


System  
Armii Nowego Wzoru 



Po 30 latach następuje zmierzch pauzy geopolitycznej 



Towarzyszą mu wstrząsy sejsmiczne i zmiany  
w strukturalnej matrycy 

➢ Irak, Afganistan, Kabul, Syria, Kurdowie, Arabia Saudyjska  

➢ Over-the-horizon posture, Ukraina, Gruzja 

➢ Obecność na wschodniej flance NATO 

➢ Reformy Sierdiukowa/Szojgu 

➢ Offshore balancing, finansowanie obecności w Eurazji, ewolucja pola walki, 
priorytety, US Space Force, Multi-Domain, Dispersed Lethality 

➢ Rywalizacja i wojna z Chinami, pivot na Pacyfik, Air-Sea Battle, Pas i Szlak 

➢ Nord Stream, szok w Warszawie, strefa stabilizacji i układ niemiecko-rosyjski 

➢ Presja kontynentalna, Polska między mocarstwami w nowej grze o równowagę, 
wybór krajowy, drzemka 30 lat, dwa scenariusze i dwa stronnictwa  

➢ W kierunku Armii Nowego Wzoru 



W tym kontekście Rosji zależy, aby wejść do gry z Zachodem

➢ Energia (coraz mniej) 

➢ Położenie geograficzne (coraz bardziej - jeśli będzie konsolidowała się 
Eurazja lub jeśli cały świat atlantycki będzie się konfliktował z Chinami)  

➢ Rosyjska siła wojskowa realizowana jest na drodze wojny nowej 
generacji w celu „stabilizacji” peryferii Europy i gry o równowagę 
państw europejskich wobec Turcji, Chin, Bliskiego Wschodu, a może 
kiedyś nawet wobec USA.  

➢ W Moskwie marzą, by stać się „siłą ekspedycyjną i wojskową projekcją 
siły” dla „miękkiego imperium europejskiego z samodzielnością od 
USA” w zamian za modernizację, kapitały, technologię i decydujący głos 
w rosyjskim sąsiedztwie geopolitycznym.  

➢ Metody niekinetyczne oczywiście są preferowane w ramach wojny 
nowej generacji, ale są realizowane pod parasolem dominacji wojskowej 
w pełnym zakresie drabiny eskalacyjnej. 

Powody, dla których Rosja jest potrzebna mocarstwom zachodnim



Do czego Rosji potrzebna jest współpraca z Zachodem?

➢ Kluczowe potrzeby/korzyści Rosji, na których jej 
zależy i do których poszukiwania jest zmuszona, to: 
➢ modernizacja kraju (wykorzystanie zachodnich 

technologii) 

➢ kapitał (inwestycje zagraniczne) 

➢ Istotne jest to, że ta współpraca musi się odbywać na 
zasadach partnerskich. Rosja nie chce podrzędności  
w tym układzie. 

➢ To, co chce wnosić Rosja do takiego układu, to 
„stabilizacja” poprzez hard power, co odbyć się może 
jedynie kosztem strefy zgniotu, w której znajduje się 
Polska. 



Utrzymanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę 
to żywotny interes naszego państwa 

 



W przeszłości Rosja wielokrotnie była wypchnięta poza system 
równowagi w Europie
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Rosjanie wchodzą do gry

Utrzymywanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę to kręgosłup losu naszego państwa 

➢ Putin postanowił odwrócić tendencję z lat 90. i zatrzymać projekt 
poszerzenia Zachodu, który to proces tak dobrze obsługiwał polskie 
interesy bezpieczeństwa po upadku Sowietów i o którego wiecznym 
trwaniu wciąż w Polsce marzymy. 

➢ Dokonuje się rewizja imperialnej Rosji, poparta mechanizmami wojny 
nowej generacji, dzięki której Rosjanie wracają do gry w Europie i jej 
otoczeniu geopolitycznym. 

➢ Sprawne posługiwanie się spektrum mechanizmów wojny nowej 
generacji ma umożliwić zaproszenie Rosji do gry o równowagę  
w Europie i Eurazji mocarstwom zachodnim.  



Instrumentarium wojny nowej generacji jest szerokie...

➢ ekonomia (sankcje, ograniczenia przepływów strategicznych) 

➢ polityka (izolacja państwa na arenie międzynarodowej) 

➢ dyplomacja 

➢ nowoczesne technologie  

➢ nawet działania humanitarne (Gruzja/Donbas) 

➢ działania informacyjne oraz dezinformacyjne  

➢ destabilizacja i podważanie prestiżu danego kraju na arenie międzynarodowej  

➢ akcje w mediach tradycyjnych i społecznościowych  

➢ wszelkie działania degradujące sprawny i spójny proces decyzyjny, kwestionujące wiarygodność 
przeciwnika wobec jego sojuszników lub wobec opinii międzynarodowej 

...i wymaga kontroli drabiny eskalacyjnej kryzysu oraz konfliktu i 
zadawania strat w celu zdobycia dominacji i narzucenia sprawczości



Faza działań pośrednich

Granica pokoju i wojny w WNG jest zatarta (1/2)

➢ „Proces” ataku zaczyna się podczas klasycznie rozumianego pokoju od 
działań w sieci i w mediach, które to działania mają osłabić cel. 
Wykorzystuje się również w tym czasie narzędzia ekonomiczne, 
dyplomatyczne czy nawet psychologiczne.  

➢ Dezorientacja dowództwa wojskowego i politycznego – dezinformacja 
przeciwnika poprzez wysyłanie sprzecznych sygnałów przez media, 
dyplomację czy za pomocą własnych działań jawnych i ukrytych.  

➢ Pozyskanie agenturalne albo przynajmniej zastraszenie osób znajdujących 
się w kręgach decyzyjnych w celu osłabienia procesu decyzyjnego 
i dowództwa; otwarta propaganda. 

➢ Ważne jest rozróżnienie pomiędzy tym, co jest walką zbrojną, która ma na 
celu fizyczne pokonanie przeciwnika, a konfrontacją z użyciem środków 
niewojskowych.  

Środkami niewojskowymi pozbawia się przeciwnika mentalnej i fizycznej zdolności 
do stawienia oporu. 



Faza działań pośrednich

➢ Otwarte działania wymierzone w oponenta zwiastują kolejną fazę wojny 
nowej generacji. Rozpoczyna się ona od blokad szlaków i węzłów 
komunikacyjnych czy działalności miejscowych grup paramilitarnych 
wrogich wobec obecnej władzy w swoim państwie. 

➢ Wywiad rozpoznaje warunki, w jakich przyjdzie działać wojskowym 
(jeśli zajdzie taka potrzeba), którzy dzięki systemowi świadomości 
sytuacyjnej (C4ISR) mogą stosunkowo łatwo realizować zlecane im 
zadania, a dowództwo ma wgląd w zespołową świadomość sytuacyjną. 

➢ Jednostki rozpoznania i specnazu zaczynają operacje. Kontynuują one 
na terenie przeciwnika np. wcześniejsze działania przygotowujące ten 
teren pod dalsze poczynania państwa rosyjskiego. Innym ich zadaniem 
może być np. rozpoznanie terytorium przeciwnika, aby można było 
wykorzystać broń dalekiego zasięgu.  

Granica pokoju i wojny w WNG jest zatarta (2/2)



Faza działań kinetycznych

Wojna nowej generacji to nie tylko działania na granicy faktów 
i domysłów. Działania kinetyczne

➢ W momencie, gdy działania pozakinetyczne nie przyniosą 
oczekiwanego skutku politycznego albo gdy działania wojny 
nowej generacji tylko przygotują grunt pod jawne operacje 
wojskowe, w ruch wprawiana jest machina wojenna i to ona 
ma doprowadzić do osiągnięcia celów.  

➢ Z tą oczywiście różnicą, iż obecnie coraz większą rolę 
w walkach odgrywa i będzie odgrywać broń dalekiego zasięgu 
w ramach tzw. aktywnej obrony i kompleksu uderzeniowo-
rozpoznawczego.  



Polska na szpicy – wysunięta kasztelania w każdym scenariuszu 
geopolitycznym: kontynentalnym i transatlantyckim

➢ Między oceanem światowym, źródłem siły Zachodu, który 
będzie bronił swojego stanu posiadania, a mocarstwami 
kontynentalnymi Eurazji 

➢ Naszym obowiązkiem jest sprostać wyzwaniu i opracować 
własny sposób skutecznego prowadzenia wojny 

➢ Region jest i będzie poligonem nowego typu wojny - wojny 
nowej generacji 

➢ Rywalizacja o sprawczość oraz o kontrolę zachowania drugiej 
strony 

➢ Ceną jest rozwój 



Sprawa jest zatem prosta, ale nie jest łatwa (jak to ze strategią) 

Celem Polski jest uniemożliwienie zaproszenia Rosji do gry  
w europejskim systemie równowagi

➢ W S&F przećwiczyliśmy, w jaki sposób Rosja jest w praktyce 
zapraszana do gry o równowagę.  

➢ Zatem co jest punktem ciężkości jej polityki i co jej tę politykę 
umożliwia? Dzięki czemu Rosjanie są lub mogą być ważni i potrzebni  
mocarstwom zachodniej Europy? 

➢ Rosyjskim punktem ciężkości jest instrumentarium wojny nowej 
generacji, dzięki któremu Rosja jest pożądanym czynnikiem (lub 
niechcianym, ale jednak czynnikiem) architektury bezpieczeństwa i gry 
o równowagę z państwami Zachodu.  

➢ Rosja nie jest atrakcyjna cywilizacyjnie, więc musi poprzez wojnę nowej 
generacji (groźbę i działania) mieć „sprawczość” wobec limitrofów. 
Zarówno poprzez działania pozytywne (stabilizujące bezpieczeństwo), 
jak i negatywne (destabilizujące bezpieczeństwo) musi być 
udziałowcem w spółce, która nazywa się „system europejski”.  



Co jest instrumentem polityki państwa na wschodzie Europy?

Jerzy Giedroyć w „Przesłaniu”:  
„Powinniśmy sobie uświadomić, 
że im mocniejsza będzie nasza 

pozycja na wschodzie, tym 
bardziej będziemy się liczyli w 

Europie Zachodniej”. I dalej: „(…) 
szansą może być nasza polityka 

wschodnia. Nie wpadając w 
megalomanię narodową, musimy 

prowadzić samodzielną politykę, a 
nie być klientem Stanów 

Zjednoczonych czy jakiegokolwiek 
innego mocarstwa”. 

➢ Instrumentem polityki w trakcie kształtowania się nowego układu sił w regionie będzie 
coraz szerzej rozumiane  instrumentarium wojny nowej generacji.  

➢ Czynnikiem głównym rewizji jest Rosja, która prezentuje się jako główny rozgrywający 
sprawczości, napierając na nasz region, przez który chce oddziaływać na system 
równowagi w Europie i zmieniać jej architekturę bezpieczeństwa. 

➢ Celem jest uzyskanie stałego wpływu na system europejski i uzyskanie wpływu na 
kluczowe wydarzenia z decydującym głosem na temat losu Europy Środkowo-
Wschodniej położonej między Europą Zachodnią a Rosją, co można nazwać pasem 
stabilizacji lub strefą zgniotu.  

➢ Rosja ma mieć wpływ na sytuację bezpieczeństwa w naszej części świata i na rozwój 
państw w regionie.  

➢ Nie chodzi o okupację.  

➢ Skutkiem bycia w systemie jest udział Rosji w modernizacji europejskiej, inwestycje i 
kapitały. Chodzi o rozwój dzięki Europie – ale na zasadach dogodnych dla Rosji. 

➢ Prowadzi do tego droga przez uprzedmiotowienie sprawczości państw naszego regionu i 
złamanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa, i spowodowanie nowych 
podziałów geopolitycznych.  



Jaka wojna?

➢ Art. 5 NATO – Armia Nowego Wzoru ma działać przede 
wszystkim poniżej progu art. 5, ale nie tyle progu formalnie 
deklarowanego, ile realnego, gdziekolwiek on się będzie 
znajdować.  

➢ Gdzie ten próg realnie jest, dowiemy się dopiero w trakcie 
kryzysu, a potem wojny.  

➢ Do tego czasu Armia Nowego Wzoru musi „pokryć” wszystkie 
zagrożenia i scenariusze (w tym zupełnie nieprzewidziane), aż 
do zadziałania art. 5. 

Ważne! 
Nigdy z góry nie możemy być pewni, w którym momencie czy w 
pełnym zakresie i czy w ogóle art. 5 traktatu NATO zostanie 
uruchomiony.  



Wymiar operacyjny – punkt wyjścia

➢ Walka samodzielna aż do realnego, a nie antycypowanego czy formalnego 
zadziałania art. 5  

➢ Nielinearna i bez frontów   

➢ Niejasne granice wojny i pokoju, działania wojenne niezadeklarowane, szara strefa, 
w stałym kłamstwie 

➢ Jest się w niej albo podmiotem, albo przedmiotem 

➢ Zarządzanie drabiną eskalacyjną i kryzysem po szczeblach drabiny (kratownicy) 

➢ Namiętna ofensywa w fazie pozakinetycznej?  

➢ W fazie kinetycznej zachwianie eskalacji oraz brak naszego punktu ciężkości  

➢ Nie masa, ilość czy liczba, tylko gotowość i ukompletowanie; mobilność, 
reaktywność; morale, ludzie, szacunek; szpej – gadżety; duma; działanie jako system 

➢ „Beauty & Looks & Oxford English” w domenie informacyjnej



Pokonanie Rosji – czy to możliwe?

➢ Próg osiągnięcia tego celu nie jest tak wysoki, jak Polacy 
zduszeni przez dominację sowiecką, a potem ogłuszeni 
wizją końca historii myślą, bojąc się domniemanej rosyjskiej 
potęgi, wobec której nie mają jakoby szans.  

➢ A przynajmniej nie jest ten próg na tyle wysoki, by się z tym 
nie zmierzyć i prosić się tylko mocarstw Zachodu o 
interwencję na podstawie art. 5 (lub innej), wedle którego 
mogą nie chcieć albo nie móc działać, albo nie mieć w tym 
interesu. 

➢ Kluczem do sukcesu jest zrozumienie mechanizmu kontroli 
drabiny eskalacyjnej i dynamiczne zarządzanie 
asymetriami. 

➢ Net Assessment   



ANW to instrument polityki po 30 latach modernizacji 

➢ Transformacja w kierunku Armii Nowego Wzoru ma zapewnić sygnalizację strategiczną:  

1) odstraszać przez drastyczne podniesienie Rosji kosztów narzucenia nam woli  
politycznej  

2)  podwyższyć cenę kontroli eskalacji przez mocarstwa chcące uzyskać wpływ na przebieg 
konfliktu    

➢ Ma zapewnić pożądaną ewolucję układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym 
kształtowanie spójności i właściwej polityki naszych sojuszników w NATO i w regionie.  

➢ Ma dać państwu instrument polityczny do kontroli statusu Polski, jeśli chodzi o 
architekturę bezpieczeństwa.  

➢ Celem jest eliminacja możliwości dogadywania się przez mocarstwa na temat statusu 
regionu ponad naszymi głowami. 

➢ Uniemożliwienie wykorzystania nieprawidłowych zależności do kontroli zachowania 
Polski w trakcie kryzysu lub wojny. 



System Armii Nowego Wzoru – zintegrowany, „antykruchy” 
system odporności w wojnie nowej generacji

cały zakres działań aż do 
art. 5 (realnego, a nie 
deklarowanego)

ZASIĘG

➢ ludzie w centrum (morale, etyka) 
➢ pełne ukompletowanie i gotowość 

bojowa (standing force, lean and agile), 
pieniądze 

➢ znacznie mniejsze siły niż obecnie, 
tylko komponent bojowy i związany z 
nim 

➢ Świetnie opłacane, wyposażone, 
prestiż

PĘTLA DECYZYJNA

OBSERVE

ORIENT

DECIDE

ACT

dwa zakresy: 
pozakinetyczny i 

kinetyczny
DRABINA ESKALACYJNA

na kolejnych szczeblach 
drabiny eskalacyjnej (a 
właściwie kratownicy lub 
zachodzących na siebie 
kołach szczebli eskalacji), 
chaos nowoczesnej wojny, 
brak sekwencyjności, 
jednoczesność
RUCH NA DRABINIE ESKALACYJNEJ

C2 i C4 – namiętna akcja 
ofensywna poniżej progu 

kinetycznego (nadal zdolność 
ofensywna w razie 

umiarkowanego etapu 
kinetycznego); 

amorficzny C2 w razie starcia 
kinetycznego - brak punktu 

ciężkości w razie degradacji C2

KOMUNIKACJA I DECYZJE



Budowę Armii Nowego Wzoru należy rozpocząć od pętli 
decyzyjnej, na niej opierać resztę



Rywalizacja na nowoczesnym polu walki wymaga dominacji 
informacyjnej 

➢ Rywalizacja na nowoczesnym polu walki dotyczy przede 
wszystkim dominacji informacyjnej. 

➢ Nowoczesna bitwa zwiadowcza, świadomość sytuacyjna, sieć 
bitewna, zdolność do rozpoznania i precyzyjnego oraz 
szybkiego rażenia. 

➢ Nowoczesna bitwa zwiadowcza – w epoce cyfrowej dzięki 
błyskawicznej transmisji masy danych całkowicie zmieniły się 
zasady gry.



Tempo poruszania się w pętli decyzyjnej polskiej ANW musi 
być szybsze niż w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej

To wyznacza pułap tempa poruszania się po pętli decyzyjnej.  

➢ Trzy stopnie sekwencji obserwacji i orientacji oraz 
decyzji pozwalają na wydanie szybko i prawidłowo 
polecenia do efektora – czy to do samolotu, czy do 
rakiety, czy do plutonu czołgów.  

➢ Są one tylko efektorami wpiętymi w sieć obsługującą 
pętlę decyzyjną działającą pod ogromną presją czasu 
i rozpoznania przeciwnika.  

➢ Efektory nie są więc najważniejsze. 



Wojna jak balet (lub antybalet) (1/2)

➢ Zachowanie na polu bitwy i zwycięstwo zależą od kontrolowania 
przepływów i od korelacji między nimi. 

➢ Współczesna wojna przypomina zarządzanie eskalacją – taniec lub 
balet.  

➢ Chyba że jest tak szybka i jednoczesna, że panuje chaos i trzeba sobie 
w nim radzić.  

➢ Właściwy i terminowy rytm zapewnia zwycięstwo poprzez 
tworzenie przewagi, wykorzystywanie asymetrii i ustanawianie 
dominacji w okienkach czasowych i wybranych domenach.  

➢ Należy ją korelować z przekazem informacyjnym.  

➢ Skuteczna pętla decyzyjna bierze się z dominacji informacyjnej 
i własnego odpornego systemu komunikacji, którego efektywność 
w obliczu szoku zadanego przez przeciwnika jeszcze się poprawia. 

➢ System ten zatem musi być „antykruchy”, bo może zapanować chaos 
– jednoczesność i brak sekwencyjności działań. 



Wojna jak balet (lub antybalet) (2/2)

➢ Obieg informacji w pętli decyzyjnej ma na celu zwycięstwo.  

➢ Najlepszą opcją byłoby wejście w pętlę decyzyjną wroga i przecięcie jego łańcucha 
dowodzenia i kontroli. To jest środek ciężkości współczesnego pola bitwy. 

➢ Decyzje polityczne, ustalenia linii dowodzenia i podejmowania decyzji 
politycznych i wojskowych w błyskawicznej sekwencji pętli decyzyjnej. 

➢ Dotyczy to również przepisów prawnych (żeby pozwalały na błyskawiczne, 
a nawet wyprzedzające działanie w tzw. okienkach decyzyjnych, by w momencie 
próby było wiadomo, kto ma podejmować decyzje i że ten ktoś jest do tego 
przygotowany mentalnie i merytorycznie – dotyczy to w szczególności polityków), 
co i jak w razie sytuacji konfliktowej, przed wojną i w trakcie jej przebiegu.  

➢ Dotyczy to wreszcie ukształtowania sekwencji elementów pętli, powiązania 
dowództw i rodzajów sił zbrojnych. 

➢ Pętla decyzyjna nie może zależeć od nikogo z zewnątrz, nawet od najbliższych 
sojuszników, którzy w razie naszego konfliktu uzyskaliby w ten sposób kontrolę 
drabiny eskalacyjnej, czyli pozbawiliby nas decyzyjności i mogli wpływać na to, co 
chcemy osiągnąć na polu bitwy czy w czasie narastania kryzysu. 



Innowacja wojskowa to nie efektory

Innowacja wojskowa to zmiana, dzięki której wojsko tak się przygotowuje i walczy, że wygrywa wojnę.  
Wynika ona ze zmian koncepcyjnych, kulturowych, organizacyjnych i technologicznych.  

W tej kolejności.

Zmiany koncepcyjne

Zmiany kulturowe

Zmiany organizacyjne

Zmiany technologiczne



ANW ma wykorzystać ewidentną słabość rosyjską – odebrać 
Rosji możliwość wygrania na jej warunkach

Wykorzystać strategiczny cel (i słabość) Rosjan – czyli brak ochoty i zdolności do dużej 
wojny poprzez „twarde” stanie na niskich szczeblach drabiny eskalacyjnej (i „twarde” 
odpowiadanie, w tym akcje ofensywne poniżej progu kinetycznego) wraz z dominacją 

przekazu, narracji i percepcji (asymetria)  
„bokser w ringu” 

Scenariusz przedkinetyczny 
Namiętna akcja ofensywna, przejmowanie inicjatywy, sianie 
zamętu, centrum informacyjne – „Beauty & Looks & Oxford 

English” 

Polacy tradycyjnie sprawni w 
zaplanowanym chaosie w razie 

zdegradowanego C2 – ale wymóg – 
wysokie morale i nieduża Armia Nowego 

Wzoru  

Kinetyczny scenariusz 
C2 staje się amorficzne i nadal twarda odpowiedź na 

niskich szczeblach kinetycznych – w celu 
zapobieżenia szybkiemu zwycięstwu Rosjan.  

Na wyższych szczeblach poszukiwanie asymetrii 
zdolności oraz asymetrii interesu (też w celu 

naruszenia równowagi systemowej). 



Poruszaniu się na drabinie eskalacyjnej konfliktu powinny stale 
towarzyszyć aktywna domena informacyjna i operacje specjalne

Domena 
informacyjna  

i wojna  
o percepcję  

na wszystkich 
szczeblach 

drabiny 
eskalacyjnej 

Stefan Batory 
dobrze to rozumiał 
i wyprzedzał swą 

epokę, gdy zabierał 
na wojny 
z Moskwą 

drukarnię polową, 
która miała 

odpowiadać za 
domenę 

informacyjną 
i propagowanie 

informacji 
zgodnych 

z interesem 
Rzeczypospolitej.

Operacje 
specjalne 

W CELU 
KONTROLI 
PERCEPCJI I 

ZARZĄDZANIA  
ESKALACJĄ 

Czas pokoju

Faza  
przedkinetyczna

Faza  
kinetyczna
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Obserwacja i decyzja to elementy pętli decyzyjnej, które zawsze 
muszą być w samodzielnej kompetencji Wojska Polskiego 

Obserwacja 

Własna

Orientacja 

Własna

Decyzja 

Zawsze własna

Akcja, czyli 
efektory, 

jak F-35 lub 
batalionowe grupy 

taktyczne  
Własna lub cudza, 

ale zawsze pod 
naszą kontrolą



Kontrola pętli decyzyjnej pozwoli zredukować ryzyko 
nadmiernej zależności od sojuszników 

Wojna własna – aż do progu realnego uruchomienia art. 5, nie sojusznicza, ograniczona, nielinearna, bez frontów, 
arcyważny element przedkinetyczny

Efektory 

1) Tylko te będące w naszej 
kontroli pętli decyzyjnej 

2) Nadające się do 
powyższego rodzaju 
wojny (a nie wojna 
pomocnicza u boku USA i 
z amerykańskim C2/C4) 

Efektory niespełniające 
obydwu powyższych 
punktów nie mają sensu 

Relacje z USA 

1) Władza nad kontrolą eskalacji 
2) USA działają w C2 w dominacji informacyjnej, a my 

w amorficznym lub mocno zdegradowanym  
3) Niekompatybilność C2 i C4 w wojnie może 

doprowadzić do kolapsu polskiego systemu wojny 
4) Miraże interoperacyjności w zdegradowanym 

środowisku informacyjnym, np. szkolenie pilotów w 
stylu amerykańskim oraz zakupy sprzętu do wojny 
koalicyjnej, a w istocie wojska pomocnicze wobec 
USA

Pełne uszykowanie, duma, 
gotowość bojowa i ukompletowanie, 
poczucie indywidulanej przewagi 
sprzętowej, szkoleniowej i 
taktycznej  

Własna pętla, amorficzny system C2, 
mobilność, „antykruchość”  
i rzutkość 

Józef Piłsudski, „Rok 1920”– „Polacy 
walczą tylko ci co chcą lub głupcy” 



Przykłady namiętnej akcji ofensywnej, budowania asymetrii  
i chwiania drabiną eskalacyjną 

➢ kochanka pogranicznika 

➢ nasza skłonność do zorganizowanego chaosu  

➢ skłonność do ofensywy cyber – listy kaperskie 

➢ lisowczycy i War-As-a-Service  

➢ SOF w walce na naszych warunkach 

➢ 6. i 25. Brygada i drony – ze słabości w siłę 

➢ wybór miejsca starcia pancernego na wschód od Wisły 
– miejsca rozpoznane i przygotowane 

➢ przesmyk suwalski – asymetria interesu i tzw. 
„pierwszy krok”



Złamanie księstw 
tworzonych wedle 

zakupów dla wojska 
w celu powstania 

zależności  

Zapanowanie nad źle 
rozumianą lojalnością i 

politycznymi zależnościami  
– nie tak się buduje na 
Zachodzie szacunek; 
odzyskać szacunek 

społeczeństwa i sojuszników 
na Zachodzie 

Dawid i Goliat (i Saul), 
utrwalone interesy i układy feudalne w RP zgodnie z 

łańcuchami dostaw i wartości  

Rewolucja, inny system zakupowy, cywilny 
management logistyki i zakupów, SOF i WOT jako 

inkubatory „nowego” 

Wymagana będzie zmiana funkcjonującego systemu wewnątrz 



W tym trybie należy budować każdy szczebel drabiny eskalacyjnej: od starć sił specjalnych i następnie 
pancernych po dziedzinę atomową i zdolności kosmiczne  

Pamiętajmy, że polityka i wojna to sztuka szukania sił swoich i cudzych – wrogich i sojuszniczych 

Sztuka szukania – a nie przyjmowania czegokolwiek za pewnik  

Teraz robimy szczegółowo szczeble drabiny eskalacyjnej zgodnie z zasadą poszukiwania asymetryczności i ich 
wykorzystywania 

• Dynamiczne asymetrie 
• Przewaga narracyjna i percepcyjna 
• Żadnych białych słoni  
• Oko za oko, ząb za ząb  
• Trzymamy się na ringu twardo, przedkinetycznie nawet eskalujemy 
• Kiedy zbudujemy system Armii Nowego Wzoru, przeciwnicy i sojusznicy będą w szoku  
• Rozszerzymy go na całą wschodnią flankę – jeśli będzie trzeba  

Etapy tworzenia koncepcji Armii Nowego Wzoru 
Amerykanie (wojsko i stratedzy) widzieli Armię Nowego Wzoru – pokazujemy ją w S&F  

Część interesariuszy w kraju również  
Wyjście na świat, szansa na najnowocześniejszą koncepcję wojny – w Europie  



Wkrótce odpowiemy na istotne pytania 
➢ Morale w wojsku i w instytucjach państwa odpowiedzialnych za wojnę musi być jeszcze wyższe niż 

w przeszłości. 

➢ Zjawisko warstreamingu na żywo z pola walki w połączeniu z wojną informacyjną może wywołać 
kaskadowy, destrukcyjny spadek morale, co może spowodować rozpad wspólnoty wysiłku wojennego. 

➢ Sprawna pętla decyzyjna poparta wysokim morale wszystkich elementów systemu odporności państwa 
będzie punktem ciężkości naszego wysiłku. 

➢ Pętla decyzyjna musi być odporna na zakłócenia i wrogie przejęcie oraz redundantna, czyli taka, że w razie 
uszkodzenia można ją będzie zastąpić w sposób automatyczny. Musi być kilka alternatywnych systemów 
technologicznych, które się wzajemnie zastępują. 

➢ Refleksja, czy chcemy pętlę całkowicie scentralizować, czy uczynić jej pewne elementy amorficznymi, by 
nie można ich było wyeliminować szybko w ramach jednej sekwencji działań przeciwnika.  

➢ Centralizacja pętli decyzyjnej była grzechem we wrześniu 1939 roku. W modelu amorficznym sojusznik nie 
będzie nas mógł również „zmusić” politycznie do zawarcia pokoju na zasadach, których nie będziemy 
chcieli.  

➢ Amorficzny system powoduje też podwyższenie ryzyka ataku przeciwnikowi, bo raz puszczony w ruch 
wykonuje działania niezależnie od nacisków z góry.



Armia Nowego Wzoru to nie tylko sposób wojowania... 
Nie chodzi w niej wyłącznie o nowe wojsko i nie tylko o refleksję klasy politycznej 

oraz reformę systemu odporności państwa.  

Chodzi o całe społeczeństwo. 

➢ Dawna Rzeczpospolita nie imitowała sztuki wojennej. Stosunek kosztów do efektów; sprawność pętli decyzyjnej 
dostosowanej do naszej konkretnej geografii wojskowej. 

➢ Jaki będzie nasz sposób działania w wojnie nowej generacji w XXI wieku? Imitacja w PRL i III RP – wojsko pomocnicze 
wobec amerykańskiej projekcji siły, korzystające z systemów i elementów amerykańskiej pętli decyzyjnej (w tym 
z sensorów i systemu logistycznego do utrzymania sprawności sprzętu)? 

➢ Czy odszukamy w sobie przewagi asymetryczne, aby wokół nich zbudować Armię Nowego Wzoru, która zabierze nas 
w przyszłość?  

➢ Społeczeństwo zasługuje na to, by się przekonać, że transformacja dokonuje się na poważnie, w Armii Nowego Wzoru 
panują zasady dające szansę na sukces i dominuje wiara, że Armia Nowego Wzoru to wielka sprawa. Ma oznaczać 
nowoczesność i szansę, w tym szansę na rozwój dla gospodarki cywilnej.  

➢ Armia Nowego Wzoru nie ciąży gospodarce cywilnej, ale zaczyna ją „ciągnąć” technologicznie i organizacyjnie, stając się 
jej kołem zamachowym.  

➢ Robotyka, drony, AI, technologie pętli decyzyjnej, amunicja precyzyjna – transgresja do przodu – nowe otwarcie. 



Pieniądze nie wydają się problemem... 
➢ To nie jest bajka o żelaznym wilku. Wystarczy spojrzeć na armię 

izraelską. 

➢ PKB Rosja 1687 mld USD – na wojsko wydaje 61,7 mld USD, tylko 4,5 
razy więcej od Polski (choć kupuje u siebie), ale też cztery razy mniej niż 
Chiny, prawie tyle co Arabia Saudyjska, a musi utrzymać wielkie 
terytorium, teatry operacyjne, lądowy charakter wojny i bardzo drogie 
siły atomowe i strategiczne, ma różne strefy klimatyczne.  

➢ https://pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp  

➢ Na wojsko (w tym wydatki osobowe) wydajemy więcej niż Pakistan, 
Tajwan i Singapur czy Holandia, do tego mamy specjalne programy 
zakupowe. Iran wydaje 15,8 mld USD – niewiele więcej niż Polska. Izrael 
wydaje trochę mniej niż Kanada i dużo mniej niż Austalia czy Włochy, 
ale ma znacznie lepsze wojsko. Arabia Saudyjska wydaje mnóstwo – 57,5 
mld USD, ale efekty są nie najlepsze. Wydatki nie muszą się przekładać 
na jakość wojska. Liczy się przede wszystkim to, jak wydajemy i na jaką 
wojnę (i ile pochłaniają wydatki osobowe, zwłaszcza rozdętych służb 
tyłowych i administracji). 

PKB  
(mld USD)

Wydatki na 
wojsko (mld USD)

596 13 (19. miejsce)

395 21,7 (14. miejsce)

761 17,7 (16. miejsce)

608 12,2 (21. miejsce)

793 57,5 (6. miejsce)

374 10,9 (22. miejsce)

https://pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp


„Zaśpiewać nową 
pieśń” 

 
 Lee Kuan Yew  

Armia Nowego Wzoru – czy pozwoli nam zaśpiewać nową pieśń?

➢ Armia Nowego Wzoru ma oznaczać nowoczesność i wzór dla 
reszty dziedzin aktywności społeczeństwa. 

➢ Prawdziwa transformacja w kierunku Armii Nowego Wzoru ma 
spowodować, że ludzie uwierzą w „nowe”.  

➢ Dzięki Armii Nowego Wzoru polityka zagraniczna państwa 
polskiego ma mieć większy wpływ na kierunkach strategicznych 
w nowych niespokojnych czasach, w tym na uzyskanie 
regionalnej zdolności koalicyjnej. 



Aby to się udało, musi to być zupełnie nowa jakość  
– wszyscy muszą to zauważyć

➢ Armia Nowego Wzoru ma na celu zabezpieczanie przepływów 
strategicznych i ochronę przed skutkami manipulowania przepływami 
strategicznymi we wszystkich domenach nowoczesnych społeczeństw 
przez przeciwnika: wojna informacyjna, destabilizujące dyslokacje od 
wschodu, np. Grodno – S-300/400, destabilizujące demonstracje 
wojskowe od wschodu, destabilizacja ruchu, transmisje danych i 
cyberataki, migracje ludności. 

➢ Armia Nowego Wzoru ma zabezpieczać przed wszelkiego rodzaju 
destabilizacjami z zewnątrz.  

➢ Ma pobudzać rozwój gospodarczy, ma być jego motorem. 

➢ Ma być zaprzeczeniem „senility & fragility”, czyli ma być anti-senile and 
anti-fragile. 



...a kontekst społeczny jest istotny 

➢ Bardzo ważny jest kontekst socjopolityczny. Czy społeczeństwo zgadza się na reformy? 
Zgoda potrzebna była na wojsko kwarciane, na piechotę wybraniecką, na wojsko Sejmu 
Wielkiego czy na potężne reformy Batoriańskie.  

➢ Wieczne niedofinansowanie wojska stanowiło przez wieki stały element kultury strategicznej 
Rzeczypospolitej.  

➢ Wyjątkiem była II RP i dlatego tym większym szokiem dla społeczeństwa był tak negatywny 
przebieg wojny wrześniowej 1939 roku. 

➢ Często nowego paradygmatu nie chce zaakceptować samo wojsko i obsługujący je system 
polityczno-przemysłowy.



„W zabiegach ludzkich jest 
przypływ i odpływ. 
Pora przypływu stosownie 
schwytana 
Wiedzie do szczęścia; kto oną 
opuszcza, 
Ten podróż życia po mieliznach z 
biedą 
Musi odbywać. Myśmy teraz 
właśnie 
Na tak wezbrane wypłynęli morze: 
Trzeba nam z fali przyjaznej 
korzystać. 
Inaczej okręt nasz zatonie”. 

 
William Szekspir, „Juliusz Cezar” 


