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Tytuł: ,,Doświadczenia z misji Obserwacyjnej ONZ w Gruzji’’. 

Imię i nazwisko: ppłk rez. mgr Dariusz SIUDA. 

 

Wstęp. 

Artykuł jest próbą przedstawienia możliwość zdobywania cennych doświadczeń oraz 

umiejętności przez polskich oficerów pełniących służbę w charakterze obserwatorów wojskowych 

ONZ. Na przykładzie udziału w Misji Obserwacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Gruzji w okresie 27.11.2005 do 16.12.2006 r. przedstawiono obszary, w których zbierane były 

doświadczenia i dobre praktyki.  

 Tematyka gromadzenia doświadczeń w kontekście prowadzonych przez Siły Zbrojne  

RP operacjach poza granicami państwa jest w ostatnich latach często poruszana. Szczególnie wiele 

uwagi poświęca się, co jest zrozumiałe, zaangażowaniu sił zbrojnych w operację w Afganistanie. 

Gdyby wszystkie zdobyte przez polskich żołnierzy w ramach operacji wnioski i doświadczenia 

zostały na czas wprowadzone w życie uniknięto by wielu pomyłek i błędów. Niestety, mimo 

widocznej poprawy w tym zakresie, implementacja działań naprawczych nie zawsze nadąża za 

dynamicznie zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa, a zdobyta cenne wiedza nie zawsze 

trafia do najbardziej zainteresowanych. 

Wprowadzony w 2011 r. System Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP 

(SWD) stwarza większe możliwości poprawy w tym zakresie, m.in. poprzez swoją powszechność, 

w zakresie gromadzenia i wdrażania doświadczeń oraz dobrych praktyk. System zgodnie  

z założeniami przeznaczony jest do doskonalenia funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w oparciu  

o zdobyte doświadczenia własne, w tym również w oparciu o wnioski z operacji wojskowych  

i konfliktów zbrojnych. Biorąc powyższe pod uwagę oraz wagę procesu transformacji sił zbrojnych 

nie stać nas, aby zaprzepaszczać wiedzę i doświadczenia oficerów wypełniających od szeregu lat 

służbę w charakterze obserwatorów wojskowych. 

 

1. Tło konfliktu w Abchazji (Gruzja) oraz powołanie UNOMIG
1
. 

Konflikt w Abchazji
2
wybuchł latem 1992 r. Ataki na wojska rządowe były skutkiem żądania 

uzyskania niezależności dla prowincji. Porozumienie o zawieszeniu ognia osiągnięto 3 września 

1992 r. w Moskwie. Jego postanowienia nie były jednak przestrzegane.  

 

 
Rys. 1. Gruzja, położenie geograficzne3(źródło: UNOMIG ,,Area Orientation’’). 

Sytuacja była napięta, a obie strony oskarżały siebie nawzajem o łamanie porozumienia.  

1 października 1992 r. walki wybuchły ponownie. Siły abchaskie szybko przejęły władzę nad 

większymi miastami i zajęły blisko 80 % powierzchni prowincji wraz ze stolicą, Suchumi.  

                                                
1 UNOMIG – United Nations Observer Mission in Georgia (źródło: www.un.org . / en  / peacekeeping / missions / past 

/unomig 10.09.2012 [dostęp: 10.09.2012 r]. Wide: https://peacekeeping.un.org/mission/past/unomig/background.html. 
2 Abchazja - położona w północno-zachodniej Gruzji (8660 km², populacja 360 000).  
3 Gruzja - 69700 km², populacja 4 961 000.  
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Rys. 2. Suchumi – zniszczony podczas działań zbrojnych gmach parlamentu (źródło: materiały własne) 

 

Konflikt doprowadził do dyplomatycznej interwencji ONZ, która szybko ustanowiła swoje 

biuro w Tbilisi. W 1993 r. walczące strony podpisały nowe porozumienie rozejmowe. W celu jego 

przestrzegania obserwatorzy międzynarodowi mieli zostać rozmieszczeni na liniach zawieszenia 

ognia.  

Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/ 858 z 24 sierpnia 1993 r. została 

ustanowiona Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji (UNOMIG), 

której zasadniczym celem było nadzorowanie zawieszenia broni pomiędzy Gruzją i stroną 

abchaską. Mandat UNOMIG został poszerzony po podpisaniu przez obydwie strony Porozumienia  

o Zawieszeniu Broni i Rozdzieleniu Wojsk (1994 r.). Mandat ten był następnie poszerzany  

i przedłużany przez rezolucje Rady Bezpieczeństwa nr 881 (1993) i 937 (1994)
4
. 

 

 
     Rys. 3.  Flaga oraz medal uczestnika misji UNOMIG (źródło: DPKO).  

 

 

 

 

 

                                                
4 15 czerwca 2009 na wskutek veta strony rosyjskiej Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przedłużyła mandatu UNOMIG.  

(źródło: www.un.org ./en/ peacekeeping /missions /past/unomig [dostęp: 10.09.2012 r.]. 
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Mandat misji obejmował:  

 prowadzenie obserwacji działalności CIS PKF
5
, obserwacje i patrolowanie stref 

bezpieczeństwa;  

 monitorowanie obszarów składowania ciężkiego sprzętu w porozumieniu z siłami 

Wspólnoty Niepodległych Państw;  

 monitorowanie wycofania sił Republiki Gruzji z Doliny Kodori; 

 patrolowanie Doliny Kodori;  

 prowadzenie dochodzeń, na żądanie którejkolwiek ze stron, CIS PKF lub z własnej 

inicjatywy, stwierdzonych lub rzekomych przypadków naruszania porozumienia oraz 

znajdowanie rozwiązania takich problemów; 

 utrzymywanie bliskiego kontaktu z każdą ze stron konfliktu, współpracowanie z siłami 

Wspólnoty Niepodległych Państw i, poprzez swoją obecność w regionie, wpływanie na 

bezpieczny i niezakłócony powrót uchodźców do swoich domów; 

 informowanie Sekretarza Generalnego o wszelkich naruszeniach porozumienia  

i dochodzeniach UNOMIG, jak też o rozwoju sytuacji. 

 

 
Rys. 4. Rozmieszczenie sił UNOMIG (źródło: DPKO). 

 

Misja realizowała swoje zadania przy pomocy personelu międzynarodowego składającego się 

m.in z:  

 124 wojskowych obserwatorów (3 w Tbilisi, 39 w Suchumi, 48 w Gali i 34 w  Zugdidi) 

reprezentujących odpowiednio siły zbrojne poniższych państw: 

Albania 3 Pakistan 10 

Austria 2 Polska 5 

Bangladesz 8 Rosja 3 

Czechy 5 Rumunia 2 

Dania 5 Szwajcaria 4 

Chorwacja 1 Korea Południowa 7 

Egipt 4 Szwecja 3 

Francja 3 Turcja 5 

                                                
5 Ang. Commonwealth of Independent States Peacekeeping Forces – CIS PKF. Siły Pokojowe Wspólnoty 
Niepodległych Państw (w rzeczywistości siły składały się wyłącznie z żołnierzy Federacji Rosyjskiej). 
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Niemcy 12
6
 Ukraina 5 

Grecja 6 Wielka Brytania 7 

Węgry 7 Stany Zjednoczone 2 

Indonezja 4 Urugwaj 3 

Jordania 8   
Rys. 5. Tabela poglądowa ilości obserwatorów wojskowych z państw zaangażowanych (źródło: UNOMIG). 

 

  10  policjantów; 

  106 międzynarodowego personelu cywilnego; 

  185 personelu miejscowego; 

  1 wolontariusza ONZ
7
. 

Podczas mojej służby w UNOMIG obowiązki Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza 

Generalnego (ang. Special Representative of the Secretary General - SRSG) i szefa misji 

obserwatorów wojskowych(Chief of the Military Observers - CMO) pełnili odpowiednio: 

 Heidi TAGLIAVINI (Szwajcaria) do Lipca 2006; 
 

 
Rys. 6. SRSG Heidi Tagliavini, Gali, 2005 (źródło: UNOMIG). 

 

 Jean ARNAULT (Francja) od Lipca 2006 r, 

 

 
Rys. 7. SRSG J. Arnault, CMO Generał Kattak i autor – biuro Suchumi Liaison Team - SLT (Źródło: materiały własne). 

                                                
6 W tym 9  wojskowego personelu medycznego 
7 Dane na dzień 31.07.2006 r. (źródło: UNOMIG). 
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natomiast obowiązki szefa obserwatorów wojskowych pełnił Major General Niaz Mohammad 

Khan Kattak, Pakistan (w okresie od Sierpnia 2005  do Września 2008). 

 

 
Rys. 8. Major General Niaz Mohammad Khan KATTAK, Suchumi 2005 (Źródło: UNOMIG). 

 

Koncepcja wypełniania zadań mandatu UNOMIG przez wojskowych obserwatorów opierała 

się m.in. na 6 stałych patrolach (4 w sektorze Gali i 2 w sektorze Zugdidi) realizowanych w strefie 

rozdzielenia wojsk oraz jednym doraźnym w Dolinie Kodori.  

 
Rys. 9. Koncepcja patroli realizowanych przez obserwatorów wojskowych UNOMIG (źródło: UNOMIG). 

 

 Oprócz wspomnianych 7 patroli obserwatorzy wojskowi UNOMIG realizowali zadania  

w ramach 3 zespołów łącznikowych (w Tbilisi, Suchumi i
 
Zugdidi

 8
), 2 Zespołów CIMIC (po 

jednym w sektorach Gali i Zugdidi) oraz w Połączonym Zespole Dochodzeniowo - Śledczym
9
 

(Gali). 

                                                
8 Ang. TLT – Tbilisi Liaison Team, SLT - Sukchumi Liaison Team, ZLT – Zugdidi Liaison Team. 
9 W ramach tzw. JFFG - Joint Fact Finding Group. 
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Rys. 10. JFFG na miejscu zdarzenia. Sektor Gali (źródło: MIO UNOMIG) 

 

2. Doświadczenia z misji UNOMIG. 

2.1. Wstęp. 

Zastanówmy się jaką wartość posiadają doświadczenia zdobywane w misjach 

obserwacyjnych z punktu widzenia SWD oraz transformacji sił zbrojnych. Wszystkie wnioski  

i doświadczenia zebrane w ramach realizowanych misji obserwacyjnych trafiają poprzez meldunki  

i sprawozdania obserwatorów do Oddziału Misji Pokojowych Departamentu Wojskowych Spraw 

Zagranicznych MON
10

.  

 
Rys.11. Baza UNOMIG w Zugdidi (źródło: MIO UNOMIG). 

 

Równolegle (w ramach misji) wszystkie uwagi dotyczące procesu szkolenia, przygotowania 

oraz wyposażenia trafiały do komórki odpowiedzialnej za szkolenie na teatrze (w UNOMIG była to 

3-osobowa  komórka ds. szkolenia umiejscowioną w Kwaterze UNOMIG w Suchumi) by następnie 

trafić do właściwej komórki w DPKO.
11

  W okresie mojej służby w UNOMIG zadania w obszarze 

Lessons Learned Organizacji Narodów Zjednoczonych, realizował Lessons Learned Unit, który 

zastał następnie zastąpiony przez Peacekeeping Best Practices Section.  

 

                                                
10 W ramach przygotowania do misji UNOMIG korzystałem z udostępnionych przez oficerów i pracowników Oddziału 

materiałów. Materiały oraz pozyskane informacje pozwoliły na właściwe przygotowanie do misji i uzupełniały wiedzę 

zdobyta w ramach międzynarodowego kursu obserwatorów wojskowych oraz zdobytą we własnym zakresie. 
11 DPKO – Departament of Peacekeeping Operations. 
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2.2. Informacje ogólne o przygotowaniu i zadaniach obserwatorów wojskowych ONZ. 

Zanim przedstawione zostaną kluczowe doświadczenia zgromadzone w ramach misji 

UNIMIG należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów związanych z tego rodzaju operacją 

dotyczącą głównych jej aktorów, tj. obserwatorów wojskowych. 

 Po pierwsze obserwatorami wojskowymi są oficerowie państw członków ONZ posiadający 

szeroki, ale jednocześnie zróżnicowany wachlarz przygotowania zawodowego z różnych rodzajów 

wojsk. Wśród obserwatorów wojskowych ONZ można spotkać wielu oficerów posiadających 

bogate doświadczenia bojowe. Obserwatorzy wojskowi realizują zadania nieuzbrojeni. Sprawia to, 

że z jednej strony budują zaufanie wśród ludności cywilnej, czyli wśród ludzi, których spotkały 

traumatyczne przeżycia związane z konfliktem zbrojnym, a z drugiej strony są jednocześnie 

stosunkowo łatwym celem ataku.  

 
Rys. 12. Spotkania z ludnością, szczególnie nawiązywanie kontaktów w rejonie misji są dużym wyzwaniem – Sektor 

Zugdidi (źródło: materiały własne). 

 

Po drugie obserwatorzy wojskowi mieszkają głównie wśród ludności lokalnej,  

w przeciwieństwie do wojsk operacyjnych kontyngentów wojskowych, które kwaterują  

w odseparowanych bazach wojskowych. Ten właśnie czynnik sprawia, że między obserwatorami,  

a ludnością miejscową wytwarza się pewna specyficzna więź oraz relacje, które w dużym stopniu 

wpływają na końcowy rezultat misji. Nabycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 

dobrych kontaktów z ludnością miejscową należy do ważnych doświadczeń, szczególnie  

w kontekście kompleksowego podejścia do operacji. 

 Należy zwrócić uwagę na inny istotny fakt wyróżniający obserwatorów wojskowych czyli 

posiadanie pewnego stopnia niezależność od zwykłej hierarchii wojskowej spotykanej na co dzień 

w każdej armii. Ta niezależność wzmacnia bezstronność, czyli najistotniejsza cechę obserwatora 

wojskowego, i ma strategiczne znaczenie dla efektywności misji. W jakimś stopniu rekompensuje 

również zwykle niewielkie  siły obserwatorów w rejonie prowadzonej operacji. 

 

2.3. Doświadczenia z UNOMIG. 

Przyjrzyjmy się teraz obszarom, w których zdobywa się cenne doświadczenia.  

Po pierwsze obserwatorzy wojskowi zmuszeni są do szybkiego budowania efektywnych zespołów 

międzynarodowych uzyskując w tym zakresie dobre rezultaty. Biorąc pod uwagę z jaką 

różnorodnością wyznaniową, kulturową, językową, poziomem wykształcenia czy nawet 

cywilizacyjną spotyka się w zespołach nabycie tego typu doświadczeń w kontekście udziału Sił 

Zbrojnych  w operacjach poza granicami państwa jest niezwykle istotne.  

Należy zdawać sobie sprawę, że pracując w tak zróżnicowanym środowisku, wszyscy 

członkowie zespołu uczą się wzajemnego przestrzegania wielu zasad, z którymi zwykle nie stykali 

się wcześniej. Wymaga to budowania swoistej strategii, w ramach której wypracowuje się m.in. 
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umiejętności słuchania, w miarę wolnych i pozbawionych emocji wypowiedzi, częstego 

uśmiechania się i życzliwości, cierpliwego oczekiwania na zakończenie modlitw lub odpoczynku 

po spożytym posiłku, itp. Cała ta działalność ukierunkowana jest pod kątem zbudowania 

wzajemnego zaufania i szacunku, które w rezultacie przekłada się bezpośrednio na efektywność 

realizowanych zadań oraz bezpieczeństwo zespołu.  

 

 
Rys. 13. Typowy przykład międzynarodowego zespołu w misji UNOMIG, Suchumi – od lewej oficer pakistański, 

autor, oficer brytyjski i turecki (źródło: materiały własne). 

 

Kolejnym obszarem, w którym uzyskiwane są przydatne doświadczenia jest wyszkolenie. 

Obserwatorzy wojskowi, którzy trafiają w rejon misji posiadają właściwe przeszkolenie uzyskane 

podczas szkolenia programowego obowiązującego w swoich armiach narodowych oraz kursów 

przygotowujących do udziału w misjach ONZ. Posiadana wiedza zostaje wzmocniona poprzez 

wypełnianie zadań w realnych warunkach, tj. nieprzewidywalnym oraz nieprzyjaznym środowisku 

bezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje podnoszenie stopnia wyszkolenia oraz zdobywania 

nowych umiejętności w takich obszarach jak:  

 planowania i organizowania działań (z uwzględnieniem ochrony wojsk); 

 udzielania pierwszej pomocy medycznej;  

 prowadzenia pojazdów terenowych różnych typów w zróżnicowanych warunkach 

terenowych i pogodowych; 

 podniesienie poziomu umiejętność (czasami również nabycie) prowadzenia 

komunikacji radiowej, satelitarnej, nawigacji przy użyciu GPS oraz poznanie nowych 

typów sprzętu łączności i informatyki; 

 prowadzenia negocjacji; 

 monitorowania patroli, w tym szczególnie pod kątem organizacji i realizacji misji 

ewakuacji medycznej i technicznej w środowisku międzynarodowym. 

Równolegle podnosi się: 

 poziom umiejętności prowadzenia komunikacji radiowej, satelitarnej, nawigacji przy 

użyciu GPS oraz poznanie nowych typów sprzętu łączności i informatyki; 

 stopień indywidualnej sprawności fizycznej poprzez regularny udział w pieszych 

patrolach i cyklicznie organizowanych marszach, realizowanie indywidualnego 

szkolenia  fizycznego w bazowych kompleksach sportowych oraz szeregu 

przedsięwzięć sportowych organizowanych w ramach misji; 

 poziom wiedzy dotyczącej rejonu misji, w tym szczególnie sytuacji militarno-

politycznej, historii, kultury, obyczajów, itp; 

 poziom wiedzy z zakresu całokształtu zadań i odpowiedzialności DPKO i ONZ 



Strona 10 z 19 

 

 
Rys. 14. Patrol w Dolinie Kodori (źródło: materiały własne). 

 

Głównym zadaniem obserwatora wojskowego jest obserwowanie, monitorowanie oraz 

raportowanie sytuacji militarnej w rejonie misji. Aby je zrealizować obserwator bazuje na 

informacjach pozyskanych w czasie realizowanych patroli (zmotoryzowanych, pieszych oraz 

sporadycznie organizowanych powietrznych i morskich), wywiadów prowadzonych wśród ludności 

miejscowej, spotkań z przedstawicielami stron konfliktu, władzy i administracji oraz organizacji 

pozarządowych. Wszystkie te informacje poddawane są następnie analizie i przetwarzane  

w meldunki i raporty, które w końcu trafiają do DPKO. 

 
Rys. 15. Tereny zaminowane to typowe pozostałości konfliktów zbrojnych, Sektor Gali (źródło: materiały własne). 

 

W ramach tej działalności nabywa się szczególnie istotnych doświadczeń, które mogą być 

pomocne w operacjach NATO, UE czy również w ramach dyżurów SON i GB UE. 

Służba w Gruzji była doskonałą okazją poszerzenia wiedzy teoretycznej z zakresu taktyki, 

wyszkolenia i wyposażenia żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (CIS PKF), Abchazji  

i Gruzji. Była to także okazja, aby porównać reformy wprowadzane w siłach zbrojnych Gruzji  

z kierunkami transformacji Sił Zbrojnych RP. Szczególnie interesujący wydawał się obszar naboru 

kandydatów do Sił Zbrojnych Gruzji, proces szkolenia (w tym rola instruktorów armii Stanów 

Zjednoczonych) udział w misjach oraz proces wdrażania nowych systemów uzbrojenia.  
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Rys. 16. Posterunek sił gruzińskich, którego dowódca (pierwszy z lewej) posiadał doświadczenie zdobyte  
w operacji w Iraku i przeszkolenie przygotowujące do operacji w Afganistanie, Sektor Zugdidi (źródło: materiały 

własne). 

 

Dużo informacji i doświadczeń dostarczyły obserwacje przeprowadzonej przez stronę 

gruzińską operacji w Dolinie Kodori, która, ze względu na rozmach oraz tempo przeprowadzenia,  

a także trudne warunki terenowe i pogodowe, zaskoczyła zarówno UNOMIG, CIS PKF jak i stronę 

Abchazką. Zaangażowano stosunkowo duże siły MSW, które były wspierane przez ponad 250 

pojazdów różnych typów oraz śmigłowce Mi-8 i UH-1. 

  

 
Rys. 17. Logistyczny konwój MSW Gruzji  kieruje się do Doliny Kodori w pierwszych godzinach operacji 

(źródło: materiały własne). 

 

Interesujące obserwacje dotyczyły również sił Federacji Rosyjskiej występujące na teatrze  

w charakterze sił pokojowych. W tym przypadku pomocne były częste spotkania służbowe  

w ramach wypełniania obowiązków oficera łącznikowego UNOMIG w kwaterze głównej CIS PKF,  

dowództwach batalionów, na posterunkach i szczególnie podczas organizacji i realizacji wspólnych 

patroli. 
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Rys. 18. Śmigłowiec sił CIS PKF na lądowiskiem posterunku CIS PKF S12 (źródło: materiały własne). 

 

Nie mniej istotne były spostrzeżenia dotyczące nieco odmiennego podejścia do procesu 

profesjonalizacji w silach zbrojnych Federacji Rosyjskiej i Republiki Gruzji. W mojej ocenie 

profesjonalizacja jest jednym z najważniejszych kół napędowych procesu transformacji. Niestety 

rozumienie tego procesu jako zwykłego zastąpienie żołnierzy z poboru ochotnikami może stać się 

jednym z czynników wpływających na porażkę w działaniach militarnych
12

.  

Kolejną sferą, w ramach którego nabywa się spory pakiet doświadczeń jest Force Protection. 

Obserwator wojskowy narażony jest na zagrożenia, które dla misji UNOMIG były zdefiniowane  

w poniższych obszarach.  

Po pierwsze obserwator wojskowy narażony jest na atak ze strony zaangażowanych sił 

konfliktu
13

 co wyrażało się poprzez przypadki ostrzelania z broni małokalibrowej pojazdów 

UNOMIG. 

 
Rys. 19.  Ślady po pociskach na opancerzonej szybie prawej części kabiny RG-31 (źródło: UNOMIG). 

 

Po drugie może zostać uwikłany w szeroką gamę politycznej lub kryminalnej przemocy.  

Po trzecie każdy obserwator ze względu na codzienną realizację patroli realizowanych przy pomocy 

terenowych pojazdów w różnych warunkach  pogodowych, terenowych  oraz braku dróg narażony 

jest na wypadki.  

                                                
12 Patrz wnioski z analizy prowadzonych  po zakończeniu wojny w Gruzji 2008 r. opublikowane przez Centre for 

Analysis of Strategies and Technologies w publikacji ,,The Thanks of August’’. 
13 W dniu 08.10. 2001 r. podczas patrolu nad Doliną Kodori został. zestrzelony śmigłowiec Mi-8, 9 osób załoga oraz 

obserwatorzy UNOMIG  zginęli (źródło: UNOMIG). 
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Rys. 20. Jedna z tras patroli wymagająca dużej uwagi i skupienia od kierowców. Sektor Zugdidi (źródło: materiały 

własne). 

 

Kolejnym zagrożeniem były pozostawione po konflikcie pola minowe (powoli, ale 

systematycznie likwidowane). 

 

 

 
Rys. 21. Czasami warunki terenowe oraz pogoda utrudniała realizację patroli. Sektor Zugdidi (źródło: materiały 

własne). 

 

Do powyższych zagrożeń należy dodać jedno z najniebezpieczniejszych dla zdrowia, tj. 

długoterminowe realizowanie zadań w stanie stresu związanym wcześniej niespotykanymi 

sytuacjami jak np. prowadzenie obserwacji w miejscach, w których doszło do zamachów lub 

incydentów zbrojnych z ofiarami śmiertelnymi. Aktywne uczestniczenie w misjach ewakuacji 

rannych w różnym charakterze – jako służba dyżurna, czasami jako wzywający pomoc, a także  

w charakterze kierowcy pojazdu medycznego realizującego misję. W tym wypadku należy 

podkreślić nabycie umiejętności koordynowania tego typu misji ze stronami konfliktu w rejonie 

operacji. W czasie 12 miesięcznej służby obserwatorzy stykają się nieustannie w ramach 

rutynowych działań z konfrontacją na pograniczu życia i śmierci. Wpłynęło to w sposób 
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bezpośredni na wypracowanie wielu nawyków, które niewątpliwie podnoszą kwalifikacje 

zawodowe w zakresie panowanie nad stresem w krytycznych sytuacjach.  
 

 
Rys. 22. Patrol CIS PKF, na krótko przed tragicznym wypadkiem14 (źródło: materiały własne). 

 

Na uwagę zasługuje także nabycie umiejętności organizowania oraz przeprowadzenia spotkań 

ze stronami zaangażowanymi w konflikt tj. z przedstawicielami MON, służby bezpieczeństwa, 

milicji, prokuratury Abchazji, Dowódcą Rosyjskich Sił Pokojowych, przedstawicielami MSW, 

policji, służb bezpieczeństwa oraz lokalnych władz Gruzji. Efektywne działanie w tym obszarze 

wymuszało konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy z zakresu znajomości sytuacji 

polityczno-militarnej, historii, kultury, a czasami również protokółu dyplomatycznego.   
 

 
Rys. 23. Spotkanie CMO Generała Khattaka z Szefem Służby Bezpieczeństwa Abchazji, Suchumi (źródło: materiały 
własne). 

 

Zdobycie doświadczeń oraz umiejętności realizowania zadań w tym zakresie można 

wykorzystać podczas każdej realizacji operacji realizowanej poza granicami państwa.  

 

                                                
14 W wyniku niedostosowania prędkości do panujących niekorzystnych warunków drogowych pojazd uległ wypadkowi 

w wyniku którego siedzący na pojeździe żołnierze rosyjscy ponieśli śmierć. Pozostali ranni zostali ewakuowani przez 
pojazdy sanitarne UNOMIG, a następnie przez śmigłowce Mi-8 do szpitala wojskowego w Rostowie.  
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Rys. 24. Spotkanie CMO Genarała Khataka i Dowódcy Sektora Zugdidi, płk Al.-Fayeda z przedstawicielami MSW i 

służb bezpieczeństwa okręgu Zugdidi (źródło: materiały własne). 

 

Ponadto polscy obserwatorzy wojskowi służący w UNOMIG mieli doskonałą okazję podnieść 

swoje kwalifikacje prowadząc wiele typów pojazdów terenowych (m.in. Toyota 4Runner, Toyota 

Land Cruiser, Nissan Patrol w wersji opancerzonej, Mercedes Benz w wersji sanitarnej) oraz  nabyć 

umiejętności w prowadzeniu pojazdu mino odpornych typu RG-31 NYALA.  

 

 
Rys. 25. Autor zastępujący nieobecnego asystenta CMO przy opancerzonym Nissanie, posterunek CIS PKF S12 
(źródło: materiały własne). 

 

Bardzo odpowiedzialne było pełnienie dyżurów w charakterze kierowcy pojazdów 

sanitarnych (nie wszyscy obserwatorzy UNOMIG przechodzili weryfikację do tego rodzaju służby), 

które wiązały się m.in. ze sprawdzeniem i utrzymywaniem sprawności oraz wyposażenia pojazdu, 

wykonywaniem cyklicznych przeglądów podstawowych, jazd treningowych oraz oczywiście 

realizacji ewakuacji medycznych (zarówno żołnierzy sił pokojowych jak i w uzasadnionych 

przypadkach ludności lokalnej).  
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Rys. 26. ,,Para dyżurna’’ pojazdów sanitarnych UNOMIG, Sektor Gali (źródło: materiały własne). 

 

Doświadczenia zdobyte przez polskich obserwatorów wojskowych w ramach realizowanych 

patroli na pojazdach typu RG-31
15

 w kontekście polskiego udziału w ramach operacji  

w Afganistanie nie zostały w pełni wykorzystane.  

 

 
Rys. 27. Jedna z cennych umiejętności nabytych w rejonie operacji. Sektor Zugdidi (źródło: materiały własne). 

 

Użytkowanie tego pojazdu było dobrą okazją do zapoznania się z jej możliwościami 

taktycznymi szczególnie w trudnych górskich warunkach terenowych. 12-miesięczna służba 

stworzyła okazję eksploatowania NYALI podczas wszystkich pór roku. Szczególnych umiejętności 

wymagała sanitarna wersja RG-31, która szczególnie na górskich drogach nie tolerowała pomyłek 

(ze względu na swoją wysokość, miała przesunięty środek ciężkości w stosunku do wersji 

podstawowej). Dodatkowo można było zaobserwować odporność pojazdów tego typu na 

zagrożenia ze strony ataków z użyciem broni małokalibrowej i min. Do tego należy wspomnieć  

o nabyciu bezcennych umiejętności takich jak szybka wymiana kół (zazwyczaj w niekorzystnych 

                                                
15 RG-31 Nyala – wielozadaniowym transporter opancerzony produkowany w Republice Południowej Afryki przez 

Land Systems OMC (część koncernu BAE Systems) należący do pierwszej kategorii MRAP (ang. Mine Resistanat 

Ambush Protected Vehicle) .Pojazd wykorzystuje pełnoskorupowy kadłub z płyt pancernych od dołu wyprofilowany w 

kształt litery V. Posiada tylko szerokie drzwi tylne i osiem włazów dachowych. Ma ergonomiczną konstrukcje, wydajną 

klimatyzację i możliwość montażu pakietu zimowego. W pancernych szybach umieszczone są gumowe porty 

umożliwiające strzelanie z broni osobistej. Dane techniczne: waga - 7.28 t, długość 6,40 m, szerokość 2,47m, wysokość 

2,63 m. Załoga: 2+6. 
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warunkach terenowych), wyciągania pojazdu z trudno przejezdnego terenu oraz pokonywania 

przeszkód wodnych. Jak ważne to były doświadczenia potwierdziła zarówno zakończona operacja 

w Iraku jak i prowadzona obecnie w Afganistanie, gdzie dalej poszukuje się i wypracowuje 

rozwiązania pozwalające wzmocnić odporność pojazdów PKW na ataki przeciwnika. 

Zbyt mała wiedza oraz doświadczenia z zakresu operacji informacyjnych spowodowała,  

że dopiero w ostatnim etapie mojej służby w UNOMIG zaobserwowałem tego typu działania. 

Jednym z zadań oficera łącznikowego w kwaterze UNOMIG było także monitorowanie mediów 

rosyjskojęzycznych pod kątem informacji dotyczących obszaru odpowiedzialności oraz sytuacji  

w krajach sąsiednich.  

 

 
Rys. 28. Relacja z QPM w rosyjskiej stacji telewizyjnej - komentarz nie do końca wiernie oddał sens wypowiedzi 

strony gruzińskiej, posterunek CIS PKF S12. (źródło: tv Wiesti). 

 

Obserwacje poczynione w tym obszarze w polaczeniu z organizowanymi w czwartki 

spotkaniami zainteresowanych stron tzw. Quadripartite Meeting (QPM) wyraźnie pokazały wpływ 

operacji informacyjnych, prowadzonych zarówno przy wykorzystaniu stron internetowych jak  

i stacji radiowych i telewizyjnych na  realizowane zadania.  

 

 
Rys. 29. QPM, prowadzi Dowódca CIS PKF Generał CZABAN,  był pomostem do porozumienia między stronami oraz 

źródłem wielu informacji. Posterunek CIS PKF S12 (źródło: źródło: materiały własne). 

 

Na zakończenie trudno nie wspomnieć, że bardzo wiele doświadczeń, a szczególnie dobrych 

praktyk można pozyskać od kolegów obserwatorów z innych państw. Najlepszym tego przykładem 

był CMO Generał Niaz Mohammad Khan Kattak. Generał posiadał ogromne doświadczenie, także 

bojowe oraz dużą wiedzę na temat sytuacji polityczno-militarnej w Afganistanie, którą zdobył 

podczas długoletniej służby na pograniczu pakistańsko-afgańskim. 

Różnorodność zadań realizowanych przez wojskowego obserwatora jest bardzo szeroka  

w porównaniu z zadaniami realizowanymi w ramach PKW. Zaczynając od kierowcy pojazdów 
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różnych typów, poprzez pracę w charakterze oficera łącznikowego, (odpowiedzialnego m.in. za 

zorganizowanie  spotkań oraz uczestniczeniu w spotkaniach z przedstawicielami zaangażowanych 

stron, przygotowywaniu i uzgadnianiu protokółów z tych spotkań), oficera operacyjnego, logistyka 

sektora, oficera CIMIC czy przede wszystkim dowódcy patrolu. W moim przypadku sprawdził się 

cytat zapamiętany z podręcznika DPKO - ,,Jeżeli jesteś obserwatorem wojskowym nigdy nie wiesz 

co przyniesie kolejny dzień i jakie zadanie ciebie czeka. Nie ma dwóch jednakowych dni’’. 

 

 
Rys. 30. Pamiątki z prowadzonego ostrzału na pozycji snajpera z okresu konfliktu. Sektor Gali. (źródło: materiały 

własne). 

 

Podsumowanie. 

Obserwacje konfliktów zbrojnych początku XXI wieku oraz doświadczenia wyniesione  

z udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami państwa jednoznacznie wskazują kierunki 

rozwoju i transformacji sił zbrojnych. Siły te będą musiały charakteryzować się znacznymi 

zdolnościami adaptacyjnymi oraz jednocześnie sprostać wyzwaniom prowadzenia skutecznych 

operacji zarówno w środowisku społeczeństw pierwszej jak i trzeciej fali. We współczesnych 

konfliktach faza operacji bojowych trwa niewspółmiernie krótko w stosunku do faz odbudowy 

 i stabilizacji sytuacji w regionie jej prowadzenia. Osiągnięcie sukcesu gwarantuje tylko 

kompleksowe podejścia do prowadzonych operacji oraz utrzymywanie na właściwym poziomie  

i pozyskiwanie nowych zdolności sił zbrojnych. 

 

 
Rys. 24. Brama wjazdowa do Kwatery UNOMIG w Suchumi (źródło: materiały własne). 
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Oficerowie realizujący zadania obserwatorów wojskowych na wielu kontynentach  

i w rejonach zróżnicowanych konfliktów zbrojnych posiadają znaczne doświadczenie i wiedzę  

w wyżej wspomnianych obszarach.  

Udział w misji obserwacyjnej to doskonała okazja zdobywania doświadczeń w wielu 

obszarach, które starałem się w dużym skrócie zasygnalizować powyższym materiale. Dodatkowo 

chciałem zwrócić uwagę na to niedoceniane i częściowo zapomniane wśród decydentów źródło 

wiedzy. Polscy obserwatorzy wojskowi do tej pory swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się 

jedynie w wąskim gronie. 

Oficerowie oraz analitycy wypracowujący model SWD widzieli potrzebę włączenia  

w system oficerów wypełniających zadania obserwatorów wojskowych oraz rolę Departamentu 

Transformacji i Oddziału Misji Pokojowych Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
16

  

w tym. W interesie Sił Zbrojnych leży wypracowanie właściwych rozwiązań systemowych, które 

stworzą warunki do właściwego wykorzystania tego potencjału. 
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Streszczenie. 

 

This article is an attempt to analyze of possibility to gain some valuable lessons by Polish Military 

Observer during his service with United Nations Observers Mission in Georgia. 

Author present key areas of activity during his  service with UNOMG since 27 Nov 2005 to 16 Dec 

2006 where lessons and good practices have been observed.  

He further pointer to the fact that only few lessons and knowledge gain by Polish Military 

Observers have been learned and used by Polish Armed Forces and others areas connected with 

wide name National Security. The majority of lessons and good practices have been shared only 

between them usually during hand over process or just after coming back from missions. 

Finally he summed up that suitable solutions should be initiated to join actively Polish Military 

Observers into Polish Armed Forces Lessons Learned System. 
 
 

Autor służbę wojskową pełnił w latach 1985-2012 na stanowiskach SIL oraz 

operacyjnych i sztabowych kolejno w: 3 pomorskim pułku lotnictwa 

myśliwsko-bombowego,  3 saskiej eskadrze lotnictwa łącznikowego,  

49 Polowych Warsztatach Lotniczych, Lotniczej Grupie poszukiwawczo-

ratowniczej, 2 eskadrze lotnictwa transportowo-łącznikowej, Wydziale 

Działań Specjalnych i Oddziale Analiz i Wymagań Operacyjnych DO SZ oraz 

w Grupie Organizacyjnej Oddziale Analiz Operacji poza Granicami Państwa 

CDiS SZ.W ramach operacji poza granicami państwa pełnił służbę w SFOR, 

UNIFIL i UNOMIG. 

 
 

                                                
16 Oficerowie i pracownicy Oddziału są nieocenionym źródłem cennych informacji z zakresu udziału polskich żołnierzy 
w operacjach poza granicami państwa. 

http://www.un.org./en/peacekeeping/missions/past/unomig.

