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Stowarzyszenia Techników Polskich w RPA
Biuletyn Informacyjny

70 lat Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn 25-26 września 2010 

Dzięki uprzejmości kolegów z Londynu i Johannesburga miałem zaszczyt i przyjemność wzięcia udziału w tej 
historycznej uroczystości. Odbyła się ona w cieniu katastrofy smoleńskiej, w której zginęło wielu sponsorów i patronów 
tej uroczystości. Organizatorzy zadedykowali ją pamięci Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta II RP. Był 
on również członkiem honorowym STP w Londynie. Pomimo ograniczonych środków finansowych organizatorzy 
świetnie przygotowali to spotkanie. 

Dzień pierwszy poświęcony był zwiedzaniu wioski olimpijskiej w Londynie, która znajduje się w budowie, a jednego 
z wykonawców reprezentuje młody polski inżynier mgr inż. Piotr Dudek (nb. tegoroczny Złoty Inżynier konkursu 
Przeglądu Technicznego). Szczególnie ciekawą metodą użytą do przeprowadzenia tunelu pod znajdującą się ciągle 
w ruchu autostradą była metoda wciskania. Polega ona na wybudowaniu żelbetowego tunelu, który sekcjami wciskany 
jest pod ziemią będąc zarazem konstruowany na miejscu wciskania. Okazała się ona bardzo skuteczna i tunel jest już 
w eksploatacji. Większość budynków budowana jest w lekkiej konstrukcji, głównie stalowej, pozwalającej na rozebranie 
i przeniesienie na nowe miejsce części lub całości zabudowań. Miejsce wybrane na wioskę jest byłym wysypiskiem 
odpadów, zlokalizowanym na kiepskim gruncie wymagającym palowania. Koszty budowy wzrosły od planowanych 1,5 
miliarda funtów do obecnie szacowanych 25 miliardów. Niezbyt miły prospekt dla finansjery i podatnika. 

Wieczorem spotkaliśmy się w raczej tłocznym pubie w Hammersmith aby przy piwku poznać się lepiej z pozostałymi 
uczestnikami spotkań. W sobotę rozpoczęła się konferencja historyczna zatytułowana "Inżynierowie – historia 
i przyszłość – zawsze w służbie Polsce". Pierwsza sesja plenarna została otwarta przez prof. dra inż. Ryszarda 
Chmielowca, prezesa Stowarzyszenia. W latach 80. przebywał on w RPA. Powitał mnie zatem miejscowym "Goie 
more, menier". Konferencja trwała przez cały dzień z krótkimi przerwami na kawę i posiłki. W moim pojęciu 
najciekawsze wystąpienia tej sesji były: pani mgr Eugenii Maresch na temat "Wkład polskich naukowców, inżynierów 
i techników w projektowanie i usprawnienie sprzętu wojskowego aliantów" oraz pana Jerzego Cynka, historyka 
lotnictwa, na temat "Udział pilotów i techników lotnistwa polskiego w Bitwie o Anglię". 

Lista polskich wynalazków w zakresie sprzętu wojskowego jest długa i imponująca. Poczynając od rozwiązania kodów 
do niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMA – Rejewski, Zygalski, Różycki; poprzez wynalazek wykrywacza min 
– Józef Kosacki; odkrycie poligonów doświadczalnych V-1 oraz V-2 wraz z dostarczeniem ich części; informacji 
o eksterminacji Polaków żydowskiego pochodzenia – Karski; usprawnienie pracy wyrzutników bombowych – Świątecki, 
Rudlicki; wynalazek peryskopu czołgowego – Rudolf Gundlach; nowoczesny sprzęt radiowy WS10 Zygmunta Jelonka; 
podwójne koła do podwozia samolotów – inż. Piotr Kubicki. Poza tym Polacy włożyli duży wkład pracując 
w 
następujących instytutach brytyjskich: Wojskowy Instytut Techniczny w Londynie, Ośrodek Projektów Uzbrojenia 
w Cheshunt, Ośrodek Łączności Admiralicji w Great Baddow, Ośrodek Badawczy i Eksploatacyjny Łączności 
w Christchurch, Królewski Instytut Lotniczy w Farnborough, Polski Wojskowy Warsztat Radiowy pod Londynem. 
Większość inżynierów tych instytucji należała do STP w Wielkiej Brytanii. Wkład polskich lotników w sukces Bitwy 
o Anglię przestał być wreszcie kwestionowny. Statystyki potwierdzają nie tylko wkład ilościowy ale również jakościowy 
Polaków. 

Mój skromny udział w II sesji plenarnej dotyczącej okresu wojennego sprowadził się do wygłoszenia pogadanki na 
temat udziału lotników RPA w akcji zrzutowej dla Powstania Warszawskiego. Przyjęta ona została z dużym 
zainteresowniem z uwagi na egzotykę tematu. Pozostałe sesje podsumowały historię STP w Wielkiej Brytanii oraz jego 
role na przyszłość. Sesjom towarzyszyła wystawa doskonałego karykaturzysty publikującego w Przeglądzie 
Technicznym pana Waldemara Rukścia. Spotkania zakończyła uroczysta msza święta w kościele św. Andrzeja Boboli. 
Kościół ten znajduje się w pobliżu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, najbardziej uczęszczanego miejsca 
spotkań Rodaków, wybudowanego przy wielkim wkładzie i dzięki inicjatywie STP w Londynie. Autor niniejszego 
artykułu dostąpił również zaszczytu odznaczenia złotą oznaką Stowarzyszenia Techników Polskich w Londynie. 

Andrzej Romanowicz 
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Bezpańska Polska 

Leszek Balcerowicz, przywracając Polsce realne pieniądze, uzdrowił 
rynek. Ale tylko częściowo. Rewolucji monetarnej nie towarzyszyła 
bowiem rewolucja własnościowa. Im częściej się podnosi kwestię 
prywatyzacji, tym wyraźniej widać, jak wielkim zaniedbaniem polskiej 
transformacji było i jest zaniechanie reprywatyzacji i – szerzej rzecz 
ujmując – regulacji spraw własnościowych. A przecież utopia 
komunistyczna – wyzwolenie ludu – polegała na wyzuciu obywateli 
z ich własności. 

Kraj bez gospodarzy 

Polska zarówno w wymiarze państwowym, jak i gminnym pozostaje 
bezpańska. To, co władze komunistyczne zawłaszczyły, władze III 
Rzeczypospolitej przejęły i arbitralnie tym dysponują do dzisiaj. 
Przekazywanie własności z owego dominium w ręce prywatnych 
właścicieli czy swobodnych zrzeszeń (wspólnot bądź spółdzielni) jest 
procesem biurokratycznym. Przebieg ma powolny, bo nikt od 21 lat nie 
wyznaczył horyzontu czasowego na uporządkowanie własności. W tym 
szaleństwie jest metoda. Nomenklatura szybko się uwłaszczyła na tym, 
co najlepsze, podczas gdy obywatelom w ich masie pozostały na 
własność – i to nie zawsze – mieszkania czy domy. To za mało, aby 
odtworzyć klasę średnią, wolną w swych życiowych decyzjach tą 
wolnością, którą daje majątek zabezpieczający na dalszą przyszłość. 

Jadąc przez polskie miasta, widzimy kraj bez gospodarzy. Niektóre 
miejsca robią wrażenie, jakby dopiero wczoraj skończyła się wojna. 
Nieużytki wynikają w znaczącej części z nieuporządkowania własności. 
Główne ulice naszych miast wyglądają gorzej niż pasaże centrów 
handlowych. W Warszawie gmina wynajmuje lokale po spekulacyjnych 
cenach. Kto będzie w tych warunkach trwale inwestował? Banki płacą 
lepiej niż kupcy i restauratorzy – korzystniej jest zatem wynajmować 
lokale komunalne bankom. Tak obumierają tradycyjne ulice i place. 
Tymczasem o najemców dużych i małych walczą właściciele centrów 
handlowych i tak stają się one surogatem miejskości. Trudno osiągnąć 
ład przestrzenny – a dodatkowo estetyczny – tam, gdzie w domenie 
wspólnej, publicznej, jest zbyt wiele nieruchomości, a domena 
prywatnej własności jest selektywnie blokowana przez administrację. 

Wracamy do punktu wyjścia: własność jest kategorią niezbędną dla 
funkcjonowania zdrowego rynku. Kształtuje obyczaje 
i odpowiedzialność, wyznacza granice obowiązującego prawa. Gra 
rynkowa i przepisy techniczne jak świat światem powodowały coraz 
intensywniejsze narastanie tkanki miejskiej, wypełniając przestrzenie 
pomiędzy ulicami, placami i zieleńcami miast. Ale to władze miejskie, 
a nie rynek, wyznaczały granice przestrzeni publicznej, linie zabudowy, 
jej wysokości, procent terenu niezabudowanego w granicach 
prywatnych działek. Jeśli gminy w Polsce zakreśliły granice własności 
gruntu po obrysie budynków i dysponują w arbitralny sposób terenem 
wokół, to mowy nie ma o jakimkolwiek racjonalnym, planowym 
przekształceniu chaotycznych blokowisk w miasta. Początkiem 
i końcem procesu urbanizacji jest sensowny podział własności. Jak 
wybudować parking dla rosnącej liczby samochodów obecnych 
mieszkańców, gdy władze miasta spekulują działką wykrojoną z terenu 
przylegającego do zabudowy? Jak ocalić enklawy zieleni osiedlowej 
– skwerów, parków czy naturalnych zbiorników wodnych – gdy 
samorząd jest graczem na rynku i jego monopolistycznym regulatorem? 

Własnościowa anarchia 

Od początku polskiej transformacji kalectwem gospodarki 
przestrzennej było oderwanie planowania od własności – własnościowa 
anarchia. Władza publiczna w Polsce w dziesiątkach dziedzin na 
każdym kroku ogranicza inicjatywy obywateli i przedsiębiorców. 
Natomiast bezmyślnie wycofała się z planowania, czyli wyznaczenia 
rzeczy wspólnych – res publica. Nie ogranicza prawa własności 
przepisami lokalnymi w dziedzinie prawa do zabudowy i 
do 
określonego użytkowania. Każdy nabyty drogą kupna kawałek wolnej 
Polski można dziś użytkować, jak się komu podoba, zgodnie z prawem 
lub lewem choćby nie podobało się to nikomu wokoło. 

Nie trzeba być zawodowym urbanistą ani ekonomistą, aby zauważyć 
koszty braku planowania. Miasta polskie na koszt podatników 
utrzymują pustynie niezagospodarowanych terenów budowlanych na 
obszarach uzbrojonych w infrastrukturę. A jednocześnie ponosimy 
ogromne nakłady na infrastrukturę związaną z niekontrolowaną 
urbanizacją terenów podmiejskich będących wyłącznie sypialniami. 
Przyczyną nie jest brak profesjonalistów, lecz całkowita ignorancja 
polityków. Na poziomie stanowienia prawa i na poziomie praktyki 
rządzenia.Dwa cele planowania przestrzennego – te najważniejsze: 
zapobieganie rozpraszaniu zabudowy i ochrona terenów otwartych 
– nie znalazły się w preambule żadnej z ustaw o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

A ta formuła 2+2 – dwa podstawowe cele planowania i dwa 
podstawowe instrumenty – wiąże się bezpośrednio ze zrozumieniem 
związku własności z wolnością. Jeśli pozwalamy dowolnie użytkować 
czy zabudować działkę jednego właściciela, to naruszamy wolność 
sąsiada i wspólnoty. Wszyscy, którzy walczą z monopolem władzy 
publicznej w dziedzinie planowania, atakują w ten sposób sam 
fundament liberalnego rozumienia wolności. Kończy się ona tam, gdzie 
narusza wolność innych. Właśnie słowo regulacja i jego praktyczne 
rozumienie, jest tu kluczowe. 

To nie populizm 

Powszechne uwłaszczenie było wykpiwane przez ekonomistów jako 
przykład populizmu. Ziemia stanowi jedyne dobro niepomnażalne. 
Przeciwnicy reprywatyzacji w Polsce są jednocześnie zwolennikami 
prywatyzacji. Zatem zbywania tego, co PRL zagrabił, często 
z naruszeniem komunistycznego prawa. Są zarazem antagonistami 
wszelkich form uwłaszczenia obywateli w drodze uproszczonego 
nabywania przez użytkowników własności komunalnej, państwowej 
czy spółdzielczej. 

Słyszymy wiele o tym, że prywatyzując przemysł, zwiększamy 
rentowność gospodarki, wyrywamy ją z rąk administracji i polityków. 
W stosunku do wielkich organizacji gospodarczych panaceum 
prywatyzacyjne bywa bałamutne. Właściwa struktura i standardy 
działania korporacji są często istotniejsze niż prywatyzacja. Kontrola 
właściciela państwowego banku PKO BP i prywatnego Pekao SA są tak 
samo odległe od spersonalizowanej relacji przy okienku czy biurku 
doradcy. źródła ostatniego kryzysu pokazują, że także w sektorze 
prywatnym pieniądz i własność mogą się oderwać od rzeczywistości. 
Nic nie zastąpi w gospodarce prawdziwego właściciela, także 
w 
mikroskali – w indywidualnym gospodarowaniu majątkiem. 
Zarówno reprywatyzacja, jak i niezbędne wywłaszczenia (np. związane 
z budową infrastruktury) mogłyby być rzetelnie rekompensowane 
z zasobu własności, którymi dysponują gminy i Skarb Państwa. 

Rewolucja właścicielska 

Zamiast więc rozważać reprywatyzację jako operację, na którą państwa 
nie stać finansowo, przyjmijmy raczej, że przeciąganie problemu 
regulacji własności w nieskończoność jest tym, na co nie stać nas 
wszystkich. Gdy władza tłumaczy nam, że kolejna komunalna czy 
gminna inwestycja jest zablokowana z powodu protestu mieszkańców, 
pozostajemy w zaklętym kręgu bezpańskiej Polski. O kompromis 
łatwiej tam, gdzie gra toczy się między właścicielami pewnymi swoich 
praw. Inwestowanie w infrastrukturę podwyższa wartość gruntów, 
zatem można się dzielić przyszłymi zyskami lub rekompensować 
utracone. To nie jest gra o 
sumie zerowej. 

Władza będąca jednocześnie monopolistą w decyzjach waloryzujących 
własność i najsilniejszym graczem na rynku własności sama 
anarchizuje obywateli. Nie grając według reguł, nie grając czysto, sama 
skłania obywateli do buntu. Własność publiczna, aby być równie święta 
jak prywatna, musi zrezygnować z monopolizowania rynku. Prawo 
i tak daje władzy pozycję dominującą przez monopol planistyczny. 
Własność ze swej natury rodzi poczucie odpowiedzialności. Ale 
nadmiar własności w rękach władzy publicznej prowadzi do 
marnotrawstwa. Jak tlenu potrzebujemy rewolucji właścicielskiej. 

Czesław Bielecki 
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Peter Weir: Fascynuje mnie polski los 

Po siedmiu latach milczenia Peter Weir nakręcił film o polskiej 
historii. Aż tak nas pan lubi? 
– Nie chcę niszczyć dobrego wrażenia, ale te siedem lat 
milczenia to zbieg pechowych okoliczności. Nie planowałem 
siedmioletniego urlopu, po prostu rozkręcałem przez ten czas 
trzy różne projekty i żaden nie wypalił. Choć rzeczywiście 
bardzo lubię Polskę, polską kulturę i historię. 

Dlaczego? 
– Nie wiem, nie mam żadnych polskich korzeni. Byłem jednak 
w Polsce na festiwalu Camerimage, w Toruniu i w Łodzi. 
Współpracuję z polskimi filmowcami, lubię polską muzykę 
współczesną, wykorzystałem utwór Wojciecha Kilara w jednym 
ze swoich filmów. Ale przede wszystkim interesuję się historią 
XX wieku i polski los wydaje mi się jednym z najciekawszych 
tematów. Na początku stulecia nikt by wam nie dał szansy. Na 
końcu – jesteście nowoczesnym, rozkwitającym krajem. Jak to 
zrobiliście? Przeżyliście zabory w XIX wieku, potem utratę 
niezależności w XX wieku. Dlaczego nadal jesteście narodem? 
Skąd bierze się wasza odwaga i optymizm? Przecież nazistowski 
horror w najbardziej potworny i przerażający sposób działał 
właśnie na waszym terytorium. Nie mieliście swojego 
Quislinga. Niemcy traktowali was jak zwierzynę łowną, 
urządzali uliczne polowania na ludzi. A jednocześnie na 
waszych terenach dokonywał się Holocaust. Zawsze mnie 
drażni, gdy ktoś mówi, że Polacy robili za mało, żeby pomagać 
Żydom. Przecież tylko wam za to groziła kara śmierci. W tej 
sytuacji należy chwalić was za to, co mimo wszystko 
zrobiliście! Wiem, że byli też polscy antysemici, ale to 
margines, w dodatku zwalczany przez Polskie Państwo 
Podziemne. A razem z Hitlerem od razu mordować was zaczął 
jego ówczesny sojusznik Stalin! Można oczekiwać, że po takich 
doświadczeniach będziecie mieć złamanego ducha. 
Oczekiwałbym po was wyuczonej bezradności: historia 
pokazała wam, że nie ma się co starać, bo co odbudujecie, to 
zaraz wam ktoś zburzy. A jednak jesteście narodem ludzi 
optymistycznych, odważnych, pracowitych. 

My? 
– Nawet to, że narzekacie, jest w was piękne, bo ludzie ze 
złamanym duchem nie narzekają. Są pogodzeni z losem i nie 
oczekują poprawy. Wam jest w Polsce coraz lepiej, ale ciągle 
jesteście niezadowoleni. To dobrze, to was zmusza, by iść 
naprzód. W obozie na Syberii, do którego trafia bohater mojego 
filmu, mamy takich właśnie złamanych więźniów. Nie buntują 
się, bezwolnie czekają na śmierć. Mój bohater tak nie umie, 
aranżuje ucieczkę, nie poddaje się przeciwnościom, ciągle idzie 
naprzód. Inni już padają ze zmęczenia, ale jego entuzjazm wciąż 
dodaje im sił. 

Z tego, co mówią pańscy aktorzy, wynika, że to film o panu – oni 
też na planie padali ze zmęczenia, ale pan ich motywował do 
dalszej walki. 
– Był taki bardzo trudny okres w Maroku, gdzie kręciliśmy 
sceny pustynne. Wszyscy ulegliśmy zatruciu pokarmowemu. 
Dręczyła nas gorączka, biegunka, odwodnienie, dreszcze, 
bezsenność. Jest taka scena, w której bohaterowie próbują 
wspiąć się na piaszczystą wydmę i padają ze zmęczenia. To nie 
jest tylko aktorstwo. Ed Harris mówił mi potem, że on naprawdę 
upadł i usiłował zawołać cięcie ale nie miał siły. Dla nas 
wszystkich kręcenie tego filmu było doznaniem ekstremalnym. 
Tu nie ma efektów specjalnych. Gdzie bohaterowie są po kolana 
w śniegu, tam wszyscy byliśmy po kolana w śniegu. Sceny 
w górach kręciliśmy w górach, sceny na pustyni kręciliśmy na 
pustyni. Doszliśmy na kraniec własnej wytrzymałości 
i przekroczyliśmy go. Chciałem w tym filmie opowiedzieć 
pewną uniwersalną ludzką historię. Wyjść poza historię gułagu 
i zastanowić się nad człowieczeństwem: co sprawia, że 
potrafimy iść naprzód wbrew przeciwnościom, nawet gdy nie 
ma szansy na zwycięstwo. 

Na każdy film o gułagu przypada dziesięć filmów o Holocauście 
– skąd to się bierze? 
– Dziesięć? To chyba i tak przesadny optymizm. Kiedy 
zacząłem przygotowania do tego filmu, uświadomiłem sobie, 

że w ogóle nie kojarzę innych filmów na ten temat. Udało mi się 
znaleźć kilka, ale tylko dlatego, że specjalnie ich szukałem. 

Dla przeciętnego kinomana ten temat nie istnieje. Znalazłem 
Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza z czego się cieszę, bo to 
dobry film, kiedyś czytałem książkę i też zrobiła na mnie 
wrażenie. Poza tym coś niemieckiego o niemieckich jeńcach po 
drugiej wojnie światowej – ale to już było wszystko, co 
znalazłem. Skąd to się bierze? Myślę, że ze złudzeń, jakie 
artyści i intelektualiści na Zachodzie wiązali z rewolucją. Nawet 
jeśli nie byli entuzjastami systemu sowieckiego, bardzo chcieli 
wierzyć, że nie jest aż tak straszny, jak go malują jego 
przeciwnicy. To można zrozumieć w historycznym kontekście. 
Najpierw był horror pierwszej wojny światowej, który 
wytworzył powszechne uczucie, że świat musi się zmienić, by to 
się więcej nie powtórzyło. Potem – Wielki Kryzys. I kiedy 
potem nadeszła druga wojna światowa, ludzie bardzo chcieli 
wierzyć, że ona ma jakiś sens, że jest wojną dobra ze złem. 
Dlatego nie chcieli nawet słyszeć o tym, że na początku Hitler 
i Stalin mieli tajny pakt w sprawie podzielenia się Polską. Na 
początku przecież Stalin był sojusznikiem Hitlera, dopiero 
potem dołączył do nas. Jego układ z Churchillem i Rooseveltem 
miał jednak cenę. Polscy sojusznicy nie mogli uczestniczyć 
w paradzie zwycięstwa w Londynie. Potworność! Moje 
pokolenie dorastało już w zimnej wojnie. Mieliśmy tendencję do 
powątpiewania w to, co mówiła nam oficjalna propaganda – no 
bo skoro Stalin do niedawna był naszym sprzymierzeńcem, 
trudno teraz uwierzyć, że był potworem. Tylko najodważniejsi 
i najmądrzejsi znali prawdę i nie bali się o niej mówić. Może 
stąd zresztą moje zainteresowanie Polską. Odkryłem, że to 
jedyny element układanki, który nie pasuje do oficjalnej wersji 
historii. 

Kiedy obcokrajowiec robi film o naszej historii, przeważnie 
jesteśmy rozczarowani uproszczeniami. Pan tymczasem zadbał 
o najdrobniejsze detale. To pewnie kosztowało dodatkowe parę 
milionów. 
– Pewnie tak, ale warto było. Wierzę w siłę przedmiotu. We 
wszystkich moich filmach są rekwizyty z mojej prywatnej 
kolekcji. Na użytek tego filmu zrobiłem sporo zakupów na 
rosyjskich targach – szukałem autentycznych detali 
pochodzących z tego okresu takich jak guziki, kubki, sprzączki, 
gwoździe, czapki, nawet portrety Lenina. Poszukiwanie 
zaprowadziło mnie do składnicy złomu, w której zwróciłem 
uwagę na znak sierpa i młota wiszący nad drzwiami 
prowadzącymi do piwnicy. Zdziwił mnie ten znak w tym 
miejscu, powiedzieli mi, że to kiedyś była katownia NKWD 
i tymi drzwiami ludzi prowadzono na egzekucję, żeby inni nie 
słyszeli strzałów, a potem trupy ciężarówkami wywożono do 
lasu i potajemnie zakopywano. 

Uświadomiłem sobie, że ten znak sierpa i młota był ostatnią 
rzeczą, jaką w swoim życiu widzieli ludzie prowadzeni na 
śmierć. Uznałem, że muszę go mieć. Spytałem o cenę 
i zapłaciłbym dowolną, jaką by mi podali – ale machnęli ręką, 
żebym sobie wziął za darmo. 

I gdzieś go widzimy w filmie? 
– Jest obecny w pewnej scenie, ale akurat kamera poprowadzona 
jest tak, że go nie widać. Jednak ja wiem, że on tam jest, 
i aktorzy o tym wiedzą. Tak się objawia potęga przedmiotu. 
Wnętrza obozowych baraków odtworzyliśmy z maksymalną 
dokładnością, dbając nawet o to, żeby gwoździe, z których zbito 
prycze, były dokładnie takie jak na starych zdjęciach. Widz 
w kinie tych gwoździ nie zauważy, ale dla nas to było ważne. 
Dzięki temu aktorzy grają prawdziwiej. Nie widzimy w Colinie 
Farrellu przystojnego Irlandczyka, widzimy zdegenerowanego 
rosyjskiego urkę. 

A dlaczego właściwie Polaków nie grają u pana Polacy? 
– Niezręcznie mi o tym mówić, bo powód jest przyziemny. 
Korzystamy z dofinansowania, więc obowiązywały nas ścisłe 
procedury dotyczące castingu. Mieliśmy Polaków w ekipie, ale 
akurat nie wśród odtwórców głównych ról. Bardzo mi przykro. 
Mam nadzieję, że przynajmniej widać wysiłek włożony w naukę 
języka polskiego. W zgodnej opinii całej ekipy to najtrudniejszy 
język świata. 

Rozmawiał Wojciech Orliński 



Jako obywatele Rzeczypospolitej mamy prawo i obowiązek 
zabierać publicznie głos w sprawach ważnych dla naszego 
państwa. Jest to bowiem dobro wszystkich Polaków okupione 
przez lata trudem, krwią i potem wielu pokoleń naszych 
rodaków, których marzeniem i życzeniem było, by kraj ten był 
silny, profesjonalnie zarządzany i bezpieczny. 

Niestety, poziom bezpieczeństwa jest sukcesywnie obniżany, 
a siły i środki na nie przeznaczane – marnotrawione. Zdjęci 
troską o losy naszej ojczyzny i przyszłych pokoleń Polaków 
przedstawiamy poniższy raport. 

Transport lotniczy VIP-ów w profesjonalnie zarządzanych 
krajach 

Problem transportu najważniejszych osób w państwie pozostaje 
nierozwiązany od wielu lat. Na to, jak istotna jest to kwestia 
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, sojusznicy Polski 
zwracali nam uwagę już od pierwszych chwil po przełomie 1989 
roku i odzyskanej wolności. 

Już w 1990 r. rząd USA, w ramach wdzięczności za uratowanie 
oficerów CIA i DIA w Iraku, obok obniżenia o 20 miliardów 
dolarów długów Polski rozpoczął szkolenia kolejnych rządów RP 
w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych (RSK) 
i zarządzania ryzykiem państwa (ZRP). Obecny minister obrony 
narodowej jeszcze jako wiceminister resortu odpowiedzialny za 
kontakty z NATO zapoznawany był z procedurami RSK i ZRP. 

W wielkich ćwiczeniach z tego zakresu, zorganizowanych 
w 1998 roku na terenie Polski przez USA, obok ówczesnego 
premiera Jerzego Buzka wzięli także udział najważniejsi 
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polscy ministrowie. 
Opracowano stosowne zalecenia i procedury, które miały być 
bezwzględnie stosowane. Wśród najważniejszych sugestii USA 
dla Polski jako przyszłego członka NATO było przygotowanie się 
do udzielania pomocy obywatelom polskim zagrożonym poza 
granicami kraju. Jako wzorzec przedstawiano nam działanie 
Izraela, który w 1976 roku dla ratowania swoich obywateli wysłał 
do Ugandy pięć samolotów Herkules C130 i dwa Boeing 707 (w 
jednym z nich był szpital, a w drugim stanowisko dowodzenia). 

USA zadeklarowały, że przekażą nam nieodpłatnie cztery 
samoloty transportowe Herkules C130. Nie przyjęliśmy tego 
daru. Samoloty wzięła Rumunia, która aktualnie wyprzedza nas 
w zakresie kompatybilności swoich struktur wojskowych 
z NATO. Amerykanie przekonywali nas, że konieczny jest zakup 
nowoczesnych samolotów, które służyłyby w razie potrzeby 
ewakuacji obywateli, a na co dzień transportowały 
najważniejsze osoby w państwie. Regułą w NATO jest 
pilotowanie tych samolotów przez najlepszych, specjalnie do 
tego wybranych i stale szkolonych pilotów wojskowych. Bo tylko 
piloci wojskowi potrafią lądować na terenach konfliktów 
zbrojnych i obsługiwać utajnioną łączność zapewniającą 
najważniejszym osobom możliwość kierowania państwem nawet 
w czasie lotów. Samoloty takie służą również do 
natychmiastowej ewakuacji kierownictwa państwa na zapasowe 
stanowisko dowodzenia. 

Kwestia transportu lotniczego VIP-ów w Polsce 

W 2007 roku znający zalecenia NATO minister obrony 
narodowej Radosław Sikorski rozpoczął procedurę 
przygotowania do zakupu samolotów transportowych dla 
VIP-ów. Kontynuował ją i doprowadził do końca jego następca 
śp. Aleksander Szczygło. Do zakupu samolotów jednak nie 
doszło. W 2009 r. tajną decyzją, bez podania powodów, zakup 
unieważnił minister Bogdan Klich. Gdy dziennikarze to odkryli, 
minister twierdził, że na samoloty dla VIP-ów nie było pieniędzy. 
Skąd zatem wzięły się środki, dokładnie 635 milionów zł, na 12 
samolotów M-28 Bryza, które MON zakupiło bez przetargu? 
Pytany o to przez posłów minister Klich stwierdził jedynie, że po 
katastrofie samolotu CASA dowódcy muszą latać osobno! 
Minister nie pamiętał o tym przed wylotem do Smoleńska 
zwierzchników wszystkich rodzajów sił zbrojnych Wojska 
Polskiego. 

Dlaczego na przestrzeni tylu lat nasze władze nie były w stanie 
kupić samolotów dla VIP-ów? Eksperci twierdzą, że mogły 
w tym przeszkodzić podejrzane zobowiązania wobec 
producentów samolotów Embraer. Samoloty te z powodu zbyt 
krótkiego zasięgu (nie dolatują bez międzylądowania do USA 
i Afganistanu) nie spełniały wymogów przetargu. Tezę tę 
potwierdził także sam Bogdan Klich, po czym... wyczarterował 
dwa samoloty Embraer dla VIP-ów! Według Zespołu Ekspertów 
Niezależnych sprawę tę powinna zbadać specjalna komisja 
sejmowa. 

Okolicznością uniemożliwiającą zakup maszyn dla VIP-ów nie 
był brak środków. Przez lata bowiem topiono setki milionów 
złotych w kosztownych remontach awaryjnych samolotów 
TU-154. Podobnym przykładem trwonienia publicznych 
pieniędzy przez rządzących jest choćby zakup za 1 mld 200 mln 
zł samego tylko kadłuba korwety Marynarki Wojennej Gawron 
(nową, w pełni wyposażoną korwetę można kupić za 300 mln 
zł). Jak wiadomo, samoloty TU-154 ostatecznie zostały 
wycofane z eksploatacji przez wszystkie linie lotnicze, a od 
1 lipca 2011 także przez Rosyjską Federalną Agencję 
Transportu Lotniczego! 

WNIOSEK: Gdyby zostały zakupione nowoczesne samoloty do 
transportu VIP-ów, gdyby wokół przetargów na maszyny tego 
typu nie była prowadzona cyniczna, polityczna gra, do katastrofy 
smoleńskiej by nie doszło. Nowoczesne samoloty nawet w takiej 
mgle jak w Smoleńsku widzą kontur lotniska. [...] 

"Raport Zespołu Ekspertów Niezależnych nie jest polemiką z 
technicznymi ustaleniami specjalistów polskich i rosyjskich. 
Przedstawiamy w nich fakty i wskazania, co należy zrobić, aby 
zacząć odbudowywać rozbity system bezpieczeństwa Polski." 
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biletów na imprezy kulturalne organizowane przez STP, 
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STP zaprasza członków oraz sympatyków do 
zamieszczania ogłoszeń reklamowych w naszym Notatniku. 
Ogłoszenia są bezpłatne, aczkolwiek wsparcie Funduszu 
Prasowego STP będzie bardzo mile widziane. 

Biuletyn Informacyjny STP - Notatnik Technika - jest 
pismem informacyjnym Zarządu Stowarzyszenia. 
Udostępniany jest wszystkim członkom bezpłatnie. 
Sympatycy STP mogą otrzymywać nasz biuletyn po 
dokonaniu wpłaty na Fundusz Prasowy STP (wysokość 
wpłaty - według uznania). 


