudno, ale
znaleŸæ miejsce parkingowe jest wrêcz niemo¿liwe, komercyjne parkingi oferuj¹ miejsca w takiej cenie, ¿e wielokrotnie przewy¿szaj¹ one ce-
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ny dojazdu. Amsterdam zwiedzaliœmy na piechotê, ale trzeba by³o uwa¿aæ na wszechobecne rowery! Imponuj¹ca iloœæ kana³ów wodnych pozwoli³a rozwin¹æ sieæ komunikacji autobusami i tramwajami wodnymi.
Bêd¹c w Amsterdamie nie uniknêliœmy ci¹g³ych propozycji „bardzo dobrych” papierosów, ró¿norodnych prochów oraz innych uciech dla cia³a czy ducha. Zastanawiaj¹ca jest wszechstronnoœæ lingwistyczna dilerów oraz to, jak szybko potrafi¹ rozpoznaæ z jakiego kraju pochodz¹ napotkani turyœci. Nas interesowa³y bogate muzea malarstwa mistrzów
holenderskich oraz secesyjna zabudowa miasta, a tak¿e unikalne po³¹czenia budownictwa wodnego i l¹dowego.
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Po dwóch dniach zwiedzania Amsterdamu wyruszamy poprzez mosty na Renie do stolicy Belgii. W tym przypadku zwiedzanie mieliœmy
u³atwione, gdy¿ w BRUKSELI mieszka³ i pracowa³ nasz s¹siad, który
w dni wolne s³u¿y³ nam za przewodnika. W pierwszym dniu samodzielnie zwiedziliœmy stadion pi³karski Heysel, na którym dosz³o kiedyœ do
tragicznych w skutkach zamieszek wœród kibiców. Na placu obok stadionu zmontowano model atomu ¿elaza – Atomium, w którym obecnie
mieœci siê muzeum miejskie godne odwiedzenia. Bêd¹c w Brukseli koniecznie trzeba odwiedziæ stare miasto ze s³ynn¹ rzeŸb¹ siusiaj¹cego
ch³opczyka, a nasz przewodnik zaprowadzi³ nas parê uliczek dalej do
podobnej, ale mniej popularnej rzeŸby dziewczynki. Korzystaj¹c z bogatej wiedzy p. Marka odwiedziliœmy niezwyk³e muzeum kolonii belgijskich. Mówi siê, ¿e Belgia nie mia³a wiele zamorskich posiad³oœci, w zasadzie tylko Kongo, ale za to niezwykle bogat¹. W by³ym pa³acu królewskim, jednym z kilkunastu, który król uzna³ za zbêdny, urz¹dzono muzeum poœwiêcone bogactwom naturalnym, kulturze i etnografii ludów
z centrum Afryki. Olbrzymie wra¿enie wywar³a na mnie ³ódŸ wydr¹¿ona

Klasztor Saint Michel.
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w jednym pniu drzewa dla czterdziestu wioœlarzy. Bogactwo muzealnej
ekspozycji przenosi zwiedzaj¹cych wprost do tropików Afryki.
W kolejnym dniu odwiedziliœmy muzeum bitwy po Waterloo, ostatniego boju wielkiego wodza, bitwy która zakoñczy³a epokê œwietnoœci
Napoleona. Obecnie na miejscu bitwy dominuje kurhan poœwiêcony
uczestnictwu Holendrów. Wprawdzie historycznie ich udzia³ po stronie
zwyciêskich wojsk by³ symboliczny, ale zadbano o pozostawienie do
czasów wspó³czesnych trwa³ego œladu. Taki ma³y chichot historii. Po
kilku dniach zwiedzania Brukseli wyruszyliœmy dalej.
Odwiedziliœmy miasteczko YPRES, myœlê, ¿e na forum Biuletynu
nie muszê t³umaczyæ motywów tych odwiedzin. Co pozosta³o z czasów
zaciêtych walk podczas I Wojny Œwiatowej? Niezliczone cmentarze wojenne, w których pochowano ofiary zaciêtych zmagañ. Wszystkie groby
to indywidualne mogi³y z podanym imieniem i nazwiskiem, wyznaniem
i dat¹ œmierci. Zdarzaj¹ siê mogi³y, w których pochowano nieznanych
¿o³nierzy, ale rzadko. Pionowo umieszczone kamienne tablice umo¿liwiaj¹ utrzymywanie ³adu i czystoœci w sposób zmechanizowany. Dalej
skierowaliœmy siê w stronê Normandii, minêliœmy Sekwanê i zatrzymaliœmy siê na odpoczynek w jednym w wielu kempingów w tym rejonie.
Koniecznie chcieliœmy zobaczyæ klasztor Saint Michel. Unikalne
po³o¿enie oraz bardzo wysokie p³ywy Kana³u La Manche sprawiaj¹, ¿e
klasztor jest po³o¿ony na pó³wyspie w czasie odp³ywu, lub na wyspie
w czasie przyp³ywu. Atrakcyjnoœæ miejsca przyci¹ga wielu turystów,
a klasztor warto zobaczyæ dwukrotnie w ci¹gu doby. Obecnie podwy¿szona grobla dojazdowa do parkingu przy klasztorze nieco ogranicza
wspomniany efekt zatapiania drogi dojazdowej. Dalej skierowaliœmy
siê do Bretanii, gdzie w miejscowoœci Pornic zaleŸliœmy dogodna pozycjê do kolejnego etapu naszej wyprawy – zwiedzania zamków nad Loar¹. To szczególne zagêszczenie unikalnych budowli licz¹ce oko³o 300
zamków i pa³aców nad Loar¹ i jej dop³ywami. Jest oczywiste, ¿e nie
zdo³aliœmy ich wszystkich zwiedziæ, wybraliœmy kilka pere³ek z tej listy œwiatowego dziedzictwa, opisaæ ich prawie siê nie da – to trzeba koniecznie zobaczyæ.
W drodze powrotnej zwiedziliœmy Verdun – drugi wêze³ linii obronnej podczas I Wojny Œwiatowej. Nad Renem podziwialiœmy owian¹ legend¹ ska³ê Loreley – wyj¹tkowe miejsce na najwiêkszej rzece w zachodniej Europie. Pe³ni wra¿eñ powróciliœmy szczêœliwie do domu.
KRAJE NADBA£TYCKIE. FINLANDIA – 2001
Nastêpnego lata, w czerwcu, wybraliœmy siê na zwiedzanie Europy
w kierunku pó³nocno-wschodnim. Wspomniany w podró¿y do Portugalii chrzeœniak zawiera³ zwi¹zek ma³¿eñski w I³awie. Po hucznym weselu pojechaliœmy przez urocze Mazury do WILNA. Wygodne lokum zna-
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leŸliœmy u zaprzyjaŸnionej polskiej rodziny. W obowi¹zkowym programie zwiedzania umieœciliœmy cmentarz na Rossie, Ostr¹ Bramê, starówkê, kilka ³adnie zachowanych koœcio³ów oraz odnowiony zamek
w Trokach. Myœlê, ¿e Wilno i okolice s¹ doœæ dobrze znane i dobrze opisane, dlatego nie bêdê opisywa³ ich szczegó³owo. Po kilku dniach wyruszyliœmy w dalsz¹ drogê, kieruj¹c siê na pó³noc. Tu parê s³ów o drogach: szerokie, najczêœciej 4-pasmowe, ale co ciekawe – bez rozdzielaj¹cego kierunki ruchu pasa zieleni. Myœlê, ¿e wojskowym czytelnikom
biuletynu nie trzeba t³umaczyæ, ¿e to drogowe odcinki lotniskowe do
prawie natychmiastowego wykorzystania. Doœæ czêsto rozlokowane
parkingi mog³y byæ wykorzystane jako infrastruktura logistyczna niezbêdna w lotnictwie. Bardzo podobne drogi spotykaliœmy w s¹siedniej
£otwie oraz Estonii, to pozosta³oœci militarnego przygotowania terenu
z czasów Uk³adu Warszawskiego.
W ci¹gu jednego dnia dojechaliœmy do RYGI, gdzie kilka godzin zajê³o nam zwiedzenie oryginalnej i niezniszczonej starówki. Na odpoczynek wybraliœmy podmiejski kemping, gdzie potwierdzi³o siê, ¿e podró¿owanie przed miesi¹cami letnimi powoduje powszechn¹ dostêpnoœæ
miejsc, obs³uga nie jest zmêczona nat³okiem turystów, a domki przygotowane do sezonu. Nastêpnego dnia wyruszyliœmy doœæ wczeœnie,
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w planach maj¹c przejazd ponad 300 kilometrów do Tallina, przeprawê promem przez Zatokê Fiñsk¹ i poszukanie noclegu w okolicach
Lahti. Aby nieco przyspieszyæ podró¿ wybraliœmy niewielki prom-wodolot, którym rejs do Helsinek trwa³ oko³o godziny, kosztowa³ wprawdzie nieco dro¿ej, ale podró¿owa³o siê wygodniej. Oczywiœcie w ramach
dba³oœci o klienta – bilet powrotny dostaliœmy ju¿ ze zni¿k¹.
Gdy dojechaliœmy do kempingu w pó³nocnej czêœci miasta, czeka³a
na nas niespodzianka, trwa³a bowiem interwencja policji. Przy wjeŸdzie
poproszono nas o chwilê zw³oki, niezbyt d³ug¹. Okaza³o siê, ¿e grupa
m³odzie¿y nieco przeholowa³a z alkoholem i postanowi³a sch³odziæ wybuja³¹ fantazjê oraz temperaturê zdarzeñ, p³ywaj¹c zbiorowo bez strojów. Ostatecznie, ¿e bez strojów to mo¿na, ale w stanie wskazuj¹cym –
absolutnie nie, skoñczy³o siê na s³ownym pouczeniu, a póŸniej ³ad i porz¹dek by³ przestrzegany. W Finlandii z okazji nadejœcia lata og³aszane
jest œwiêto i jest to doskona³a okazja do œwiêtowania, wyruszenia na spotkanie z przyrod¹, zabaw, radoœci – taka fiñska noc œwiêtojañska.
W LAHTI obowi¹zkowym punktem zwiedzania jest kompleks skoczni
narciarskich, gdzie polscy skoczkowie, pocz¹wszy od Marusarza, odnosili znacz¹ce sukcesy. Pomimo lata, na skoczniach panowa³ o¿ywiony
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Finlandia, muzeum wojny fiñsko - rosyjskiej.

ruch. Na ma³ym i œrednim obiekcie trenowali zawodnicy w ró¿nych grupach wiekowych. Du¿a skocznia latem jest nieczynna, gdy¿ u podnó¿a
zeskoku wybudowany jest basen p³ywacki, zwiedziliœmy natomiast wie¿ê startow¹, z której rozleg³y widok na miasto jest urzekaj¹cy. Kierowaliœmy siê dalej na pó³noc i coraz wyraŸniej mo¿na by³o zaobserwowaæ
bia³e noce, dzieñ by³ d³u¿szy, a w nocy nie by³o bardzo ciemno.
Minêliœmy Kuopio i pojechaliœmy do Nurmes. W tej czêœci Finlandii jest du¿o dróg szutrowych, bardzo dobrze utrzymanych, po których
jazda z prêdkoœci¹ 100 km/h jest mo¿liwa. Ale skoro jechaliœmy zobaczyæ piêkn¹ krainê lasów oraz jezior, to aby nic nie uroniæ z widoków,
to jechaliœmy wolniej. Ruch na drogach by³ niewielki, ale zdarza³o siê,
¿e ktoœ nas dogoni³ i wówczas rozpoczyna siê „ceremonia” wyprzedzania. Wyprzedzaj¹cy najpierw jecha³ za tob¹ parê kilometrów, aby upewniæ siê czy zosta³ zauwa¿ony, gdy dawa³em mu znak prawym migaczem,
¿e jest zauwa¿ony i mo¿e wyprzedziæ, to aby manewr by³ zrealizowany
– musia³ siê trafiæ prosty, kilkukilometrowy odcinek, po wyprzedzeniu
nastêpowa³a kolejna wymiana uprzejmoœci oraz pozdrowieñ i dopiero
wtedy wyprzedzaj¹cy oddala³ siê, a my dalej podziwialiœmy kolejne
atrakcje w Karelii. Na niektórych odcinkach dróg promy s¹ bezp³atne,
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mosty oraz drogi poprowadzone groblami, a liczne punkty widokowe
pozwala³y zobaczyæ okoliczne lasy i jeziora z góry. Fiñskie systemy budownictwa wodno-l¹dowego to mistrzostwo na skalê europejsk¹.
W Hejnavesi jest 7-stopniowy system œluz umo¿liwiaj¹cy ¿eglugê pomiêdzy jeziorami o znacznej ró¿nicy poziomów wody. W Valamo zwiedziliœmy zabytkowy kompleks klasztorno-koœcielny, który w okresie zagro¿enia wojennego zosta³ rozebrany, a nastêpnie przeniesiony z wyspy
na jeziorze £adoga w g³¹b Karelii. Imponuj¹cy swymi rozmiarami jest
drewniany koœció³ w Kerimaki, mieszcz¹cy oko³o 5000 osób.
Œladów niezbyt przyjaznego s¹siedztwa z Rosj¹ jest znacznie wiêcej. Wielka twierdza Savolina zbudowana w XV wieku, pe³ni³a funkcje
militarne, ale by³a równie¿ wiêzieniem, obecnie odbywaj¹ siê tam festiwale operowe. Po drugiej stronie jeziora zachwyca modrzewiowy pa³acyk zbudowany dla ukochanej ¿ony naczelnika twierdzy. Muzeum wojny fiñsko-rosyjskiej znajduje siê w miejscowoœci Salpalinja w po³udniowej czêœci kraju. Na zwiedzaj¹cych oczekiwa³ dziarski, aczkolwiek ponad osiemdziesiêcioletni weteran, gotowy opisaæ historiê walk. Po wymianie grzecznoœci pan by³ gotów rozpocz¹æ relacjê po angielsku, ale
widz¹c moj¹ trochê kwaœn¹ minê zatrzyma³ siê zdezorientowany. Po
mojej propozycji rozmowy w jêzyku niemieckim, ja z kolei zobaczy³em
jego kwaœn¹ minê. Po pytaniu sk¹d przyjechaliœmy, weteran szybko
ustali³, ¿e rosyjski bêdzie dobrym forum wymiany pogl¹dów, poprosi³
abyœmy poczekali na t³umacza kilka minut, i w tym czasie mo¿na rozejrzeli siê po „obiekcie”. By³ to dobrze zachowany batalionowy punkt
oporu, stanowiska by³y wybrane na niewielkim stoku ci¹gn¹cym siê od
przep³ywaj¹cej w dole rzeczki. M³odszy las wyraŸnie wskazywa³, ¿e pole ostrza³u by³o wczeœniej oczyszczone, punkt oporu by³ wzmocniony
œrodkami przeciwpancernymi, a armata przeciwpancerna zachowa³a
siê do chwili obecnej. Punkt oporu by³ rozbudowany do pe³nego profilu, dodatkowo na przedpolu rozmieszczono pas przeszkód w postaci
kamiennych ciosów granitowych, które by³y wkopane w ziemiê na g³êbokoœæ oko³o 2 metrów, natomiast wystawa³y nad ziemiê oko³o 1 metra. Taki pas by³ niemo¿liwy do pokonania z marszu przez czo³gi, natomiast rozgrodzenie uniemo¿liwia³ system ognia obroñców a zw³aszcza
doskonali snajperzy. Na tym kierunku obrona nie zosta³a prze³amana.
Warto wspomnieæ, ¿e system kamiennych zapór mia³ ³¹czn¹ d³ugoœæ
prawie 1000 kilometrów wzd³u¿ ca³ej granicy. T³umaczem okaza³a siê
m³oda, przystojna studentka filologii rosyjskiej. Pytanie, dlaczego studiuje w³aœnie ten jêzyk bardzo j¹ zdziwi³o, odpowiedzia³a 'przecie¿ tu
Japonii' raczej nie przyjad¹, Rosjanie s¹ najbli¿szymi s¹siadami i pomimo trudnej historii s¹siedztwa stawia siê na rozwój turystyki pomiêdzy dwoma krajami. T³umaczka poinformowa³a nas, ¿e przez Finlandiê, zamarzniêt¹ Zatokê Botnick¹ i dalej Szwecjê wiód³ stary historyczny szlak podró¿y arystokracji rosyjskiej do Zachodniej Europy.
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Odwiedziliœmy równie¿ jedno z dwóch miejsc wystêpowania na
œwiecie spektrolitu. Te piêkne kamienie s³u¿¹ do wyrobu wielu oryginalnych ozdób i s³yn¹ z w³aœciwoœci zmiany barwy w zale¿noœci od k¹ta, pod którym kamieñ jest obserwowany. Ostatnie dwa dni pobytu
przeznaczyliœmy na zwiedzanie stolicy. WyraŸnie widaæ, ¿e HELSINKI
by³y pod wp³ywem dwóch s¹siadów – Szwecji i Rosji. Na jednym z g³ównych placów s¹siaduj¹ ze sob¹ œwi¹tynie ró¿nych religii, gdy¿ w³aœnie
tu przypada „miejsce styku” protestantów, prawos³awnych i rzymsko-katolickich wyznawców. Ludzie byli otwarci i chêtni pomagaæ przyjezdnym w ka¿dym zakresie. Dalszy powrót do Polski odby³ siê bez
szczególnych przygód, a my wracaliœmy nasyceni piêknymi widokami
oraz ¿yczliwoœci¹. Region godny polecenia, le¿y w sumie niedaleko,
a jednak jest bardzo oryginalny. Czym nas Finlandia zadziwi³a? Jest
bardziej kamienna, ni¿ by siê mog³o wydawaæ.
ŒRODKOWE W£OCHY – 2001
Spragnieni nowych doœwiadczeñ postanowiliœmy po zakoñczeniu
g³ównego sezonu we wrzeœniu odwiedziæ raz jeszcze ciep³¹ Italiê. PrawWochy Elba, zaproszenie do winiarni.
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Wochy, wejœcie na cmentarz Monte Cassino.

dzie doniesienia prasowe o wznowieniu aktywnoœci Etny by³y trochê
niepokoj¹ce, ale uznaliœmy, ¿e to na Sycylii – wystarczaj¹co daleko,
wiêc naprzód! Przetartymi szlakami na po³udnie dojechaliœmy na nocleg do Bibione, a nastêpnie malowniczymi serpentynami przez œrodkowe Apeniny i Pizê wyl¹dowaliœmy na ELBIE, niczym najs³ynniejszy zes³aniec tej wyspy – Napoleon Bonaparte. Nasze lokum by³o mniej komfortowe ni¿ pa³ac zes³añca, podczas zwiedzania którego wielkim zaskoczeniem okaza³y siê bardzo ma³e rozmiary ³ó¿ka w³adcy, co nie przeszkadza³o jednak licznym odwiedzinom grona kochanek i mi³oœniczek.
Po kilku dniach odpoczynku i k¹pielach w ciep³ych wodach morza Tyreñskiego, oderwaliœmy siê od trosk ¿ycia codziennego, i ruszyliœmy
w dalsz¹ drogê. Na lokalnym promie, ³¹cz¹cym Elbê z Piombino, w³¹czony telewizor pokazywa³ k³êby dymu i uciekaj¹cych wzd³u¿ ulic ludzi. W pierwszej chwili uznaliœmy to za relacjê z wybuchu Etny, a dopiero po kilku zdaniach komentatorów odkryliœmy, ¿e od 11 wrzeœnia
2001 roku zaczêliœmy ¿ycie w nowej epoce ataków terrorystycznych,
skierowanych najczêœciej w zwyk³ych, bezbronnych ludzi.
Co robiæ? Wracaæ, czy jechaæ dalej? Postanawiamy kontynuowaæ nasz¹ podró¿, ruszyliœmy na po³udnie, minêliœmy Rzym, nieco uwagi poœwiêciliœmy regionowi Anzio, gdzie tak trudno przebiega³ desant wojsk
alianckich, minêliœmy Neapol i zatrzymaliœmy siê w POMPEJACH. Po
znalezieniu miejsce na kempingu u podnó¿a Wezuwiusza, nad po³u-
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Forum Romanum.

dniowym brzegiem Zatoki Neapolitañskiej, uzyskaliœmy doskona³¹ bazê do zwiedzenia staro¿ytnego miasta, gdzie tragiczny podmuch piroplastyczny zatrzyma³ ¿ycie mieszkañców w 'stopklatce' historii. Korzystaj¹c z poci¹gu zwiedziliœmy urokliwe miasteczka nad zatok¹, Sorento oraz wyspê zakochanych – Capri. Po kilku dniach pogoda uleg³a
zmianie i wieczorem burza zawis³a ju¿ w powietrzu, s³ychaæ by³o zbli¿aj¹cy siê front atmosferyczny z b³yskawicami i grzmotami, wyruszyliœmy wiêc wczeœniej ni¿ planowaliœmy. Ale burza by³a szybsza, dopad³a
nas na autostradzie w stronê Neapolu, jedynym ratunkiem w tej sytuacji by³ postój na poboczu i przeczekanie nawa³nicy, która zrobi³a na
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nas niesamowite wra¿enie. Wydawa³o siê nam, ¿e ktoœ wylewa wodê
z wiadra wprost na nasze g³owy, na szczêœcie bardzo intensywne opady
nie trwa³y zbyt d³ugo, ruszyliœmy wiêc na zwiedzanie miasta, ale tam
wody by³o jeszcze wiêcej, siêga³a pod progi drzwi, nie by³o co kusiæ losu, wróciliœmy na autostradê i skierowaliœmy siê na pó³noc.
Bêd¹c w tym regionie koniecznie trzeba zobaczyæ cmentarz polskich ¿o³nierzy pod MONTE CASINO. Walki w tym regionie by³y krwawe, wczeœniejszych próby zdobycia dominuj¹cego klasztoru nie powiod³y siê, kilka cmentarzy zarówno alianckich i niemieckich rozmieszczono w miasteczku Casino. Cmentarz zdobywców, ¿o³nierzy II Korpusu, umieszczono w siodle pod szczytem, w miejscu najkrwawszych
walk. Ponad tysi¹c polskich ¿o³nierzy – najczêœciej syberyjskich zes³añców – na w³oskiej ziemi zakoñczy³o tu³aczkê, a swym zwyciêstwem
otworzy³o wa¿n¹ strategiczn¹ drogê w kierunku Rzymu. Na wielu grobach widnia³y kwiaty oraz pali³y siê znicze, wyraŸnie odczuwaliœmy dumê bêd¹c w tym miejscu.
Dalsza droga wiod³a nas do RZYMU. Polecam zakwaterowanie
w domu polskiego pielgrzyma w podmiejskiej Giustynianie. Wiele zalet ma to miejsce, przystêpne ceny, dogodny dojazd podmiejskim poci¹giem, do Watykanu 20 minut, natomiast dobre po³¹czenie z metrem
pozwala dotrzeæ do wszystkich najwa¿niejszych zabytków Wiecznego
Miasta. Watykan i Rzym najlepiej zwiedzaæ na piechotê, nie da siê poznaæ wszystkich zabytków, nawet na pobie¿ne ich obejrzenie trzeba
przeznaczyæ od 3 do 5 dni. Warto pozostawiæ sobie pewien niedosyt,
aby postanowienie powrotu i uzupe³nienia wiedzy o wielowiekowych
zabytkach by³o silne i realizowane w kolejnych wyprawach. Zobaczyliœmy muzea Watykanu, sama bazylika Œw. Piotra jest imponuj¹ca, punkt
widokowy na szczycie budowli pozwala dojrzeæ szczególne po³o¿enie
miasta. Opisywanie innych zabytków: Forum Romanum, Koloseum, czy
innych, nawet najwa¿niejszych zajê³oby zbyt wiele miejsca i czasu. To
trzeba koniecznie zobaczyæ, naprawdê warto. Tych wartoœci i wspomnieñ nikt nie mo¿e mi zabraæ.
Przejazd do kraju bez problemów w ci¹gu dwóch dni z noclegiem
w Bibione. Wróciliœmy bogatsi widokami i nasyceni piêknem œrodkowej
czêœci W³och, z postanowieniem powrotu do Rzymu aby uzupe³niæ sw¹
wiedzê. Ale o tym mo¿e w nastêpnym numerze Biuletynu. Zawsze chêtnie mogê uzupe³niæ relacje z podró¿y, zarówno w trybie indywidualnym,
jak i na forum naszego periodyku. Proszê pytaæ – jestem do dyspozycji.
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WIERSZE

p³k w st. spocz. Ryszard WISZNIEWSKI

Spotkanie
Dzisiaj okazja jest wspania³a,
Bo wyje¿d¿amy do Wroc³awia,
Tam jest kolegów grupa ca³a
I to nam wielk¹ radoœæ sprawia.
Przypominamy dawne lata
Spêdzone kiedyœ w Szkole naszej
Jej historia bardzo bogata,
Ci¹gle raduje serca nasze.
Przecie¿ dopóki my ¿yjemy
Pamiêæ o Szkole nie zaginie,
Wci¹¿ o niej dobrze mówiæ chcemy,
Wszak ona z absolwentów s³ynie.
Jej absolwenci w Zbrojnych Si³ach
Pe³ni¹ ró¿ne funkcje ciekawe,
Ich kariera jest dla nas mi³a,
Przynosi naszej Szkole s³awê.
Choæ przeniesiona do Wroc³awia,
Nie zapomina misji swojej,
Lecz poziom kszta³cenia poprawia,
Zdolnym otwiera swe podwoje.
Dla naszego Stowarzyszenia,
Ten jeden cel jest najwa¿niejszy,
By historiê Szko³y doceniaæ,
Opisywaæ czas najpiêkniejszy.
(R. Wiszniewski – 9 czerwca 2018 r.)

Cel spotkania
Wszak wiemy o tym dobrze sami,
Jak to ka¿dego bardzo cieszy,
Aby siê spotkaæ z kolegami,
Ka¿dy dziœ bardzo chêtnie spieszy.
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Okazja dla nas to wspania³a,
A wiêc chêtnie siê spotykamy,
£¹czy nas naszej Szko³y chwa³a,
Wiêc wszyscy o to bardzo dbamy.
Wszak Szko³a zawsze przodowa³a,
Poœród Szkó³ w naszych Si³ach Zbrojnych,
Wci¹¿ podchor¹¿ym pozwala³a,
Na czas s³u¿by bardzo spokojny.
Dziœ wspominamy z rozrzewnieniem,
Te naszej Szko³y osi¹gniêcia,
One wci¹¿ ciesz¹ nas szalenie,
S¹ powodem naszego szczêœcia.
Musimy wci¹¿ kontynuowaæ,
To dzia³anie Stowarzyszenia,
Pamiêæ o Chemikach zachowaæ,
Tak aby ka¿dy to docenia³.
Przecie¿ nam wszystkim o to chodzi,
By pamiêæ po nas pozosta³a,
Niech reputacji nic nie szkodzi,
Aby z nas m³odzie¿ przyk³ad bra³a.
(R. Wiszniewski – 9 czerwca 2018 r.)

Goœcinnoœæ
Goœcinnoœæ kolegów z Wroc³awia
Naprawdê jest bardzo wspania³a,
Tak wiele nam radoœci sprawia,
Wiêc za to dla Nich czeœæ i chwa³a.
Trzeba serdecznie podziêkowaæ,
¯e takie przyjêcie zrobili,
Aby nas wspaniale przyjmowaæ
I, ¿e byli dla nas tak mili.
Zebranie przebiega³o sprawnie,
Zgodnie z tym co zaplanowano,
Gdy¿ Zarz¹d nasz dzia³a poprawnie,
Sprawozdania akceptowano.
Po oficjalnej czêœci potem,
Œwietne przyjêcie siê odby³o,
Przy tej pogodzie pod namiotem,
Ka¿demu by³o bardzo mi³o.
Pyszny bigos, zupa grochowa,
Potem karkówka i kie³baski,
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Ka¿dy w pamiêci wiêc zachowa,
Za to nale¿¹ siê oklaski.
Takie spotkania du¿o daj¹,
Wracaj¹ dawne, piêkne czasy,
Wszyscy je chêtnie wspominaj¹,
Spotkania maj¹ wiele klasy.
(R. Wiszniewski – 9 czerwca 2018 r.)

Alarm
Wszyscy siê do snu ju¿ u³o¿yli
I ka¿dy chrapie ju¿ smacznie
I oto alarm nam og³osili
Teraz dopiero siê zacznie
Alarm? Nieprawda to niemo¿liwe
Ka¿dy swe oczy z ¿alem przeciera
I wszêdzie s³ychaæ s³owa z³oœliwe
Nie mieli kiedy zrobiæ - cholera
Tam le¿y he³m czyjœ a tu pistolet
Ktoœ szuka maski z rozpacz¹
Kln¹c g³oœno na sw¹ niedolê
Mo¿e nie wezmê, och nie zobacz¹
I zanim wszyscy na zbiórce stanêli
Tworz¹c szyk jakiœ dyscyplinarny
Wszyscy dowódcy smacznie usnêli
Tak wygl¹daj¹ u nas alarmy.
(R. Wiszniewski –15 VI 1965 r.)

Ballada obozowa
Szczêœcie trwa krótko i szybko mija
O, ju¿ ostatnia godzina wybija
Pozwólcie kochani, ¿e nim odjadê
Opowiem jeszcze swoj¹ balladê
Bêdzie to zwyk³a, prosta ballada
Jakiej siê nigdy nie opowiada
W niej opisane jest jak na d³oni
O naszym ¿yciu na poligonie
A wiec zacznijmy od jedzenia
Zreszt¹ kolejnoœæ czêsto siê zmienia
Bo podchor¹¿y kocha szalenie
Kuchniê, gdzie dobre jest jedzenie
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Lecz tylko u nas nie wiem dlaczego
Nie zawsze znajdziesz coœ dobrego
Kiedy nie przyjdziesz groch lub s³onina
Jasna cholera, kto tu wytrzyma
I chocia¿ szef siê stara jak mo¿e
To jednak sam on nic nie pomo¿e
Trzeba by wszystkie panie kucharki
Coœ smaczniejszego wk³ada³y w garnki
Lecz kuchnia to jest jeszcze pó³ biedy
Sam siê kolego przekonasz wtedy,
Gdy coœ dosadniej powiesz mój ch³opie
To zaraz cztery do³ki wykopiesz
Lub te¿ za jak¹œ inn¹ karê
Miote³ek bracie zrobisz parê
A nieraz nawet kopiesz latrynê
Gdy wódz ma bardziej srog¹ minê
Lecz dla nas wszystkich to nic nie szkodzi
My wytrzymamy - jesteœmy m³odzi
A, ¿e dowódcy w koœæ nam daj¹
To nie ich wina swój program maj¹
I by ballada by³a w komplecie
O Izbie Chorych trza dodaæ przecie¿
Tam siê mój bracie wtedy dostaniesz
Gdy masz powa¿ne jakieœ z³amanie
Na Izbê Chorych dostaæ siê trudno
Zreszt¹ kolego tam bardzo nudno
Wiêc przestrze¿ bracie swoich kolegów
¯e Izba Chorych to - Przystañ Zbiegów
I ju¿ balladê zakoñczyæ mia³em
Bo chwil przyjemnych nie pamiêta³em
A ka¿dy mo¿e powiedzieæ œmia³o,
¯e chwil przyjemnych by³o nie ma³o
To jest zas³uga tylko dwóch Panów
Naszych kochanych dwóch kapitanów
Jeden z nich, och zna Go Szko³a ca³a
To przecie¿ jest kapitan Durma³a
On dopilnowa³ ka¿dego ogniska
Organizowa³ nawet Igrzyska
A, ¿e byæ wdziêczni wszyscy umiemy
Przeto Mu bardzo dziêkujemy
Drugi, och tak¿e wszystkim znany
To jest kapitan Fabryczny-kochany
On zawsze w³¹czy³ program muzyczny
Czasem wyœwietli³ film jakiœ œliczny
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A nieraz po powrocie z æwiczeñ
S³ucha³eœ bracie koncertu ¿yczeñ
Ma ciê¿k¹ pracê, to inna sprawa
Lecz za rozrywki ma du¿e brawa
O podchor¹¿ych wspomnieæ trza by tu
Bo bez nich poligon by³by do kitu
Gdy¿ podchor¹¿y najciê¿ej pracuje
Chocia¿ mu za to nikt nie dziêkuje
Jakoœ poligon wszyscy prze¿yli
Chocia¿ zmêczeni czasem byli
I ¿aden z naszych si³ nie ¿a³owa³
Cennego czasu te¿ nie marnowa³
Poruszmy jednak inn¹ sprawê
To rzeczy dziwne i ciekawe
I o w¹sach trzeba powiedzieæ
Bo o tym ka¿dy mo¿e wiedzieæ
A tak zaczê³a siê historia ca³a,
¯e w¹sy zapuœci³ podchor¹¿y Brz¹ka³a
Wiêc teraz ¿aden siê nie goli
I ka¿dy w¹sy zapuszcza powoli
Przecie¿ w¹sy s¹ niemodne
Przy jedzeniu niewygodne
Wiêc by usta³y fochy i d¹sy
Ogolcie proszê te swoje w¹sy
Na tym siê koñczy moja ballada
Gdy¿ d³u¿ej mêczyæ Was nie wypada
A ja pozostanê na boku
I ¿egnam do przysz³ego roku.
(R. Wiszniewski – 24 VI 1965 r.)

Poligon
Piêkne jezioro we mgle spowite
Nad jego brzegiem namioty rozbite
Stoj¹ równiutko w jednym rzêdzie
Doko³a czysto, porz¹dek wszêdzie
Dowódca Kursu dba przecie¿ o to
By uprz¹tniêto œmieci i b³oto
Aby nasz obóz porz¹dkiem, ³adem
Dla innych œwieciæ móg³ przyk³adem
Tu po mêcz¹cym æwiczeñ znoju
Odpocz¹æ mo¿na w ciszy, spokoju
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Wys³uchaæ jakiœ program muzyczny
To Ci zapewni kapitan Fabryczny
A czasem nawet w wieczornej porze
Film jakiœ piêkny obejrzeæ mo¿esz
Lub przy ognisku siedzieæ z innymi
Lub innych bawiæ wierszami swymi
Choæ ciê¿kie ¿ycie tutaj p³ynie
Jednak ten miesi¹c szybko minie
I czêsto jeszcze westchniesz ze smutkiem,
¯e poligony s¹ takie krótkie.
(R. Wiszniewski – 18 VI 1965 r.)

Ojczyzna
Polsko – Ojczyzno moja mi³a
Przez wieki ciê¿ko doœwiadczana
Lecz dot¹d przecie¿ ¿adna si³a
Nie potrafi³a Ciebie z³amaæ
Przetrwa³aœ przecie¿ chwile trudne
Czasy rozbiorów oraz wojen
Kiedy wróg swoje ³apy brudne
Wyci¹ga³ do nas jak po swoje
A Ty jak Feniks powstawa³aœ
Z gruzów i zniszczeñ powojennych
I pod³ym wrogom w nos siê œmia³aœ
Œmiechem radosnym i promiennym
Ojczyzno moja - Ziemio Œwiêta
Wiernych obroñców krwi¹ zroszona
Ka¿dy z nich zrywa³ wrogie pêta
I z Twym imieniem na ustach kona³
I teraz ka¿dy odda swe ¿ycie
Byœ by³a wolna i bogata
By traktowano Ciê nale¿ycie
Wœród pozosta³ych narodów Œwiata
Wiêc jesteœ dumna, nieposkromiona
Silna jednoœci¹ narodu swego
Walczysz o pokój jak natchniona
Oraz o szczêœcie Œwiata ca³ego.
(R. Wiszniewski – VII 1965 r.)
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p³k mgr MARIAN LODOWSKI
1932–2018
Janusz MARCINKOWSKI

Profesor
Naprawdê szczêœcia zaznasz wiele,
Bo to jest przecie¿ cud prawdziwy,
Twój Profesor, Twym przyjacielem,
Dlatego mo¿esz byæ szczêœliwy.
Przecie¿ w podchor¹¿ackich czasach,
Nasz Marian by³ dla wszystkich wzorem,
Ogromna wiedza, wielka klasa,
Jego zas³ugi by³y spore.
Nasz Marian to wspania³y cz³owiek,
Swoj¹ wiedz¹ siê zawsze dzieli³,
Dlatego te¿ podchor¹¿owie
Jego wyk³ady tak lubieli.
I to do dzisiaj tak zosta³o,
Przez wszystkich bardzo jest lubiany
I mogê to powiedzieæ œmia³o,
Za charakter jest szanowany.
Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem
Ci¹gle nam bardzo imponuje,
Jego obecnoœæ mamy w cenie,
Na spotkaniach nam Go brakuje.
Powód jest bardzo oczywisty,
Jego obecnoœæ wszystkich cieszy,
Bo ka¿dy krokiem zamaszystym
Na spotkanie z Nim szybko spieszy.
(R. Wiszniewski — 24 lutego 2018 r.)

Marian LODOWSKI urodzi³ siê 20 czerwca 1932 roku we wsi Nieszków w województwie kieleckim, jako syn Romana LODOWSKIEGO
i Anny WIELIÑSKIEJ.
Czas okupacji niemieckiej spêdzi³ w miejscowoœci Wierzbno w powiecie miechowskim.
W latach 1937–1945 uczêszcza do Szko³y Powszechnej w Wierzbnie
a nastêpnie w Glewcu. W dniu 30 lipca 1944 roku traci brata Ryszarda, który zostaje zabity przez Ukraiñców W³asowców. W marcu 1945 ro-
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ku rozpoczyna naukê w Prywatnym Gimnazjum i Liceum w Proszowicach. Jednak ze wzglêdu na s³u¿bowe przeniesienia Ojca, maturê zdobywa w Pañstwowym Gimnazjum i Liceum Mêskim w Bielsku Bia³ej
w roku 1951. Po uzyskaniu œwiadectwa maturalnego rozpoczyna studia
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Studia koñczy w roku 1955, zdobywaj¹c tytu³ magistra
chemii.
Bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów powo³any zosta³ do zawodowej s³u¿by wojskowej i skierowany na stanowisko Szefa Zabezpieczenia
Chemicznego Pu³ku w stopniu porucznika.
1 paŸdziernika 1955 roku, decyzj¹ Departamentu Kadr zostaje
skierowany na 11 – miesiêczny kurs KDO w Szkole Obrony Przeciwchemicznej w Krakowie. Po ukoñczeniu szkolenia na KDO zostaje postawiony na stanowisko Starszego Wyk³adowcy w Cyklu Chemii Wojskowej. Podczas s³u¿by w Oficerskiej Szkole Wojsk Chemicznych, a od
1966 roku Wy¿szej Oficerskiej Szkole Wojsk Chemicznych, cieszy³ siê
wspania³¹ opini¹ Komendy Szko³y. Wielokrotnie by³ wyró¿niany i odznaczany za wybitne osi¹gniêcia w s³u¿bie. Opracowa³ wiele podrêczników, skryptów i æwiczeñ w procesie kszta³cenia podchor¹¿ych. W Szkole cieszy³ siê równie¿ wielkim szacunkiem ze strony podchor¹¿ych
Szko³y oraz SOR i SPR, a tak¿e s³uchaczy kurów KDO i WKDO. By³
bardzo lubiany przez podchor¹¿ych, gdy¿ wszyscy bardzo chêtnie
uczestniczyli w prowadzonych przez niego wyk³adach i æwiczeniach.
By³ bardzo zaanga¿owany w proces kszta³cenia podchor¹¿ych i s³uchaczy kursów.
W 1983 roku zgodnie z decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej zostaje
przeniesiony s³u¿bowo do Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Katowicach na stanowisko G³ównego
Specjalisty ds. koordynacji i kierowania pracami badawczo–rozwojowymi, realizowanymi przez Resort na rzecz Obronnoœci Kraju. Powy¿sze
zadania, ujête w rz¹dowym Centralnym Programie Badawczo–Rozwojowym i objête by³y Zamówieniami Rz¹dowymi. By³y one prowadzone na
potrzeby Si³ Zbrojnych, Resortu Górnictwa i Energetyki oraz Obrony
Cywilnej w kraju. Zadania te realizowane by³y we wspó³pracy z innymi
Resortami, Instytutami Naukowo–Badawczymi oraz Zak³adami Produkcyjnymi.
Podstawowym celem tych prac by³o rozwijanie badañ podstawowych oraz prac techniczno–technologicznych prowadz¹cych do opracowania nowych i nowoczesnych materia³ów i surowców oraz nowoczesnego sprzêtu ochrony dróg oddechowych, ochrony skóry dla ca³ej populacji ludnoœci, medycyny wojskowej i górniczej oraz rozwijania szerokiej wspó³pracy z zagranic¹ dotycz¹cej tej problematyki.
W latach 1983–1989 pe³ni³ obowi¹zki sekretarza Miêdzyresortowego Zespo³u Koordynacyjno–Decyzyjnego CPBR, przyczyniaj¹c siê do ni-
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welowania trudnoœci warunkuj¹cych terminowe wykonawstwo prac badawczo–rozwojowych i wdro¿eniowych.
Kreatywnoœæ w pracy, sumiennoœæ, zdyscyplinowanie i osi¹gniêcia
w dzia³alnoœci merytorycznej, w tym nowatorskiej, a tak¿e na rzecz
Resortu Górnictwa i Energetyki by³y wysoko oceniane przez prze³o¿onych. Wielokrotnie by³ wyró¿niany i odznaczany min. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi oraz licznymi odznaczeniami wojskowymi, resortowymi i cywilnymi.
Zmar³ dnia 13 marca 2018 roku i pochowany zosta³ na kwaterze
wojskowej Cmentarza Komunalnego na Batowicach w Krakowie.
Czeœæ Jego Pamiêci.
Po¿egnanie Mariana
Ka¿dy z nas dzisiaj jest zmartwiony,
Powód tego zrozumieæ trzeba,
Bo nasz Przyjaciel ulubiony,
Odszed³ dziœ na s³u¿bê do Nieba.
Marian by³ naszym Profesorem,
Wykszta³ci³ oficerów wielu,
Zawsze by³ dla nas wielkim wzorem,
Bo dobro Polski mia³ na celu.
Dziœ nasze serca ból rozdziera,
Bêdzie nam brakowa³o Ciebie,
Lecz Twoja przyjaŸñ bardzo szczera,

Bêdzie niezmienna nawet w Niebie.

Dzisiaj zebrani przy Twym grobie,
Z ogromnym ¿alem Ciê ¿egnamy,
Bo w sercach mamy ¿al po Tobie,
A wiêc modlitw¹ Ciê wspieramy.
Wszak Ty cz³owiekiem dobrym by³eœ,
Ka¿demu zawsze pomaga³eœ,
¯yciem na Niebo zas³u¿y³eœ,
Lecz w naszych sercach pozosta³eœ.
Chocia¿ oczy ³ez pe³ne mamy,
Gdy¿ bardzo smutno nam bez Ciebie,
Lecz wierzê, ¿e siê znów spotkamy,
Gdy Bóg powo³a nas do siebie.
(R. Wiszniewski – 15 marca 2018 r.)
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Œmieræ przychodzi cicho,
Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na ni¹ odpowiedniej
chwili,
jest zawsze goœciem nie na czas...
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