UNIFIL Liban
Spojrzenie po latach

1. Wstęp

W kwietniu 2018 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa 40 lat misji pokojowej
UNIFIL w Libanie. Byłem uczestnikiem tej misji w jej początkowym stadium i w związku z tym
poproszono mnie o przedstawienie moich osobistych wspomnień z tej misji. Dobrym miejscem
na prezentację tych wspomnień jest nasza strona internetowa.

2. Początki
W Libanie byłem w latach 1994 - 1997. Chociaż wspomnienia są ciągle żywe, to po latach
nabiera się dystansu, punkt widzenia staje się ostrzejszy a doświadczenie koryguje nieco
spojrzenie wstecz.
Był styczeń 1994 roku. Akurat byłem przed egzaminem na drugi stopień na kursie jęz.
angielskiego w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego. A w pułku, w którym służyłem
trwała – jak to w zasadzie wszędzie w tym czasie – permanentna reorganizacja.
Prawdopodobne było, że stracę stanowisko, co zresztą faktycznie się stało po moim powrocie z
Libanu. Ale akurat otrzymałem propozycję wyjazdu do Libanu na misję, na stanowisko dowódcy
kompanii transportowej polskiego batalionu logistycznego. Pomorski Okręg Wojskowy
organizował polski kontyngent i trzeba było się spieszyć, bo data przyjęcia obowiązków
batalionu logistycznego od Szwedów była wyznaczona na połowę kwietnia 1994 roku. Już z
początkiem lutego wylądowałem w Kielcach w Ośrodku przygotowań do misji ONZ. Wydawało
się, że czas spędzony w Kielcach był stracony. Jednak nie do końca, w sumie spędziłem w nim 6
tygodni, organizując moją kompanię liczącą ponad 100 żołnierzy. Najważniejsze jednak było
tłumaczenie SOPów (Standard Operation Procedures – Standardowe Procedury Operacyjne),
przygotowanie dokumentów w języku polskim oraz szkolenie z zasad obowiązujących w Libanie.
W tym miejscu należy
się ukłon w stronę
pana Jurka Kobzdeja,
który był wcześniej w
Libanie logistykiem w
szpitalu i to on właśnie
przywiózł z UNIFILu
pokaźny
zestaw
dokumentów, instrukcji
itp. Wtedy jeszcze
personel
Ośrodka
przygotowań do misji
ONZ w Kielcach tak
naprawdę nie brał
żadnego udziału w
szkoleniach.
Musieliśmy sami siebie szkolić. Patrząc z perspektywy lat, pewnie i organizacja i sposób
przygotowania był niewystarczający a chciałoby się powiedzieć znikomy. Wtedy to był żywioł,
który służbę na misji weryfikował szybko.

1 marca 1994 roku z grupą około 30 osób wylecieliśmy do Libanu.
Wylądowaliśmy na lotnisku w Bejrucie i autobusami (wtedy jeszcze szwedzkimi),
przegrupowaliśmy się do Naqoury. Szwedzi przyjęli nas bardzo miło, cieszyli się pewnie, że
niedługo wrócą do domów, ale czekało ich jeszcze ponad miesięczne przekazanie obowiązków
Polakom. W kompanii
transportowej
na
początku było nas
sześciu, 5 oficerów i 1
chorąży. Oczywiście
zgodnie z tradycją
Szwedzi zaprosili nas
na kolację powitalną
w jednej z restauracji
na ulicy Minghi.
Przyjęcie obowiązków
od Szwedów wcale nie
było łatwe. Trzeba
było nie tylko poznać i
wytworzyć dokumenty niezbędne do codziennej pracy (rozkazy wyjazdu, karty obsług etc) ale i
poznać przyszłe trasy działania kompanii transportowej oraz zasady obowiązujące podczas
wykonywania zadań. Trzeba było też poznać stanowiska dowodzenia poszczególnych
batalionów do których dostarczaliśmy wodę. paliwo jak i całe zaopatrzenie.
Ciekawostką na początku,
bo później już było to
rutyną było przekraczanie
granicy strefy Libanu
będącej pod kontrolą SLA
lub inaczej pod okupacja
izraelską. Była to tzw
Charlie
Swing
Gate.
Zespół trzech bram jak na
zdjęciu obok. Były to
bramy samoobsługowe i
należało je otwierać a
zwłaszcza zamykać. A jak
komuś się zapomniało lub
co gorsza, nie chciało
zamknąć bramy to ze
wzgórza po lewej, z
posterunku SLA (South Lebanese Army) leciała seria ponad głowami. Mi niestety też się to
przydarzyło, ale tylko raz. Potem już dobrze pamiętałem o tańczących bramach.

Oczywiście przyszłe zadania obejmowały zadania transportowe do Bejrutu, w tym głównie do
portu morskiego, do którego dostarczano drogą morską wszelakie zaopatrzenie dla misji. Tak
przy okazji duże wrażenie zrobiła na nas ciągle istniejąca wiosną 1994 roku “Zielona Linia”
rozgraniczająca walczące strony podczas wojny domowej. Wojna zakończyła się prawie dekadę
wcześniej ale ruiny ciągle istniały.

Wtedy patrzyliśmy na ruiny “Zielonej Linii” jak na relikty wojny znanej z filmów o okupacji II
Wojny Światowej. Świadectwem czasu, który szybko przemija są zamieszczone zdjęcia, które
akurat komentarza nie wymagają.

Ciekawe jest porównanie jak wyglądał bejrucki Martyr Square przed wojną (pocztówka), w
kwietniu 1994 roku oraz teraz (zdjęcie z Internetu)
Jak widać dzisiaj Martyr Square wygląda zupełnie inaczej, nie ma palm, zieleni ale pomnik
został.

Zdumiewające podczas przekazywania
obowiązków było to, że moje stanowisko
nazywało się wg polskiego nazewnictwa
dowódca kompanii transportowej / szef
transportu batalionu.
A to znaczyło, że przyjmowałem obowiązki
od dwóch szwedzkich oficerów - dowódcy
kompanii na tym zdjęciu wspólnie
przygotowujemy dla kompanii jeszcze
szwedzko-polskiej barbecue.
Drugim oficerem był szwedzki MTO czyli
szef transportu batalionu (poniżej) No i
miałem dwa biura - biuro dowódcy
kompanii w willi dowódcy kompanii oraz
biuro MTO w zespole biur batalionu. Na
szczęście już po pół roku władze polskie
doszły do wniosku, że te funkcje należy
rozdzielić i ja zostałem MTO a mój
zastępca dowódcą kompanii.

To wspomnienie z tego okresu wydaje się
szczególne.
Podczas
uroczystości
przekazania obowiązków od szwedzkich
poprzedników, ceremonię uświetnił
zespół
młodziutkich
szwedzkich
drumlersów (na zdjęciu z tyłu). Jak padła
komenda do hymnu spodziewaliśmy się
polskiego hymnu granego z taśmy, a tu
niespodzianka.
Młodzi
szwedzcy
drumlersi zaśpiewali czystą polszczyzną,
a’capella polski hymn. I to całe trzy
zwrotki. Naprawdę niejednemu łza się w
oku zakręciła.

3. Misja
Podczas misji wykonywaliśmy nie tylko zadania mandatowe. Szkolenie zawsze pożądane a w
warunkach misji szkolenie strzeleckie wprost bezcenne.
Z perspektywy czasu bardzo doceniam fakt, że nie było ani okazji ani zwłaszcza potrzeby użycia
broni.

Zdarzyły się też tragedie.
Taką była śmierć kapitana
Kaletki, oficera Moveconu w
Bejrucie.
Po
pamiętnej
bardzo nerwowej rotacji 1
czerwca 1994 roku (ostatniej
czerwcowej, później były już
tylko wiosenne i jesienne
rotacje) polskiego szpitala,
gdzie odlot opóźniał się z
powodu nadmiernej ilości
bagażu i “strajku” z tego
powodu, że niestety na
lotnisku
zostały
dwie
ciężarówki nie zabranego
samolotem bagażu. Oczywiście dotarł on do kraju ale drogą morską po jakichś dwóch
miesiącach i kontroli celnej w polskim porcie. A więc po tej rotacji kpt. Kaletka wrócił do siebie i
został rano znaleziony w pokoju martwy. Na zdjęciu odprowadzamy ciało do samolotu na
lotnisku w Tel Awiwie. A przyczyna jego śmierci to już historia na zupełnie inną opowieść.

Bardzo przydatna dla mojej dalszej służby wojskowej była praca podczas następnej misji w
UNIFILu, która nastąpiła niespełna pół roku po powrocie z pierwszej. Najpierw zostałem Szefem
Transportu CMTO Kwatery Głównej a po pół roku, z racji tego, że stanowisko CMTO się kończyło
dla Polski i musiałem przekazać obowiązki Norwegowi, przyjąłem obowiązki Zastępcy Szefa
Logistyki DCLO Kwatery Głównej od
wymienionego
wcześniej
Jurka
Kobzdeja.
Oprócz
zadań
typowych
dla
zajmowanego stanowiska oficerowie
Kwatery Głównej zajmowali się
sprawami o których warto wspomnieć
jako o wpływie oficerów kwatery na
działanie misji.
Uczestniczyliśmy w Inspekcjach Force
Commandera oraz Zastępcy FC (na te
inspekcje często lataliśmy włoskimi
śmigłowcami). Podkreślić należy, że
miały one zupełnie inny cel i przebieg
niż te, które znamy z praktyki w Polsce. W kraju oceniało się głównie ludzi, oraz ich
przygotowanie do wykonywania zadań. W UNIFILu inspekcja miała na celu wykrycie faktów,
które przeszkadzają albo utrudniają wykonywanie zadań mandatowych. Rezultaty inspekcji były
bardzo ważną przesłanką do planowania budżetu. Zakładało się a’priori że ludzie działają
dobrze, ale złe lub niewłaściwe finansowanie oraz braki sprzętowe są tą przyczyną, której
usunięcie poprawi realizację zadań.
Wiadomo, że żołnierz polski a oficer w szczególności umie dużo. I raz na pół roku trafiał się
każdemu oficerowi HQ tzw BoI czyli Board of Inquiry. Innymi słowy śledztwo w sprawie jakiegoś
wypadku, zdarzenia kradzieży czy tym podobnym. Mi osobiście przytrafił się BoI na temat
przypadkowego postrzelenia, na szczęście bez skutku śmiertelnego irlandzkiego żołnierza
podczas czyszczenia broni. Była to praca śledcza ale i papierkowa też. Do tej pory mile
wspominam współpracę w tej sprawie z panią Legal Advisor Force Commandera. Zresztą o ile
pamiętam to FC pan gen Woźniak również bardzo cenił tą Finkę.
Starsi oficerowie narodowi uczestniczyli w tzw. Force Structure Board. Była to komisja
odbywająca się raz na pół roku, podczas której ustalano przydział stanowisk w Kwaterze dla
poszczególnych krajów oraz liczebność kontyngentu. Niestety tu zazwyczaj nie było łatwo, bo
nie zawsze interes kraju z perspektywy MON równał się interesowi polskiego kontyngentu.
Skutkiem było czasami gwałtowne skrócenie okresu służby, bo akurat stanowisko przechodziło
dla innej narodowości.
Pamiętam o bardzo wstydliwym dla Irlandczyków zakażeniu salmonellą całego dowództwa
batalionu. Stało się to w dniu ich Medal Parady za sprawą domowego majonezu
przygotowanego przez irlandzkich kucharzy i źle przechowywanego w porze letniej. Pamiętam,
że Włosi już nie dawali rady latać z Medevakiem i do Irlandczyków musiały pojechać polskie
autobusy a w szpitalu zabrakło łóżek i … toalet. Dzięki szybkiemu i sprawnemu działaniu udało
się szybko zorganizować dodatkowe łóżka w mesie szpitala oraz przenośne toalety. Niestety

bardzo szybko zabrakło lekarstwa, którym stabilizuje się chorobę, czyli zwykłej kroplówki z soli
fizjologicznej. Komendant szpitala zwrócił się do mnie, czy nie uda się wyciągnąć kilku tysięcy
dolarów od CAO (Cywilnego Szefa Administracji) na szybki zakup kroplówek w Izraelu. I tutaj
szybka reakcja i współdziałanie przyniosła pożądany efekt.
CMaintO czyli Szefem Remontu za moich
czasów najpierw był norweski oficer a później
na stałe to stanowisko przeszło w ręce Polaków
(po lewej wprowadzam polskiego kolegę w
tajniki pracy w kwaterze głównej). To było
bardzo ważne stanowisko z punktu widzenia
naszych interesów. Zarządzanie remontami
sprzętu w kompanii remontowej w Tibninie
oraz
zarządzanie
remontami
sprzętu
wojskowego podnosiło nie tylko rangę ale i
miało wpływ na postrzeganie Polaków w
UNIFILu.
Pamiętam jak w czasie Operacji Grona Gniewu ważne były naprawy dróg zbombardowanych
przez artylerię i lotnictwo izraelskie, ciekawa historia o tym poniżej.

Wspomnę jeszcze o jednym nietypowym zadaniu. Dotarły do Bejrutu drogą morską kontenery
mieszkalne z Afryki. Po rozpoznaniu drogi okazało się, że „centrale telefoniczne” wzdłuż drogi
stanowią poważny problem. Kontenery na naczepach ciągników siodłowych przekraczały
wysokość zawieszenia kabli telefonicznych wszechobecnych na drogach w Libanie. Trzeba było
zrobić dokładne rozpoznanie, wyznaczyć trasy oraz wyposażyć kierowców w tyczki do

podnoszenia kabli – i problem został rozwiązany.
No i co z tego jak już po przyjeździe do Naqoury dźwig rozładowujący jeden z ciągników
siodłowych, „ upuścił” jeden z domków i rozleciał się on jak domek z kart. Taki to był sprzęt z
Afryki.

Pamiętam, że emocjonujące były negocjacje na temat przejęcia przez Polaków kompanii
remontowej w Tibninie (powyżej na spotkaniu z dostojnikami z Tibnina z gen. Paszkowskim
uczestniczącym też w negocjacjach). Oficerowie Kwatery, ja też miałem tą szansę, brali czynny
udział w tych pracach. Negocjacje dotyczące przejęcia przez Polaków kompanii remontowej
nazywanej szumnie Zgrupowaniem Pododdziałów Remontowych, które prowadził między
innymi też Jurek Kobzdej były trudne i dotyczyły czasu przekazania obowiązków, wielkości
kompanii oraz jej struktury. W sumie rzeczywiście powstała polska kompania remontowa Pol
Maint Coy.
4. Operacja Grona Gniewu – Grapes of Wrath
Operacja
Grona
Gniewu
przeprowadzona
przez
Siły
Obronne Izraela w dniach 11-27
kwietnia 1996 roku w południowym
Libanie (tam nazwana Wojną
Kwietniową).
Celem
było
zakończenie ostrzału rakietowego
prowadzonego przez Hezbollah z

terytorium Libanu. Podczas operacji Siły Powietrzne Izraela przeprowadziły ponad 1100
nalotów, a artyleria wystrzeliła ponad 25 tys. pocisków. W odpowiedzi bojownicy Hezbollahu
przeprowadzili zmasowany atak rakietowy (639 pocisków), w większości na miasto Kirjat
Szemona. Doszło także do starć izraelskich sił lądowych i Armii Południowego Libanu z
bojownikami Hezbollahu. Konflikt zakończył się zawieszeniem broni zakazującym ataków na
cywilów.
Do dzisiaj znane są stereotypy, że misja w Libanie była tzw. misją wczasowo-wypoczynkową,
opisane wyżej zdarzenie zadaje kłam temu twierdzeniu. Dla nas operacja zaczęła się alarmem
schronowym oraz informacjami o bombardowaniach, zwłaszcza dróg. Co istotniejsze i bardziej
dla nas niebezpieczne, bojownicy Hezbollaha często strzelali swoje rakiety (nazywane
Katiuszami), podchodząc pod stanowiska dowodzenia UNIFILu. Stanowiło to duże zagrożenie,
bowiem artyleria izraelska miała techniczne możliwości wykrycia miejsca ostrzału i natychmiast
w tym kierunku kierowała ostrzał precyzyjnej artylerii.
W dniu 18.o4.1996 r. na północny Izrael spadły 34 rakiety (Hezbollah poddaje inną cyfrę: 38
rakiet). Rannych zostało 4 cywilów. Rankiem, terroryści z Hezbollahu zaatakowali izraelski
posterunek wojskowy w Ali Taher Range, w centralnej części „strefy bezpieczeństwa”.
Bezpośrednio po ataku, terroryści zbiegli i ukryli się w domu na obrzeżach miasta An-Nabatijja.
Wysłane na miejsce śmigłowce szturmowe napotkały silny ogień przeciwlotniczy Hezbollahu, z
tego powodu bombardowanie przeprowadziły samoloty (zginęło 8 cywilów ).
Pamiętam, pierwsze rakiety spadły do morza w bezpośredniej bliskości willi Force Commandera
generała Woźniaka a także dokładnie zniszczyły warsztat hydraulików. Na szczęście atak
nastąpił w niedzielne popołudnie, kiedy nikt w warsztacie nie pracował. Oczywiście
wylądowaliśmy w schronach i mój przełożony, norweski pułkownik Nilsen poprosił mnie o
nawiązanie kontaktu z polska kompania inżynieryjną. Sprawa była poważna. Droga do batalionu
nepalskiego została zbombardowana i zwłaszcza jedna do nepalskiego posterunku na wzgórzu
stała sie nieprzejezdna. Droga bardzo ważna, bo tylko po niej można było dowozić niezbędną do
życia wodę i paliwo. Trzeba było po prostu zasypać leje po bombach. Płk Nielsen mówi, że juz
dzwonił do dowódcy kompanii ale jakoś nie udało mu sie przekazać zadania. Zapytał mnie,
może po polsku dogadam sie z kolegami z Juwaji. Tym razem się udało i droga stała się szybko
przejezdna. Takie zadania zdarzały sie bardzo często podczas tej operacji, ale na szczęście już
moje pośrednictwo nie było potrzebne.

Gen. Stanisław Woźniak, Force Commander w
Qanie na stanowisku dowodzenia batalionu
Fidżi, po zbombardowaniu go przez artylerię
izraelską.

W dniu 18 kwietnia 1996 roku izraelska artyleria ostrzelała pozycje przy wiosce Qana, z których
chwilę wcześniej Hezbollah wystrzelił rakiety Katiusza. Izraelskie pociski artyleryjskie trafiły w
stanowisko dowodzenia Fidżibattu UNIFILu, gdzie był urządzony prowizoryczny obóz dla
uchodźców . W masakrze w Kanie zginęło 106 cywilów, a rannych zostało 116 cywilów oraz 4
pracowników UNIFIL. To była prawdziwa masakra, pamiętam opowieść o fidżyjskim lekarzu,
który ratując dziecko stracił rękę, ale i tak nie udało mu się go uratować.

5. Zamiast podsumowania
Tekst ten powstał 15 lat po fakcie umieszczenia na naszej stronie moich wspomnień z misji
UNIFIL w postaci serii zdjęć wykonanych osobiście i opatrzonych skromnym podpisem. Do
napisania go zainspirował mnie kolega Dariusz Siuda zamieszczając swoje opracowania z misji w
Serbii i Gruzji.
Mam jednocześnie nadzieję, że nasi członkowie, koleżanki i koledzy wezmą z nas przykład
publikując swoje indywidualne wspomnienia z misji w różnych częściach świata.
płk w st. spocz. Andrzej Jarzębowski

