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-	Cześć	tu	Jacek	Bartosiak,	Strategy	and	Future,	moim	gościem	dzisiaj	jest	Nicholas	Myers,	cześć,	Nick.	-	Cześć,	
Jacek,	jak	się	masz?	

-	W	porządku,	ale	mam	nadzieję,	że	nasi	widzowie	też	będą	w	porządku	po	tym,	co	od	ciebie	usłyszą	na	temat	
terenów	Polski,	o	polskim	teatrze	wojny.	Dzisiaj	będziemy	omawiać	charakterystykę	Polskiego	terenu	w	
ramach	kolejnego	odcinka	na	temat	sytuacji	zbrojnej	na	wschodzie	NATO.	

-	Tak,	możliwe,	że	odczucia	nie	będą	najlepsze,	ale	omówimy	charakterystykę	terenu	w	ramach	obrony	Polski,	
szczególnie	od	wschodu.	Myślałem,	że	pogadamy	sobie	głównie	o	obszarze	pomiędzy	Warszawą	i	Białorusią.	
Nie	wiem,	czy	zdążymy	ze	wszystkim,	bo	to	trochę	bardziej	złożone,	niż	się	wydaje.	Ty	już	większość	z	tego	
wiesz.	Dobrze	jest	wreszcie	mieć	okazję,	żeby	omówić	szczegóły.	To	zaczynamy.	

-	Jeśli	pozwolisz	to	wrzucę	mapę.	-	Tak.	

-	Przede	wszystkim	gdy	patrzymy	na	szczegóły	obszaru	pomiędzy	wschodnią	Polską	i	granicą	białoruską,	to	
mamy	tu	dwa	duże	węzły	infrastruktury.	Łatwo	je	zapamiętać.	Jeden	przecina	Grodno,	drugi	Brześć.	Po	
angielsku	i	rosyjsku	nazywa	się	Brest.	Ja	mówię	na	niego	Brześć,	żeby	go	odróżnić	od	strategicznie	ważnego	
miasta	we	Francji.	Ostatnio	w	ramach	rosyjskich	ćwiczeń	wojskowych	widzimy	dość	dużo	interakcji	z	brygadą	
białoruską	w	Brześciu,	z	38.	Gwardyjska	Samodzielną	Brygadą	Mobilną	czy	Brygadą	wojsk	lądowych,	która	ma	
korzenie	w	lotnictwie	sowieckim.	Nie	ma	zbyt	wielu	interakcji	pomiędzy	Rosjanami	i	siłami	w	Grodnie,	co	jest	
dość	ciekawe.	O	ile	się	nie	mylę,	to	rosyjska	piechota	ostatni	raz	brała	udział	w	ćwiczeniach	pod	Grodnem	w	
trakcie	ćwiczeń	Zapad	2013	od	których	minęło	już	7	lat.	W	tamach	obecnej	Polskiej	doktryny	obronnej	przede	
wszystkim	musimy	omówić	właśnie	Zapad	2013.	To	jest	krótka	rekapitulacja.	Zapad	2013	to	jakby	klasyczne	
ryzyko	dla	Europy	Środkowej,	które	było	rozważane	jakieś	10-15	lat	temu	w	ramach	potencjalnej	wojny	
konwencjonalnej.	Rosjanie	bali	się,	że	NATO	zmobilizuje	siły	w	Estonii,	Łotwie	i	na	Litwie.	W	razie	
konwencjonalnej	wojny,	te	siły	mogłyby	wywrzeć	nacisk	na	Petersburg	przez	co	Rosjanie	musieliby	uderzyć	w	
Polskę	i	stworzyć	to	samo	zagrożenie	dla	Warszawy	i	odciąć	lądowe	ciągu	logistyczne	lądową	z	Polski	na	
północ	do	Estonii,	Łotwy	i	Litwy.	Taki	scenariusz	nigdy	nie	był	wysoce	prawdopodobny,	nawet	teraz,	gdy	
operacja	Atlantic	Resolve	jest	na	dość	zaawansowanym	etapie.	W	Estonii,	Łotwie	i	na	Litwie	nie	ma	na	tyle	dużo	
sił	NATO,	żeby	wytworzyć	prawdziwy	nacisk	na	Petersburg.	Może	za	kadencji	Bidena	to	się	zmieni,	ale	ja	w	to	
nie	wierzę.	Tak	właśnie	siły	rosyjskie	rozmieściły	się	do	ćwiczenia	z	czołgami,	wówczas	nie	będącymi	jeszcze	
częścią	1	Gwardyjskiej	Armii	Pancernej.	Wtedy	to	chyba	jeszcze	była	20	Gwardyjska,	skupiona	na	trzech	
poligonach	w	zachodniej	Białorusi.	Pierwszy	jest	tu,	na	południe	od	Brześcia.	Drugi	jest,	koło	Baranowicz.	I	
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ostatnio	jest	na	północnym	zachodzie,	w	okolicach	Grodna.	Teraz	przyjrzyjmy	się	tym	trzem	miejscom	w	
odniesieniu	do	Polski.	Na	środku	mapy	mamy	wielki	zielony	kleks.	To	jest	Białowieski	park	narodowy.	na	
południe	od	rzeki	Narew.	To	są	bagna	pomiędzy	dwoma	rzekami,	rzeką	Narew..	

-	To	chyba	jest	rzeka	Szczara.	

-	Dobra,	Szczara.	To	mamy	trzy	duże	rzeki,	cztery,	o	których	wojska	Rosyjskie	muszą	pamiętać	w	razie	ataku	na	
Polskę	od	strony	granicy	z	Białorusią.	Pierwsza	z	nich	to	Wisła.	Vistula	dla	Anglosasów.	Największa	rzeka	
Polski.	Praktycznie	jedyna	duża	przeszkoda	strategiczna	na	terytorium	Polski.	Przekroczenie	tej	rzeki	wymaga	
wielkiego	wysiłku	w	razie	realizacji	klasycznej	rosyjskiej	strategii	okrążania	terytoriów	(zamykania	w	kotłach)	
w	celu	uniknięcia	dużych	strat.	Druga	rzeka	to	Bug.	Płynie	przez	Brześć	do	Polski.	To	mniejsza	przeszkoda	
taktyczna,	Jacek	o	tym	ostatnio	mówił.	Jak	większość	rzek	w	Polsce,	jej	poziom	zależny	jest	od	pogody.	W	1939	
w	trakcie	suszy	odkryto,	że	nie	stanowi	zbyt	wielkiej	przeszkody.	Trzecia	to	Narew,	bardziej	na	północ.	To	
ostatnia	dzika	rzeka	w	Europie.	Ma	niewiele	tam,	jest	świetna	dla	fanów	natury,	ale	może	być	
nieprzewidywalna	pod	kątem	gruntu	w	jej	pobliżu.	I	czwarta	rzeka	to	Berezyna,	to	bardziej	przesmyk.	
Przepraszam,	ona	jest	bardziej	w	dół.	To	chyba	Wieprz,	mała	rzeka	w	południowo-wschodniej	Polsce,	która	
odcina	ruch	od	potencjalnego	terenu	walki	w	razie	ataku	Rosji	na	Polskę.	Ale	wojskowa	historia	Polski	pamięta	
Wieprz	jako	punkt,	który	został	wykorzystany	przez	Piłsudskiego	do	odcięcia	ataku	Tuchaczewskiego	prawie	
dokładnie	100	lat	temu.	Teraz	przejdziemy	do	szczegółów	potencjalnego	ataku,	przyjrzymy	się	kilku	wąskim	
gardłom,	które	mogą	stanowić	przeszkodę	w	razie	hipotetycznego	ataku	Polski	przez	Rosję.	Mamy	miasto	
Białystok.	Każdy	znawca	wojsk	rosyjskich	wie,	że	ich	słabą	stroną	jest	walka	w	miastach.	Od	kilku	lat	starają	się	
to	usprawnić,	szczególnie	w	Zachodnim	Okręgu,	ale	nie	odnoszą	zbyt	wielkich	sukcesów.	Największe	postępy	
robi	nie	Siły	Zbrojne	FR,	ale	gwardia	narodowa.	Jej	rolą	w	razie	konfliktu	jest	zabezpieczanie	tyłów.	Jednak	
jednostki	gwardii	narodowej	nie	brałyby	jednak	udziału	w	działaniach	wojennych,	przynajmniej	nie	na	dużą	
skalę.	Rosjanie	prawdopodobnie	chcieliby	ominąć	Białystok	i	opanować	jak	najwięcej	mostów	na	
nieprzewidywalnym	terenie	okolicznych	bagien.	Problemem	w	Białymstoku	jest	opanowanie	nielicznych	dróg,	
które	prowadzą	nad	okolicznymi	barierami	wodnymi.	Jeśli	mamy	ciężki	sprzęt...	Rosjanie	taki	będą	mieli,	żeby	
odciąć	potencjalny	kontratak	Polaków	w	dalszej	części	kampanii.	Przerzut	ciężkiego	sprzętu	na	tym	terenie	nie	
jest	łatwy.	Na	zachodzie	Polski	i	na	Ukrainie	wydaje	się,	że	to	teren	idealny	dla	czołgów.	W	dużej	części	Polski	to	
prawda,	ale	głównie	w	Polsce	Centralnej	i	Zachodniej,	w	których	aktywni	byli	Niemcy	na	początku	kampanii	
wrześniowej	w	1939	r.	Na	wschodzie	już	mniej.	Oprócz	Opanowania	kilku	wąskich	gardeł	nad	głównymi	
rzekami...	Tutaj,	koło	Choroszczy...	

-	Choroszcz	na	Narwi,	przejście.	

-	Będę	polegał	na	Jacku	jeśli	chodzi	o	polską	wymowę.	-	Dobra.	

-	Prawdopodobnie	zrobiliby	jedno	i	drugie.	I	teraz	potrzebują	dodatkowych	miejsc	flankowania,	które	muszą	
zabezpieczyć	żeby	umocnić	się	na	innych	pozycjach	w	okolicy.	mamy	więc	potencjalnie	potrzebę	obrony	przed	
siłami	Polskimi	na	północy,	które	mogą	teoretycznie	zetrzeć	się	z	siłami	rosyjskimi	w	Kaliningradzie.	Okupując	
terytorium	Polski	wschodniej	Rosjanie	musieliby	kontrolować	Ostrów	Mazowiecką	i	Wyszków	ze	względu	na	
zlokalizowane	w	ich	pobliżu	węzły	komunikacyjne	,	kluczowe	dla	kontroli	północnej	części	frontu	pomiędzy	
Warszawą	i	Grodnem.	Jeżeli	nie	opanują	Wyszkowa,	to	nie	będą	w	stanie	kontrolować	ciągów	logistycznych	sił	
na	północ	od	Warszawy.	Jak	przesuniemy	mapę,	to	mamy	Wyszków	niedaleko	Warszawy.	Jak	ta	rzeka	się	
nazywa?	Tu	mamy	Narew	i	Bug...	
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	-	Narew	płynie	z	północy,	Bug	ze	wschodu,	łączą	się	w	Serocku.	I	znów	historia	wojenna	Polski,	Serock	to	
kluczowy	punkt	w	trójkątnej	obronie	Warszawy	Napoleona	Modlin-Serock-Praga.	Powstały	trzy	forty.	Nie	
wiem,	czy	jeszcze	istnieją.	Chyba	zostały	zniszczone	podczas	Pierwszej	Wojnie	Światowej	w	trakcie	oblężenia	
Warszawy	w	trakcie	niemieckiej	ofensywy	Gorlice-Tarnów.	Ale	Serock	trzeba	opanować,	żeby	zapobiec	
ostrzałowi	artyleryjskiemu	Warszawy.	można	się	więc	spodziewać,	że	jeżeli	Rosjanie	chcieliby	wykonać	
klasyczną	ofensywę	w	stylu	Zapad	2013	i	złamać	wolę	ośrodków	politycznych	w	Warszawie	to,	że	musieliby	
dyslokować	systemy	dalekiego	rażenia	w	rodzaju	MLRS	(Wieloprowadnicowe	wyrzutnie	rakietowe),	takie	jak	
Uragan	może	nawet	systemy	2S35	Koalitsiya	które	jeszcze	nie	weszły	do	służby,	do	miejsc	takich	jak	Serock.	To	
jest	dla	Rosjan	kluczowa	przewaga	w	procesie	otaczania	Warszawy.	Musieliby	jakoś	przedostać	się	na	zachód	
od	Serocka	w	okolice	Nowego	Dworu	Mazowieckiego,	czyli	drugiego	punktu	w	trójkącie	Napoleona.	

-	Modlina.	

-	Tam,	gdzie	będzie	to	nowe	lotnisko.	-	Nick,	jeśli	mogę	coś	wtrącić.	

-	Tak.	

-	Zawsze	jestem	pod	wrażeniem	wiedzy	Nicka	o	kraju,	z	którego	nie	pochodzi.	Gdy	mówi	o	żelaznym	trójkącie,	o	
różnych	innych	rzeczach.	Hitler	rozważał	to	samo	w	trakcie	Drugiej	Wojny.	Chciał	wykorzystać	trójkąt	i	
fortyfikacje	do	celu,	który	Rosjanie	rozumieją	bardzo	dobrze.	Warszawy	nie	da	się	opanować	bezpośrednio	od	
wschodu.	Siły	trzeba	wykorzystać	do	flankowania	miasta,	bo	inaczej	obrońca	może	zwyciężyć	korzystając	z	
węzła	logistycznego	w	Warszawie,	mostami	na	Wiśle,	i	osłonięciu	przez	układowi	rzeki	Bug,	Narew,	Wieprz,	
które	stwarzają	możliwość	skutecznej	obrony	i	dzielą	siły	przeciwnika.	Uniemożliwienie	koncentracji	sił	
wielokrotnie	przyczyniało	się	do	pokonania	najeźdźcy,.	Pewnie	dobrze	o	tym	wiesz.	

-	To	prawda.	Atak	na	Warszawę	ze	wschodu	odbywa	się	na	otwartym	terenie,	który	umożliwia	wykorzystanie	
ciężkiego	sprzętu,	ale	również	kontratak	przeciwnika	z	wybranego	przez	niego	kierunku,	o	czym	wspominał	
Jacek.	W	1920	r.	Piłsudski	zaatakował	od	południa.	Obecnie	jedyna	możliwość	to	brygada	pancerna	na	
wschodnich	przedmieściach	Warszawy,	która	wydaje	się	wrażliwa	na	atak,	ale	jeśli	rozproszymy	ją	do	poziomu	
kompanii,	to	może	ona	skutecznie	nękać	Rosjan	z	każdego	kierunku	i	przerwać	ich	ofensywę.	

-	Jeszcze	jedno.	W	ciągu	ostatnich	dwóch	lat	podjęto	decyzję,	żeby	ta	brygada	była	w	stanie	pełnej	gotowości	
bojowej.	Tu	stacjonują	zmodernizowane	czołgi	Leopard.	Brygada	jest	gotowa	do	boju,	gotowa	na	tą	walkę.	

-	Oprócz	tego,	nawet	jeśli	Rosjanie	będą	przekonani	o	sukcesie	w	starciu	z	ta	brygadą	na	wczesnym	etapie,	w	co	
nie	wierzę,	ale	wtedy	główne	siły	Wojska	Polskiego	nadal	zlokalizowane	są	w	bazach	z	okresu	Zimnej	Wojny	na	
zachodniej	granicy	,	których	budowę	zaakceptowali	Sowieci.	To	może	być	słabym	punktem	w	obecnej	sytuacji,	
w	pewnym	sensie	jest.	Oznacza	to	jednak	też,	że	Rosjanie	muszą	założyć,	że	główne	starcie	rozegra	się	w	
wyniku	kontrataku	Polaków,	gdy	te	siły	będą	przemieszczać	się	na	wschód.	Jest	pewna	przewaga	w	tym,	że	te	
siły	są	jakby	elastyczne,	w	tym,	jak	zostaną	wdrożone	do	walki.	Dodatkowa	dywizja,	która	jest	obecnie	
formowana,	z	pewnością	pomoże	Polakom.	To	są	podstawy	tego,	w	jaki	sposób	atak	zostanie	wyprowadzony	z	
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		-	To	jest	Bug,	który	łączy	się	z	Narwią	w	Serocku.	-	Tak,	dobrze.	
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północy,	z	Grodna.	Należy	pamiętać	o	utrzymaniu	połączeń	logistycznych	z	Białymstokiem	Białegostoku,	bo	na	
samym	początku	kontrola	miasta	może	być	trudna.	Trzeba	więc	kontrolować	różne	mosty,	oraz	zapewnić	
znaczącą	osłonę,	prawdopodobnie	za	pomocą	lekkich	formacji,	rozmieszczonych	w	Łomży	i	Ostrołęce.	
Niektórzy	myślą,	że	polska	dywizja	przy	granicy	z	Kaliningradem	będzie	toczyć	bój	z	siłami	rosyjskimi	
stacjonującymi	w	Kaliningradzie.	Niekoniecznie.	Obserwując	manewry	sił	rosyjskich	w	Kaliningradzie	
powiedziałbym,	że	Rosjanie	znacznie	bardziej	martwią	się	o	to,	że	to	Polacy	ich	tam	zaatakują.	Podejrzewam,	że	
jeśli	polskie	jednostki	zareagują	na	atak	Rosjan	z	Grodna,	to	siły	rosyjskie	w	Kaliningradzie	zaczną	je	
ostrzeliwać,	aby	związać	je	przy	granicy	z	Kaliningradem	ale	to	nie	jest	pewne,	bo	Kaliningrad	ma	dla	Rosjan	
znaczenie	strategiczne	i	nie	będą	chcieli	go	angażować	w	konflikt,	jeśli	tylko	będą	mogli	tego	uniknąć.	
Chociażby	po	to,	aby	kontrolować	drabinę	eskalacji.	Przyjąłbym,	że	w	potencjalnym	konflikcie	zbrojnym	bój	
odbędzie	się	gdzieś	indziej.	Rosja	skorzysta	ze	swoich	zasobów	do	komunikacji	z	Zachodem,	aby	
zasygnalizować,	że	nie	chce	żeby	Kaliningrad	stał	się	strefą	działań	wojennych.	Mogą	na	tym	skorzystać	
jednostki	polskie,	które	nie	będą	zmuszone	do	pozostania	tam,	i	będą	mogły	zaangażować	się	w	obronę	
Warszawy	przed	okrążeniem	od	północy,	od	strony	Serocka	i	Nowego	Dworu	Mazowieckiego.	Przejdźmy	do	
drugiego	punktu.	Kolejny	punkt:	pomiędzy	Białymstokiem	i	Białą...	Podlaską?	

-	Podlaska.	

-	Infrastruktura	drogowa	jest	tam	słabo	rozwinięta.	Byłem	już	w	tej	okolicy.	Lubię	żartować,	żę	gdyby	dać	
każdemu	w	tych	miastach	wyrzutnię	ppk	(Przeciwpancerny	pocisk	kierowany),	to	Polska	będzie	całkiem	
bezpieczna.	Tu	ciężko	będzie	się	poruszać.	Południowe	skrzydło	rosyjskiego	ataku	pewnie	będzie	wychodziło	z	
Brześcia,	z	zupełnie	oddzielnego	ciągu	logistycznego.	Jak	już	mówiliśmy,	to	może	odbyć	się	trasą	tylną	wzdłuż	
autostrady	A2	biegnącej	od	Białej	Podlaskiej	ku	zachodowi.	Potem	można	podzielić	siły	i	natrzeć	na	wschodnie	
przedmieścia	Warszawy,	opanować	mosty	na	Zachód	itd.	Tak	wynika	z	mapy.	Ale	wydaje	mi	się,	że	to	nie	jest	
najlepszy	sposób,	żeby	Rosjanie	wyprowadzili	skuteczny	atak.	Tutaj	Wieprz	łączy	się	z	Wisłą	w	Dęblinie,	o	ile	
dobrze	to	wymawiam.	W	tym	obszarze	pomiędzy	Dęblinem	i	Kockiem	Piłsudski	skupił	swoje	siły	przeciwko	
Tuchaczewskiemu	w	1920	r.	Spodziewam	się,	że	rosyjskie	siły	lądowe	i	powietrznodesantowe	zaangażowane	w	
okrążenie	Warszawy	przede	wszystkim	skupią	się	na	zdobyciu	tych	dwóch	mostów	i	wreszcie	na	umożliwieniu	
im	przekroczenia	Wisły	w	Dęblinie.	Walki	będą	oddalone	od	Warszawy	i	nastąpią	naciski	polityczne	na	
ruszenie	Polskich	sił	do	obrony	stolicy.	

-	Nick,	to	bardzo	interesujące.	Czekałem	cierpliwie,	aż	skończysz.	Tu	jest	metoda.	Przede	wszystkim	Rosjanie	
wielokrotnie	robili	tak	w	przeszłości.	Bezpośrednie	ataki	na	Warszawę	nie	były	skuteczne.	Rosjanie	lubią	
korzystać	z	konkretnych	kierunków	natarcia.	Spójrz	na	Dęblin;	na	Zachód	od	miasta	mamy	las	na	zachodnim	
brzegu	Wisły,	który	ochronia	ich	przejście.	Tu	mamy	Kozienice.	Podczas	II	Wojny	Światowej	tu	był	ważny	
przyczółek	pomiędzy	Pilicą	i	Radomką,	Rosjanie	zawsze	chcieli	opanować	kilka	mostów	zdobyć	kilka	
przyczółków,	żeby	zobaczyć,	gdzie	jest	łatwiej	je	obronić.	Tak	zrobili	w	lecie	1944	r.	W	trakcie	Powstania	
Warszawskiego.	Zdobyli	i	utrzymali	przyczółek	warecko-magnuszewski.	Niemiecka	dywizja	SS	Herman	
Goering	ich	nie	odparła,	również	ze	względu	na	ochronę	zapewnioną	przez	las.	Obie	flanki	chronią	rzeki	
Radomka,	Pilica	i	Wisła.	Oni	o	tym	wiedzą.	W	czasie	Paktu	Warszawskiego	tutaj	były	płyty	betonowe,	po	
których	mogły	przejść	jednostki	pancerne.	Rosjanie	mogli	wykorzystać	drugi	i	trzeci	eszelon/rzut	w	zależności	
od	potrzeb.	Na	Wiśle	są	różne	takie	miejsca.	Rosjanie	dobrze	o	tym	wiedzą,	wiedzą,	jak	przekroczyć	rzekę.	W	
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kwestii	Wisły	rzeka	sama	w	sobie	nie	jest	wielką	przeszkodą,	ale	jest	nią	dolina	Wisły.	Są	różne	skarpy	i	bagna	
w	jej	dolinie,	sporo	wody	płynie	swobodnie,	co	jest	bardzo	nieprzewidywalne.	O	tym	trzeba	pamiętać	nawet	
wtedy,	gdy	dolina	rzeki	jest	sucha,	jeżeli	chcesz	przeprawiać	się	z	ciężkim	sprzętem.	Chciałem	to	tylko	dodać	do	
dyskusji.	

-	Oczywiście.	Jeśli	przyjmiemy,	że	siły	rosyjskie	na	wczesnym	etapie	konfliktu	uzyskają	zdolność	do	
przekroczenia	Wisły	na	południe	od	Warszawy,	to	będą	mieli	różne	możliwości,	np.	otoczenie	Warszawy	
szerokim	łukiem,	lub	przemieszczenie	się	wzdłuż	rzeki	czy	jakaś	kombinacja	zakładająca	użycie	brygady	jako	
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dywersji	do	frontalnego	ataku	na	Warszawy	tylko	po	to,	żeby	podzielić	siły	polskie	i	potencjalnych	aliantów	w	
trakcie	końcowego	etapu	podejścia	do	Warszawy.	Musimy	pamiętać	przy	takich	szczegółach	o	tym,	o	czym	
mówił	Jacek.	W	trakcie	Zimnej	Wojny	Sowieci	zostawili	różne	mosty	na	Wiśle,	które	stanowiły	cele	
Amerykańskich	sił	powietrznych	w	razie	działań	wojennych	na	granicy	z	Niemcami	Zachodnimi.	Na	Zachodzie	
eksperci	NATO	mówią	o	zagrożeniach	ze	strony	Rosyjskich	uderzeń	rakietowych,	rysują	różne	bańki	na	
mapach,	pokazują	potencjalny	zasięg	różnych	systemów.	Musimy	pamiętać,	że	jeśli	Rosjanie	będą	chcieli	wejść	
do	Warszawy,	do	Polski,	uzbrojenie	precyzyjne	jest	bardziej	użyteczne	dla	Zachodu,	niż	dla	Rosji,	bo	będziemy	
musieli	odciąć	pewne	linie	komunikacyjne,	które	będą	Rosjanom	potrzebne.	Musimy	przestać	myśleć,	że	
rakiety	balistyczne	i	kierowane	dadzą	Rosjanom	przewagę.	Może	i	mają	lepsze	pociski	ziemia-ziemia,	ale	one	
nie	dadzą	im	przewagi	taktycznej.	Posiadanie	systemów	dalekiego	zasięgu	może	być	natomiast	przydatne	dla	
Zachodu	jako	sposób	na	odcięcie	Rosjanom	dróg	podejścia..	Trzeba	o	tym	pamiętać	w	ramach	szczegółów	
taktycznych.	

-	I	mamy	pytanie.	Zaplecze	logistyczne	znajdować	się	będzie	na	Białorusi.	W	Białorusi	są	punkty	infrastruktury	
transportowej,	w	które	można	uderzyć.	Rzeka	Niemen	ma	wiele	mostów,	podobnie	jak	Szczara,	jak	Prypeć.	W	
Białorusi	są	różne	wąskie	gardła	o	których	Polacy	wiedzą,	jako,	że	przynajmniej	19	razy	toczyliśmy	wojnę	z	
Rosją,	zazwyczaj	na	terytorium	Białorusi.	W	1920	r.	nie	tylko	pokonaliśmy	Sowietów	na	rzece	Wieprz	i	w	
Bitwie	Warszawskiej,	ale	też	w	kolejnej,	miesiąc	później	w	bitwie	nad	Niemnem,	gdy	zepchnęliśmy	ich	na	
wschód.	Chodziło	o	opanowanie	przejścia	przez	Niemen	do	stworzenia	tarczy	ochronnej	do	przebicia	się	przez	
bastion	niemeński	w	celu	opanowania	Białorusi.	Są	różne	wąskie	gardła,	które	mogą	się	stać	celem	uderzenia	
NATO,	komplikując	logistykę	Rosjan.	

-	I	dlatego	w	ramach	Zapad	2013	wykorzystano	ten	trzeci	poligon	koło	Baranowicz.	Białoruś	ma	trzy	brygady	
na	zachodzie	kraju.	Brześć,	kolejne	w	Grodnie	było	–	lub	dalej	jest-	w	stanie	niskiej	gotowości	w	Słonimie.	Oni	
spodziewają	się,	że	będą	musieli	uzupełnić	siły	podczas	trwania	operacji,	żeby	zapewnić	ostateczne	jej	
powodzenie.	W	roku	2013,	gdy	te	działania	były	prowadzone	na	wielką	skalę,	Rosjanie	skupiali	się	głównie	na	
tym,	że	chociaż	mogą	odnieść	sukces	na	poziomie	taktycznym	na	wczesnym	etapie	trwania	konfliktu,	to	nie	
mieli	wielkiej	wiary,	że	ich	siły	utrzymają	odpowiedniego	poziomu	morale	i	dyscypliny	aby	odnieść	ostateczne	
zwycięstwo	w	toku	działań	konwencjonalnych,	o	ile	nie	uda	im	się	odnieść	błyskawicznego	sukcesu	operacji	
ofensywnej.	I	z	tego	wynika,	że	jest	wiele	słabych	punktów	w	utrzymaniu	ciągów	logistycznych	po	rozpoczęciu	
ataku.	Takimi	punktami	są	Baranowicze,	Słonim,	trochę	Lida,	kluczowe	dla	przemieszczania	się	przez	Białoruś	
sił	1	Gwardyjskiej	Armii.	Jest	mnóstwo	potencjalnych	celów	taktycznych	do	ostrzału,	których	zniszczenie	może	
powstrzymać	natarcie.	W	posumowaniu	chciałbym	przypomnieć,	że	to	jest	klasyczna	wojna,	i	że	zakładamy,	że	
nie	obejmuje	ona	terytorium	Ukrainy.	Musimy	też	pamiętać,	że	jeśli	Ukraina	nagle	zbrata	się	z	Rosją,	pozwoli	
siłom	rosyjskim	na	przejście	przez	terytorium	swojego	kraju,	może	nie	całego,	ale	części,	dla	ułatwienia	tego	



 

  www.strategyandfuture.org 
Now You know 

 
 

 

 
Jacek Bartosiak talks to Nicholas Myers on the defence of Poland)- 11.2020 6 

 

ataku...	To	nie	wydaje	się	prawdopodobne,	ale	polityka	Ukrainy	jest	wielką	niewiadomą.	Widzimy	różne	inne	
potencjalne	osie	natarcia	na	południe	od	Brześcia,	przez	które	można	wywrzeć	nacisk	i	związać	na	Polskie	
oddziały	w	południowo-wschodniej	części	kraju,	żeby	nie	przeszkadzały	w	przejściu	przez	Dęblin.	To	wszystko	
nie	jest	wymagane,	żeby	atak	Rosji	był	skuteczny,	o	ile	Polacy	nie	zastosują	odpowiedniej	taktyki	
organizowania	zasadzek.	Ale	pamiętajmy,	że	przyjazna	Ukraina,	która	przynajmniej	powstrzyma	ruch	Rosjan	
ograniczy	liczbę	problemów	dla	Polski	w	trakcie	walk	konwencjonalnych	na	wschodzie	kraju.	

-	Tak,	dobrze,	że	o	tym	mówisz.	Ukraina	jest	niezależna,	ale	słaba,	Rosjanie	mogą	przejść	przez	część	Ukrainy	i	
Szacki	park	narodowy	i	połączyć	się	z	ciągiem	logistycznym	przez	Chełm,	co	robili	wiele	razy	w	przeszłości	jako	
Związek	Radziecki	i	w	trakcie	II	Wojny	Światowej.	To	rozciągnie	nasze	linie	obronne	dokładnie	tak,	jak	
powiedziałeś.	Rozważamy	taka	możliwość.	To	pokazuję	istotność	Ukrainy	w	planach	obronnych	Polski.	
Przyjmijmy,	że	Ukraina	jest	silna,	ma	wojsko,	nie	jest	skorumpowana.	Jeśli	oddalisz	obraz,	widzowie	zobaczą,	że	
jeśli	Polska	i	Ukraina	będą	współpracować,	to	Rosjanie	nigdzie	się	nie	ruszą,	bo	Ukraina	będzie	stanowić	
zagrożenie	dla	ciągów	komunikacyjnych	na	Białorusi	i	w	samej	Rosji.	Jeśli	to	poważna	kampania	skupiająca	się	
na	zdominowaniu	regionu,	a	NATO	przestanie	spełniać	swoją	rolę,	to	Polska	i	Ukraina	połączą	swoje	siły	
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przeciwko	Rosji.	Jeśli	ta	równowaga	zostanie	zaburzona	i	w	przyszłości	nie	będzie	NATO,	jeśli	w	Europie	będzie	
napięta	sytuacja,	to	kto	wie,	co	się	stanie.	Polska	i	Ukraina	są	w	tej	części	świata	ważnymi	czynnikami.	Rosjanie	
mogą	się	tego	obawiać,	jeżeli	Ukraina	utrzyma	i	rozwinie	swoją	państwowość.	

-	Wracając	do	szczegółów:	kolejnym	problemem	dla	Rosji	jest	fakt,	że	w	zachodnim	okręgu	wojskowym	
rozmieszczone	są	trzy	związki	zdolne	do	prowadzenia	działań	szczebla	operacyjnego:	6	Armia	w	Petersburgu,	
1	Gwardyjska	w	pobliżu	Moskwy,	o	której	ostatnio	jest	głośno	i	20.	Gwardyjska,	która	ochraniała	niegdysiejszy	
okręg	centralny	pomiędzy	Smoleńskiem	i	Woroneżem,	zwrócona	w	stronę	Ukrainy.	Zachód	skupia	się	głównie	
1	Gwardyjskiej	Armii,	bo	to	najlepiej	uzbrojona	jednostka,	ale	musimy	pamiętać	o	rozłożeniu	technologii.	20.	
Gwardyjska	dostaje	cały	sprzęt	odpowiedzialny	za	komunikację	na	dalekie	odległości.	Rosjanie	uważają	że	to	
nie	dzieje	się	wystarczająco	szybko.	Co	z	tego	wynika?	Opieram	swoje	zdanie	na	otwartych	badaniach;	1	
Gwardyjska	może	walczyć	jako	jednolite	zgrupowanie,	ale	nie	w	rozproszeniu,	szczególnie	nie	teraz,	nie	
podczas	ofensywnej	operacji	szczebla	strategicznego.	20.	Gwardyjska	natomiast	jest	szkolona	na	wypadek	
kryzysu	na	Ukrainie,	który	spowoduje	rozkład	ukraińskich	sił	zbrojnych,	dzięki	czemu	będzie	można	wkroczyć	
na	Ukrainę	działając	metodą	faktów	dokonanych,	podobnie	jak	na	Krymie,	mniej	walcząc,	a	bardziej	osiągając	
cele	poprzez	demoralizację	obrońców.	Ale	jeśli	chciałoby	się	to	osiągnąć	na	obszarze	tak	wielkim,	jak	Ukraina,	
Białoruś	i	Polska,	to	bez	zaawansowanych	zdolności	C2,	którymi	dysponuje	obecnie	jedynie	20.	Gwardyjska	
atak	na	inny	obszar	na	taką	skalę	będzie	bardzo	trudny.	Podczas	gdy	1	Gwardyjska	jest	stosunkowo	mobilna	i	
ćwiczy	na	Białorusi,	czasem	przemieszcza	się	bliżej	granic	z	Łotwą	i	Estonią,	czasem	odrobinę	bliżej	Ukrainy,	to	
20.	Gwardyjska	rzadko	kiedy	wysyła	więcej	niż	jeden	oddział	na	ćwiczenia	poza	swoje	tradycyjne	poligony	
rakietowe,	np.	w	Kapustin	Jar.	Musimy	o	tym	pamiętać.	Obecnie	20.	Gwardyjska	nie	rusza	się	z	granicy	
ukraińskiej,	a	bez	jej	zdolności	C2	trudno	jest	sobie	wyobrazić,	że	Rosja	będzie	w	stanie	zapanować	nad	
zasobami	w	ramach	tak	złożonej	misji,	jak	atak	na	Polskę,	szczególnie	z	uwzględnieniem	tego,	że	ten	atak	byłby	
dowodzony	z	Petersburga	i	Moskwy,	które	są	dość	daleko	od	Warszawy.	

-	1	200	km.	
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-	1	200	km,	czyli	strategiczna	odległość	dla	rosyjskich	wojsk	radiotechnicznych.	To	bardzo	ciekawy	aspekt	
potencjalnej	wojny.	Jak	poziom	taktyczny,	operacyjny	i	strategiczny	przenikają	się	w	ramach	takiej	operacji.	Ale	
bardzo	techniczny	przykład	łączności	radiowej	pokazuje,	jak	bardzo	niepodległa	Ukraina	komplikuje	rosyjskie	
planowanie.	

-	I	w	Warszawie	mamy	tą	świadomość,	dlatego	właśnie	zawsze	wspieraliśmy	niezależność	Ukrainy.	Były	o	to	
wojny.	Np.	w	Maju	1920	r.	Chcieliśmy	niezależnej	Ukrainy,	żeby	zrównoważyć	Rosję	i	stworzyć	federację	do	
zrównoważenia	Rosji,	która	odrodziła	się	jako	Związek	Radziecki.	To	jest	oczywisty,	nienegocjowalny	interes	
państwa	polskiego.	To	dlatego	tak	wspieraliśmy	wszystkie	rewolucje	na	Ukrainie,	pomarańczową,	tą	drugą,	
chcieliśmy,	żeby	kraje	Międzymorza	nie	zostały	zwasalizowane	przez	Rosję.	Byliśmy	tym	konsekwentni,	
niezależnie	od	tego,	kto	rządził,	To	tyczy	się	zarówno	prawicy,	jak	i	lewicy.	To	nieodłączna	część	strategii	
Polski.	Tak	jest	od	wieków.	W	starych	tekstach	mówiło	się	o	polskim	teatrze	wojny	od	Smoleńska	po	rzekę	
Odrę,	od	Bałtyku	po	Karpaty.	To	wielki	obszar	do	prowadzenia	wojny	manewrowej.	Ten	obszar	podzielony	jest	
na	dwie	części	przez	rzekę	Prypeć	i	jej	bagna	i	przez	bagna	Polesia.	Na	mapie	tego	nie	widzimy,	ale	jak	
przesuniemy	siły	to	mamy	dwa	teatry.	Dla	Polski	dobre	było	to,	że	mieliśmy	strefę	buforową	pomiędzy	
Smoleńskiem	i	Kijowem	i	rdzeniem	państwa	polskiego.	Dzięki	temu	mogliśmy	ocenić,	na	którym	teatrze	
przeprowadzone	zostanie	główne	uderzenie,	co	pozwalało	nam	na	uniemożliwienie	wrogowi	połączenia	sił.	
Wykorzystywaliśmy	do	tego	piwot,	jakim	była	twierdza	brzeska.	Taki	właśnie	mieliśmy	plan	na	Sowietów	w	
1939	r.	Nie	byliśmy	gotowi	na	Niemców,	bo	szykowaliśmy	się	do	wojny	z	Sowietami	przez	20	lat.	I	tak	
wyglądały	nasze	plany	wojenne	w	czasach	Pierwszej	Rzeczpospolitej.	Chcieliśmy	wciągnąć	przeciwnika,	
wykorzystać	naszą	głębię	strategiczną,	kanalizować	ruchy	wojsk	wroga	i	oprzeć	obronę	na	Warszawie	jako	
sworzniu	i	Twierdzy	Brzeskiej,	z	której	mogliśmy	bronić	się	przed	wrogiem.	Nick.	
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-	Tak,	to	chyba	wyjaśnia	scenariusz	obrony	w	w	trójkącie	pomiędzy	Białorusią,	Litwą	i	Polską,	oraz	Warszawą,	
Dęblinem	i	Brześciem.	Jeśli	chodzi	o	próby	Rosjan	czy	odpieranie	ich	ataków,	to	kluczową	słabością	w	czasach,	
w	których	teatr	działań	jest	nisko	wysycony	jednostkami	są	ograniczenia	infrastruktury.	Dla	tych,	którzy	
zainteresowani	są	pomiarami,	w	trakcie	Zimnej	Wojny	włożono	wiele	wysiłku	w	badania	na	temat	
przepustowości	oraz	nośności	dróg	i	mostów	w	RFN	i	NRD.	Ponieważ	na	pograniczu	polsko-białorusko-	
ukraińskim	które	będzie	kluczowym	obszarem	do	opanowania	w	razie	potencjalnego	konfliktu	między	Rosją	a	
Zachodem	jest	mniej	dróg	i	torów	kolejowych,	kolejnym	etapem	rozważań	powinno	być	zbadanie,	jaką	
przepustowość	ma	ta	infrastruktura,	w	kontekście	ruchów	wojsk	rosyjskich.	Następnie	musimy	ustalić,	jakie	
odwody	będą	potrzebne	Rosjanom	do	utrzymania	jakiejkolwiek	istotnej	ofensywy.	Wtedy	w	razie	ćwiczeń	
rosyjskich	będziemy	mogli	ocenić,	czy	sytuacja	jest	poważna,	czy	nie,	jaka	część	infrastruktury	logistycznej	jest	
gotowa	na	obsłużenie	takiej	operacji.	Dzięki	temu	obie	strony	byłyby	spokojniejsze,	nie	musielibyśmy	oskarżać	
Rosjan	o	szykowanie	się	do	inwazji	przy	każdych	ćwiczeniach.	

-	Mam	jeszcze	dwa	spostrzeżenia.	Oczywiście	żartuję,	ale	może	to	będzie	miało	efekt	odstraszający,	bo	oduczy	
Rosjan	od	myślenia,	że	nie	jesteśmy	przygotowani	i	nie	myślimy	o	ich	potencjalnej	agresji..	Po	drugie	Mamy	
nową	infrastrukturę,	nowe	kanały,	które	powstały	w	ciągu	ostatnich	70	lat	w	tej	części	Polski.	Rosjanie	ich	nie	
znają,	nigdy	na	nich	nie	walczyli.	Są	nowe.	Nawet	ja	się	zdziwiłem,	że	one	są	istotnymi	przeszkodami	
terenowymi.	Na	przykład	przecinają	pola	walki,	dają	nam	pole	do	tworzenia	różnych	zasadzek,	szczególnie	na	
tyłach.	Tu	mamy	możliwości	do	różnych	niespodzianek.	Przybliż	proszę	rzekę	Pilicę	na	południe	od	Warszawy.	
Tu	stało	się	coś	ciekawego.	To	rzeka	Pilica,	jakieś	30-40	km	na	południe	od	Warszawy.	Gdy	Rosjanie	przekroczą	
Wisłę	na	południe	od	Pilicy,	jak	mówiliśmy	jakieś	10	minut	temu,	musieliby	przemieścić	się	na	północ,	żeby	
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zdobyć	Warszawę.	A	przynajmniej	stworzyć	flankę	okrążenia.	Ale	Pilica	nie	jest	małą	rzeką.	Taka	się	wydaje,	ale	
ma	bagniste	brzegi	i	lasy.	To	świetna	bariera	operacyjna,	z	której	można	określić	główne	linie	rosyjskiego	
natarcia.	Jest	tylko	kilka	mostów	którymi	Rosjanie	mogą	przejść	miasta	są	jak	ekrany	ochronne	dla	wojsk	
polskich.	Jest	miejsce	na	artylerię,	na	drony,	można	z	nich	niszczyć	przekraczającego	rzekę	wroga.	Nie	ma	
dobrego	miejsca,	żeby	ją	przekroczyć,	a	jak	się	do	tego	mądrze	nie	podejdzie,	to	można	odnieść	wielkie	straty.	
Nick,	mógłbyś	trochę	podnieść	obraz	i	odjechać?	Tu	mamy	infrastrukturę	na	zachód	od	Warszawy,	to	serce	
Polskiej	infrastruktury	transportowej.	Autostrady,	tory,	to	wspaniałe	miejsce	dla	naszych	odwodów,	które	
można	dyslokować	we	wszystkich	kierunkach:	na	południe,	do	ochrony	przejścia	przez	Pilicę	czy	przez	mosty	
na	Wiśle,	na	wschód,	do	Warszawy	do	odparcia	bezpośredniego	ataku	na	nią.	Jeśli	utrzymamy	mosty	na	północ	
od	Warszawy,	to	możemy	ruszyć	aby	odeprzeć	oskrzydlający	atak	na	Ostrołękę	i	Modlin.	Teraz	widać,	jak	
ważna	jest	Warszawa	i	jej	rzeki	w	ramach	kanalizowania	ruchu	wroga	Biorąc	pod	uwagę	nowe	zdolności	i	
technologie,	takie	jak	artyleria	precyzyjna	dalekiego	zasięgu,	czy	zdalny	rekonesans,	wszystko	to	tworzy	
doskonałe	podstawy	do	skutecznego	działania	dla	nowoczesnych	i	dobrze	wyszkolonych	sił	zbrojnych.	Nick.	

-	Tak,	Pilica	jest	taką	granicą.	Nie	miałem	jeszcze	okazji	zobaczyć	jej	na	żywo.	Dziękuję	bardzo	za	te	dane.	I	to	
chyba	na	tyle,	jeśli	chodzi	o	dane	techniczne.	To	co	będzie	następnym	razem,	Jacek?	

-	Może	omówimy	Polski	teatr	wojny	bardziej	ogólnie,	bardziej	ogólnie,	uwzględniając	zachodnią	część	kraju,	
użycie	pocisków	rakietowych.	Może	w	którymś	kolejnym	odcinku	przekonam	cię	do	rozmowy	na	temat	
Zachodniego	Pacyfiku?	

-	Zobaczymy.	

-	Dobra.	Póki	co	jest	dobrze.	To	na	razie	tyle,	Nick,	dziękuję	ci	bardzo,	dziękuję	naszym	widzom,	mam	nadzieję,	
że	zostaniecie	z	nami.	Nick,	naprawdę	dziękuję	ci	bardzo.	

-	Do	widzenia.	

	


