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WSTĘP

W Europie doszło do przewartościowania jeśli chodzi o myślenie o zagrożeniach związanych
z wojną i szerzej odpornością społeczeństwa na kryzysy militarne. Zmiany te są oczywiście
naturalną pochodną największego konfliktu zbrojnego na tym kontynencie od zakończenia
II wojny światowej, a więc rosyjskiej napaści na Ukrainę w lutym 2022 r. Rakiety, bomby i pociski
artyleryjskie spadające niemal codziennie na miasta i wsie ukraińskie zmusiły również wielu
Wielkopolan do refleksji nad poziomem ich bezpieczeństwa regionalnego. Przyjmując najczęściej
bardzo emocjonalne postawy, odnoszące się do pytań chociażby o schrony i miejsca ukrycia.
Przy czym, o wiele bardziej istotne staje się zbudowanie świadomości względem zrozumienia
znaczenia roli i znaczenia Wielkopolski oraz Poznania w szerszym ujęciu bezpieczeństwa
ogólnopolskiego. Jak również wyzwaniem jest dziś rozpoczęcie dyskusji jakie są bieżące
i przyszłe wyzwania dla regionu. Albowiem tylko i wyłącznie świadomość społeczna,
a nie (nawet najsilniejsze) emocje są w stanie systemowo wpłynąć na zmiany w przestrzeni
bezpieczeństwa każdego Polaka, także tych mieszkających, pracujących czy uczących
się w Wielkopolsce. Niniejsza analiza ma więc służyć rozwojowi debaty nad zrozumieniem
przestrzeni, wyzwań i zagrożeń i mobilizować do przyjmowania odpowiedzialności
za bezpieczeństwo przez każdego Polaka.

Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM

Dr Jacek Raubo

jacek.raubo@amu.edu.pl

Analityk zajmujący się problematyką bezpieczeństwa i obronności,
wykładowca akademicki specjalizujący się w zakresie bezpieczeństwa
narodowego, komentator spraw międzynarodowych i z zakresu
bezpieczeństwa oraz obronności obecny w polskich i zagranicznych
mediach.

W swojej pracy analitycznej specjalizuje się w kwestiach związanych przede
wszystkim z:

• bezpieczeństwem militarnym współczesnych państw;

• rolą i znaczeniem współczesnych sojuszy militarnych;

• kwestiami bezpieczeństwa granic;

• rozwojem specyfiki działań państw pod progiem wojny,
w tym działań hybrydowych;

• działaniami informacyjnymi oraz komunikacją strategiczną;

• kwestiami aktywności współczesnych służb specjalnych.

BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA I BEZPIECZNY POZNAŃ
W PERPEKTYWIE MIĘDZYNARODOWEJ
- WNIOSKI Z OKRESU WOJNY W UKRAINIE
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WOJNA W UKRAINIE I POTRZEBA REWIZJI MYŚLENIA O CAŁOŚCIOWYM
BEZPIECZEŃSTWIE POLSKI W WARUNKACH ZAGROŻEŃ MILITARNYCH

Wojna w Ukrainie wpływa całościowo na szereg kwestii odnoszących się do bezpieczeństwa
militarnego oraz również tego pozamilitarnego. Mamy bowiem do czynienia z pierwszym,
pełnoskalowym konfliktem w Europie po 1945 r., który co więcej angażuje bezpośrednio jedno ze
światowym mocarstw atomowych i pośrednio, poprzez pomoc wojskową szereg państw umownego
Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi. W dodatku, całościowe skutki obecnie trwającej
wojny (polityczne, wojskowe, społeczne, ekonomiczne, technologiczne, etc.) będą odczuwalne
w przestrzeni nie tylko samej Ukrainy przez kolejne lata. Generując szereg wyzwań cywilizacyjnych,
w postaci:

• odbudowy regionów zniszczonych działaniami wojennymi i nowego podejścia do problematyki
ukraińskiej gospodarki postwojennej;

• stworzenia nowego formatu bezpieczeństwa energetycznego. w dobie zmiany podejścia
do surowców energetycznych eksportowanych dotychczas przez Rosję, a mając na uwadze
również europejskie koncepcje ogólnej transformacji energetycznej;

• zbudowania efektywnego systemu długofalowej pomocy dla uchodźców wojennych,
włączając w to także rozbudowany zakres kwestii opieki nad osobami dotkniętymi stresem
wywołanym przez wojnę (w tym stresem pourazowym PTSD).

Mamy więc do czynienia z jednym z najbardziej wielowarstwowych i wieloaspektowych wydarzeń
w Europie XXI w. o potencjale tworzenia masy krytycznej, przeobrażającej życie całych społeczeństw,
ale też społeczności i nawet jednostek. I to w stopniu nawet o wiele bardziej pogłębionym
niż w przypadku innych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, które często pozycjonowano
w ostatnich latach w kategorii kluczowych (terroryzm, masowe migracje, pojawienie się podmiotów
niepaństwowych oddziałujących na domenę cyber).

Należy jednocześnie zaznaczyć otwarcie, że w momencie przygotowywania niniejszego opracowania
nie można było założyć przybliżonego okresu trwania samych zmagań wojennych
(zapoczątkowanych, przypomnijmy, rosyjskim uderzeniem na Ukrainę z dnia 24 lutego 2022 r.).
Przewidywania analityków wobec wojny już niemal w jej pierwszym tygodniu nie sprawdziły się
w procencie tak znacznym, że należy zachować należytą staranność w wysuwaniu kolejnych dat,
określaniu miesięcy, a może nawet lat. Przypomnijmy, że wielu ekspertów widziało w pierwszych
godzinach walk bardzo krótką i skuteczną kampanię rosyjską, której co najwyżej największym
problemem staną się walki w wybranych miastach na czele z Kijowem. Co interesujące, były to
nie tylko obserwacje bazujące na analitycznym podejściu wspieranym przez źródła otwarte.
Zauważyć należy, że nawet strategiczni partnerzy Ukrainy w dniach poprzedzających agresję
przekazywali takie systemy uzbrojenia, które obrazowały raczej uznanie nieuchronności walk
miejskich i partyzanckich. Mowa oczywiście o lekkich systemach przeciwpancernych. Dlatego
oprócz skali zmian powojennych, dziś pytaniem otwartym pozostaje również stosunek do samej
wojny w jej aktywnym wymiarze. Szczególnie, że niestety w Polsce wojna w Ukrainie już spowodowała
śmierć dwóch obywateli w toku tragedii w Przewodowie.
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Stąd też, jeśli mówimy o wpływie wojny na bezpieczeństwo Polski, to problematyka rozciąga
się na całość terytorium. I niezależnie od naszych ocen wojny, to jednak właśnie ten konflikt
militarny w Europie będzie przekładał się na życie każdego Polaka. Od kwestii ekonomicznych,
już teraz widocznych, aż po kwestie związane z bezpieczeństwem i obronnością.

Zauważając wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego powinniśmy współcześnie szerzej
i bardziej analitycznie spojrzeć na rolę oraz znaczenie kwestii przygotowania się w regionie jakim
jest Wielkopolska oraz mieście jakim jest Poznań. Na wstępie dokonując prezentacji cech
charakterystycznych regionu w kontekście obronności i bezpieczeństwa całego państwa. Mając
oczywiście na uwadze jednak zastrzeżenie, że w przypadku spraw związanych z tego rodzaju
tematyką, są one przede wszystkim rozważane w skali ogólnokrajowej. W kolejnym kroku należy
spróbować dokonać charakterystyki najważniejszych wyzwań, jeśli chodzi o działania na rzecz
obronności i bezpieczeństwa, właśnie odwołując się do znaczenia strategicznego i rozpoznanych
wyzwań.

Stąd też wiedząc jak trudnym, a wręcz niemożliwym jest również zamknięcie rozwoju samej
sytuacji frontowej na przełomie 2022 i 2023 w jeden, w pełni akceptowalny i sprawdzalny scenariusz
również Polska musi niejako dostosować się do każdego kierunku biegu wydarzeń w szeroko
pojmowanej sferze bezpieczeństwa oraz obrony. Akcentując, że szereg wyzwań militarnych,
niemilitarnych i hybrydowych nie odnosi się jedynie do problemów stricte granicznych, tj. Pasa
granicznego z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Wręcz przeciwnie, wojna w Ukrainie nakazuje nam
stwierdzić, że nie ma czegoś w rodzaju bezpiecznego sanktuarium na terytorium państwa [jest
to jeden z ważnych wniosków płynących z raportu opublikowanego przez jeden z najważniejszych
think-tanków czyli RUSI1].

POZNAŃSKA I WIELKOPOLSKA PERSPEKTYWA WAŻNA DLA CAŁEJ POLSKI

¹ Zabrodskyi, Jack Watling, Oleksandr V Danylyuk, Nick Reynolds, Preliminary Lessons in Conventional Warfighting
from Russia's Invasion of Ukraine: February–July 2022, RUSI.
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1. Położenie i transport

Pierwszym elementem na jaki należy zwrócić uwagę, w przypadku oceny roli regionu w ujęciu
strategicznym na gruncie polskim i nie tylko polskim jest jego położenie. Oczywiście nie mówimy
tutaj o bardzo popularnych w ostatnich latach konceptach geopolityki, etc., ale odwołujemy się
do zwykłego myślenia strategicznego. Gdzie, analiza przestrzeni i jej zagospodarowania,
wynikającego z aktywności człowieka, przekłada się na szereg spraw związanych z bezpieczeństwem
i obronnością. Wielkopolska i największe miasto regionu czyli Poznań to właśnie wspomniana
przestrzeń w której zlokalizowane są przykładowo ważne węzły kolejowe, szczególnie na kierunku
wschód-zachód. Ich obecność należy odnotować w szczególności w kontekście dotychczasowych
doświadczeń Ukrainy jeśli chodzi o wręcz strategiczną rolę tamtejszej sieci kolejowej dla wysiłku
obronnego kraju. Tym bardziej winniśmy uznawać, że szybkie połączenia wschód-zachód są
również w obecnych warunkach nader istotne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Zauważmy, że Wielkopolska potencjalnie odgrywa kluczową rolę jeśli chodzi o przemieszczanie
się części zasobów Wojska Polskiego z Lubuskiego oraz Zachodniopomorskiego. I jest to przecież
obszar rozlokowania na co dzień ważnych komponentów z 11 Lubuskiej Dywizji kawalerii Pancernej
czy też 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Co więcej, dotyczy to również szlaków wiodących
do Niemiec, a więc jednego z kluczowych sojuszników w ramach NATO. Z którego co najważniejsze
można zakładać transporty wojsk sojuszniczych, przede wszystkim dlatego, iż to właśnie
w dawnych Niemczech Zachodnich (w okresie zimnej wojny) rozlokowane były znaczne zasoby
infrastruktury całego NATO. Do dnia dzisiejszego widać to chociażby w kontekście silnego
zaplecza wojskowego w Niemczech, użytkowanego na co dzień przez siły zbrojne Stanów
Zjednoczonych (strategicznego sojusznika Polski w ramach NATO i w relacji bilateralnej).

Transport kolejowy, szczególnie w przypadku długotrwałego utrzymywania się napięcia pod
progiem wojny lub nawet samej wojny będzie miał do odegrania rolę przerzutu sprzętu, w tym
ciężkiego, ludzi, ale przede wszystkim transportu potencjalnego wsparcia amunicyjnego,
paliwowego, itp. Materiałów niezbędnych do kontynuowania wysiłku wojennego kraju. Analogicznie
należy brać pod uwagę ważną rolę do odegrania w przypadku wymogu wspierania transportu
morsko-lotniczego na kierunku sojuszników z państw nadbałtyckich.

Stąd też, widzimy dwa trzy wyzwania dla Wielkopolski, właśnie w tym ujęciu szlaków kolejowych.
Pierwszym z nich jest potrzeba ciągłego wzmacniania sieci kolejowej, tak aby inwestycje regionalne
nie tylko poprawiały możliwości komunikacji i transportu na czas pokoju, ale również stanowiły
ważne wzmocnienie obronności kraju. Szczególnie, że rozległa sieć kolejowa pozwala na tworzenie
alternatyw wobec najczęściej i najmocniej wykorzystywanych tras kolejowych, które z założenia
staną się celem dla przeciwnika. Drugim, elementem jest stworzenie niezbędnych zdolności do
naprawy uszkodzeń w przypadku pojawienia się zagrożeń dla bezpieczeństwa tego rodzaju szlaków
kolejowych w Wielkopolsce.

WIELKOPOLSKA I POZNAŃ KLUCZOWE DETERMINANTY
MYŚLENIA O BEZPIECZEŃSTWIE ORAZ OBRONNOŚCI
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Chodzi zarówno o czas wojny, ale również należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań
pod progiem wojny, np. w zakresie aktywności sabotażowej. Mówiąc obrazowo, jeśli dziś
inwestujemy w sprawną sieć kolejową w skali regionalnej, to w skali ogólnopolskiej mamy
do czynienia z realnym wzmacnianiem naszego oraz sojuszniczego bezpieczeństwa. Sieć kolejowa
powinna niezbędnie zakładać posiadanie alternatywnej sieci mostów, efektywnej sieci miejsc
do mijania się składów, a także chociażby zasobów sprzętu i materiałów niezbędnych w wymiarze
lokalnym do dokonywania szybkich napraw. Trzeba zauważyć, że jednym z kluczowych
doświadczeń wojny w Ukrainie w całym roku 2022 r. była obserwacja sprawności napraw tamtejszej
sieci kolejowej. Nawet pomimo szeregu uderzeń rosyjskich na obiekty kolejowe i prób ich
zniszczenia, cały system nie doznał takiego uszczerbku, aby mówić o paraliżu. To jednakże wymaga
czegoś w rodzaju wręcz wojsk kolejowych (zgodnie z dawną formą nazewnictwa) lub dziś
odpowiedniej logistyki i planów ewentualnościowych dla cywilnych struktur kolejowych. Szczególnie,
gdy mowa jest o miejscach węzłowych, czego nie da się oczywiście uniknąć. Mówiąc wprost,
potrzeba jest zdolności do szybkiego odbudowania mostu kolejowego, gdyby doszło do jego
zniszczenia/uszkodzenia, a także posiadania alternatyw, aby ruch kolejowy nie ustał
w decydujących momentach. Mówimy bowiem nie tylko o nim z perspektywy przemieszczania
się wojska i jego zasobów, ale też jeśli chodzi o zaopatrywanie ludności, ewakuację ludności,
ewakuację medyczną, a przede wszystkim utrzymaniu aktywności gospodarki nawet w dobie
kryzysu. To właśnie doświadczenie ukraińskie nie powinno być w żadnym razie pominięte przy
myśleniu strategicznym o kolejach w Wielkopolsce, a także w całej Polsce.

Jednakże, Wielkopolska i Poznań to nie tylko sieć kolejowa, ale również ważne węzły drogowe.
Najbardziej widocznym przykładem tego rodzaju infrastruktury jest oczywiście autostrada
A2 mająca charakter strategiczny (wschód-zachód). Jej utrzymanie staje się więc kwestią
bezpieczeństwa, szczególnie, że było to potwierdzone m.in. znanymi ruchami wojsk polskich
i sojuszniczych z jej wykorzystaniem. W tym przypadku również należy zauważyć, że mamy
do czynienia z łącznikiem z województwami Lubuskim i Zachodniopomorskim, gdzie skomasowane
są znaczne zasoby wojskowe (polskie i sojusznicze). Zaś transport kołowy jest współcześnie
równie istotny dla logistyki wojskowej, co kolejowy. Drożność dróg, ich stan i utrzymanie, pozwalają
na chociażby tworzenie konwojów ze sprzętem ciężkim (czołgi, bojowe wozy piechoty, etc.) oraz
zaopatrywaniem wojsk. Ciekawym wątkiem jest także rola przerzutu kompletnych jednostek
za pomocą transportu kołowego, np. siły osadzone na kołowych transporterach opancerzonych
(w Polsce KTO Rosomak, ale chociażby w przypadku amerykańskich wojsk lądowych US Army KTO
Stryker). Lecz oprócz A2 należy także docenić rozbudowę sieci chociażby dróg ekspresowych
właśnie na terenie Wielkopolski. Odnosząc się do siatki połączeń również na kierunku północ-
południe, stanowiąc ważne wzmocnienie dla wspomnianej wcześniej sieci kolejowej. W tym
wszystkim, nie należy pomijać oczywiście węzłowej roli Poznania i okolic, gdzie wiele z tego rodzaju
sieci transportu kolejowego i drogowego spina się ze sobą, czego dobitnym przykładem jest
rozwój branży spedycyjno-logistycznej w całym regionie. Jeśli więc jest to zmapowane i przede
wszystkim wykorzystywane przez firmy, częstokroć aktywne w skali ogólnoeuropejskiej, to tym
bardziej należy o tym myśleć w kontekstach bezpieczeństwa i obronności. Trzeba nadmienić,
że nie mówimy tylko i wyłącznie o samych drogach, ale o kompleksie drogowym obejmującym
mosty, parkingi, stacje benzynowe, itp. infrastrukturę. Stąd tak ważne jest chociażby wpinanie
rozwiązań nowoprojektowanych mostów, skrzyżowań, etc. nie tylko w typowo planowanie
transportu na czas pokoju, ale także rozważanie takich kwestii pod kątem wojskowym.
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Elementem dopełniającym obraz znaczenia Wielkopolski i Poznania, właśnie w perspektywie sieci
zróżnicowanego transportu na rzecz bezpieczeństwa i obronności, jest istnienie portu lotniczego
Ławica. Może on obsługiwać loty cywilne, ale jednocześnie w ostatnich latach zauważalne było
już wykorzystywanie jego zasobów do wspierania np. operacji sojuszniczych. Najlepszym
przykładem możliwości tej infrastruktury było chociażby przyjmowanie maszyny C-17 Globemaster
III. Tego typu ciężki transportowiec, produkcji koncernu Boeing, stanowi filar zdolności
strategicznej projekcji sił po stronie amerykańskich sił powietrznych US Air Force.

Lecz w przypadku Ławicy musimy uznać, że to sygnał, iż na wypadek kryzysu nie tylko pas startowy,
ale całe otoczenie infrastrukturalne i personel mogą odegrać ważną, operacyjnie i strategicznie
rolę w przyjmowaniu podobny maszyn (transport lotniczy średni i ciężki). Nawet, gdyby mowa
była tylko o ich tankowaniu, a nie odbieraniu zasobów, które są nimi transportowane. Przy czym,
tego ostatniego nie należy wykluczać chociażby z powodu przeciążenia innych lotnisk i baz
lotniczych. Nie wspominając już o tak prozaicznej kwestii, jak możliwość uszkodzenia/zniszczenia
innych lokacji w przypadku wojny. Już dziś w wielu państwach NATO toczy się poważna debata
nad potrzebą zwiększenia możliwości swoistej militaryzacji obiektów portów lotniczych cywilnych
na wypadek wojny. Stwarzając przeciwnikowi szereg problemów wywiadowczych i przede wszystkim
praktycznych, w zakresie rażenia celów związanych z lotnictwem. Co więcej, tankowanie maszyn
nie obejmuje tylko kwestii samych samolotów, ale tego rodzaju obiekty mogą i są już teraz ważną
częścią wspierania przelotów zgrupowań śmigłowcowych czy też zmiennowirnikowców
(jak amerykański V-22 Osprey). Co więcej, należy również pamiętać, że Wielkopolska ma także
inne ważne lotnicze lokacje na czele z bazami powietrznymi w Krzesinach pod Poznaniem
(31 Baza Lotnictwa Taktycznego) oraz Powidzu (33 Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego).
Dodać do tego należy pomniejsze lokacje, ale mogące np. wspierać flotę śmigłowców
czy potencjalnie, w niedalekiej przyszłości rosnące zasoby bezzałogowych statków powietrznych
(BSP) na potrzeby wojska.

Najprawdopodobniej największym znakiem zapytania jest w przypadku komplementarności
szlaków transportowych w regionie i mieście jest stan żeglugi rzecznej. Lecz w tym przypadku
mowa raczej o szerszym spektrum problemów związanych z polityką hydrologiczną w skali kraju.
Potencjalnie, jednak również i tego rodzaju transport odcinkami spławnymi jeśli chodzi o Wartę
może być wpięty w węzłowe podejście do spraw logistyki w sytuacji kryzysu lub wojny.
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W tym miejscu, musimy zauważyć jeszcze jedną ważną prawidłowość. Mianowicie efekt synergii
między krajowym utrzymaniem szlaków komunikacyjnych a kwestią odgrywania roli państwa
gospodarza w ramach działań NATO. Co najważniejsze, Wielkopolska nie może być jedynie
postrzegana przez pryzmat bezpieczeństwa i obronności jedynie samej Polski, ale w wymiarze
całej wschodniej flanki NATO. Każda, ze wspomnianych powyżej, forma transportu jest już teraz
istotna strategicznie dla chociażby pomocy wobec Ukrainy, czy też wzmocnionej obecności
wojskowej grup bojowych NATO w państwach nadbałtyckich. Bezpieczna, drożna, rozbudowywana
sieć transportu w wymiarze regionalnym jest więc czymś w rodzaju inwestycji względem
bezpieczeństwa europejskiego i wypełniania przez Polskę sojuszniczych zadań oraz obowiązków.
Przy czym, niesie to oczywiście ze sobą szereg wyzwań natury bezpieczeństwa. Potencjalny
przeciwnik państwowy (w tym przypadku mówimy o Rosji) oraz niepaństwowy (np. organizacje
terrorystyczne) muszą bardzo dobrze zdawać sobie sprawę ze znaczenia dróg, lotnisk, sieci
kolejowych rozrzuconych po całej Wielkopolsce oraz względem znaczenia umownego węzła
transportowego w postaci Poznania. Możliwe jest więc, niestety naturalne, lokowanie tych
zasobów infrastrukturalnych w kategorii celów. Zarówno jeśli mowa jest o uderzeniach
kinetycznych, a więc ostrzale rakietowym, wykorzystaniu uderzeń z powietrza za pomocą innych
środków rażenia; wykorzystaniu grup dywersyjno-sabotażowych. Jak również innych formach jeśli
chodzi i próby ich blokowania. W tym ostatnim przypadku coraz częściej musimy mówić o domenie
cyber (cyberprzestrzeń, ale widziana w sposób szeroki jako pojęcie) oraz info (przestrzeń
informacyjna). Stąd też, należy zakładać np. próby blokowania systemów sterowania ruchem,
próby destabilizacji/zdalnego wyłączania urządzeń niezbędnych dla energetyki dla trakcji kolejowej
czy lotnictwa. Lecz należy również brać pod uwagę chociażby próby wytworzenia sztucznej paniki
w celu wywoływania korków ulicznych i na trasach niezbędnych do transportu wojska oraz jego
logistyki. Nie wspominając o blokowaniu portów lotniczych i szlaków kolejowych. Z perspektywy
bezpieczeństwa należy również rozważać oddziaływania za pomocą środków aktywnych,
wymierzone w rozbudowę infrastruktury. Niestety doświadczenia zimnej wojny oraz późniejszych
działań reżimu na Kremlu nakazują np. zachować należytą ostrożność w przypadku pojawiania
się wątków ekologicznych i społecznych, a odnoszących się do budowy nowych węzłów
komunikacyjnych. Nie zawsze tego rodzaju aktywność, częstokroć istotna z punktu widzenia
danej społeczności lokalnej, ma charakter spontaniczny. Albowiem aktywizacja takich działań,
ich przechwytywanie i rezonowanie było, jest i będzie włączone w szereg operacji rosyjskich.
Oczywiście, wiedząc, że nie należy tego sprowadzać do każdego przykładu, ale jednocześnie nie
wykluczając tego przy każdej analizie ryzyka.
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2. Wzmocniona obecność wojskowa w regionie

Wielkopolska powinna być traktowana nie tylko przez pryzmat przestrzeni oraz swojej infrastruktury,
ale również baz wojskowych zlokalizowanych w tym województwie. Przede wszystkim strategiczną
rolę dla całego polskiego lotnictwa wojskowego odgrywa baza w Krzesinach. 31. Baza Lotnictwa
Taktycznego jest bowiem filarem działań podstawowych samolotów bojowych sił powietrznych
czyli maszyn F-16 Jastrząb. Jej znaczenie jest również widoczne z perspektywy nowoczesności,
uznanej również w skali całego NATO. Do tego należy dołożyć aspekt funkcjonowania 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego w Powidzu (o czym szerzej w dalszej części analizy). W Śremie znajduje
się 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych. W samym zaś Poznaniu zauważmy, iż istnieje od lat
ważne ogniwo szkolenia Wojska Polskiego w postaci Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL).
Coraz większą rolę zaczyna odgrywać, także kompleks poligonowy działający w ramach Ośrodka
Szkolenia Biedrusko. To właśnie tam zdecydowano się o zlokalizowaniu tzw. Akademii Abrams,
która stała się zalążkiem przezbrajania polskich wojsk pancernych w nowe czołgi podstawowe
Abrams. To właśnie pod Poznaniem polskie załogi poznają możliwości oferowane przez nowe
wozy bojowe. W Wielkopolsce sprawnie została utworzona także formacja Wojsk Obrony
Terytorialnej, a dokładniej 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej mająca stanowić
wzmocnienie dla istniejących wojsk operacyjnych. Stąd też, na mapie wojskowej Polski, Poznań
i Wielkopolska odgrywają strategiczne znaczenie.

Lecz de facto wzrost znaczenia strategicznego w przypadku Poznania oraz całej Wielkopolski
stał się widoczny również lub przede wszystkim przez pryzmat zwiększonej obecności wojskowej
Stanów Zjednoczonych. Jest to oczywiście pochodna reakcji Stanów Zjednoczonych oraz całego
NATO po pierwszej rosyjskiej agresji na Ukrainę, która miała miejsce w latach 2014-2015. Zauważmy,
że w Poznaniu najpierw rozlokowany został komponent dowodzenia szczebla dywizyjnego MCE
(Mission Command Element), działający w ramach wojsk lądowych US Army (decyzja 2017-2018).
Pozwalało to amerykańskiemu systemowi dowodzenia i kontroli (C2) koordynować działania nawet
6 tys. żołnierzy, operujących oprócz Polski również w Estonii, Łotwie, Litwie, Słowacji, Węgrzech,
Rumunii i Bułgarii (a także w pewnych aspektach także w Niemczech). Jego działania miały
charakter dwutorowy, albowiem koncentrowały się zarówno na procesach szkoleniowych,
jak i przygotowaniu niezbędnych zasobów do tzw. rozwinięcia sił na wypadek kryzysu na flance
wschodniej NATO.

Dziś można śmiało dodać, że ówczesna decyzja wynikała z analiz strategicznych prowadzonych
na najwyższych szczeblach polityczno-wojskowych w Stanach Zjednoczonych, a więc mocarstwa
o globalnej perspektywie jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa oraz obronności. Trzeba bowiem
pamiętać i mocno wyartykułować, że każda tego rodzaju decyzja ze strony Pentagonu
(Departament Obrony) oraz US Army jest poprzedzona analizami, względem kwestii strategicznych
i operacyjnych. Nie ma w niej żadnej dozy przypadku, szczególnie, iż mowa była o wyjątkowej
infrastrukturze wojskowej lokowanej na terytorium państwa NATO. A więc państwa, które weszło
do sojuszu po 1999 r. i niejako nie było objęte zimnowojenną architekturą amerykańskich baz
wojskowych oraz innych obiektów militarnych, rozrzuconych w całej Europie. Ówczesna decyzja
niestety nie wybrzmiała w Polsce w sposób znaczący, a w regionie była raczej odbiera w kategorii
ciekawostki lub także rozpatrywano ją przez pryzmat możliwości wzrostu turystyki i biznesu.
Te dwa ostatnie elementy są oczywiście istotne w czasie pokoju, ale generalnie doprowadziły do
niechybnego osłabienia rozumienia praktycznego znaczenia istnienia takiego obiektu w Poznaniu.
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Przy czym, nawet obecnie w dobie wojny w Ukrainie oraz pospiesznym wzmocnieniu flanki
wschodniej można zauważyć słabość zrozumienia, jak właśnie MCE pozwoliło efektywniej reagować
US Army na zaistniały kryzys. Tak czy inaczej, sam wybór Poznania (oczywiście we współpracy
z władzami Polski) uwzględniał jego rolę i możliwości. Oznacza to, iż w planach amerykańskich
dostrzeżono możliwości miasta oraz województwa (infrastrukturalne, łączności, komunikacji,
etc.).

Znaczenie Poznania i Wielkopolski podkreśliło jeszcze bardziej zwiększenie skali struktury
dowodzenia US Army, ze wspomnianego MCE – szczebel dywizyjny, do wysuniętej kwater V Korpusu
US Army. I ponownie, w przestrzeni regionalnej tego rodzaju decyzja władz wojskowych w Stanach
Zjednoczonych może być zaciemniona dywagacjami skupionymi na sprawach szeroko
pojmowanego prestiżu. Zaś w praktyce pomija się fakt, iż amerykańska decyzja o reaktywacji
samego V Korpusu w 2020 r. oznaczała gwałtowny zwrot w polityce obronnej Waszyngtonu.
Jednocześnie przekładała się na wzrost możliwości działania w przypadku zagrożeń
konwencjonalnych w Europie, takich jak chociażby wojna pełnoskalową, która ostatecznie wybuchła
w lutym w 2022 r. po napaści Rosji na Ukrainę. Stąd też, uznanie, że wysunięte dowództwo lub
pełna kwatera V Korpusu US Army ma być zlokalizowana właśnie w Poznaniu, w Wielkopolsce
(Camp Kościuszko) ma odbicie w ocenie strategicznej całego regionu. Oznaczała bowiem
sprawdzenie się wcześniejszych analiz, odnoszących się do lokowania MCE w tym miejscu i przede
wszystkim wskazywała na potencjał rozwoju, w zakresie osadzenia o wiele bardziej rozbudowanych
struktur dowodzenia i kontroli również w przestrzeni Poznania. Trzeba wprost stwierdzić, że takie
obiekty są współcześnie wręcz kluczowe dla sił zbrojnych, szczególnie tak rozwiniętych
technologicznie, jak amerykańskie. Zakładają bowiem przygotowanie odpowiednich zasobów dla
łączności wojskowej, w tym tajnych systemów szyfrowanych, systemów komputerowych, itp.
elementów określanych jako wojskowe C4. Co więcej, obejmując działania wielodomenowe, które
wymagają po lokacjach takich jak Camp Kościuszko w Poznaniu również swego rodzaju
ineroperacyjności, czyli rozumienia się wojsk lądowych US Army z innymi rodzajami
amerykańskich sił zbrojnych, a także kompatybilności z siłami zbrojnymi sojuszników. To jeszcze
mocniej uwypukla wyjątkową rolę wysuniętej kwatery V Korpusu US Army w Poznaniu. Bowiem
nie tylko amerykańskie wojska lądowe, niejako widzą systemowo Poznań, ale dostrzega to również
US Air Force, czy też US Space Force (siły kosmiczne).

Jednakże, nie kończy się to tylko na samej strukturze dowodzenia, bowiem mamy także do
czynienia z amerykańską bazą rozwijaną w Powidzu. Również w jej przypadku, oprócz debat
branżowych i specjalistycznych, pojawia się bardzo uproszczony obraz oraz ocena znaczenia
wojskowego. Zaś mamy do czynienia z kreacją w Wielkopolsce czegoś w rodzaju bazy nowego
typu, w kontekście światowej transformacji amerykańskiej obecności wojskowej poza granicami
samych Stanów Zjednoczonych. Powidz ma bowiem być skrojony do elastycznego rozwinięcia
wojsk na potrzeby kryzysu, będąc odpowiedzią na niemożność relokacji dużych jednostek
amerykańskich do tej części flanki wschodniej NATO. Stąd otwarcie się na szybki transport
powietrzny, możliwość modułowego traktowania bazy w Powidzu pod kątem potrzeb działań
konwencjonalnych oraz operacji specjalnych, a w przyszłości osadzenia tam właśnie
pełnoprawnego tzw. APS. Dokładniej w Powidzu ma powstać Army Prepositioned Stock (APS-2),
czyli obrazowo składnica uzbrojenia dla ciężkiej grupy brygadowej. Pozwalając w ten sposób
skrócić czas rozwinięcia pełnoprawnych, ciężkich sił US Army. Obrazowo, chodzi o to, aby
w Wielkopolsce były bazy z ciężkim wyposażeniem dla żołnierzy, którzy mogą być szybko przerzuceni
z innych części świata. Dzięki temu, US Army szybciej może pojawić się na flance wschodniej,
co jest też praktyką stosowaną nie tylko w XXI w., ale było praktykowane w okresie zimnej wojny.
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3. Poznań - Wielkopolska przestrzenią gospodarczą i zasobem ludzkim

Zauważmy, że Poznań i Wielkopolska od lat należą do regionów wysoko pozycjonowanych pod
kątem ich rozwoju przemysłowego. Zaś doświadczenia Ukrainy wykazują, że dla ogólnego systemu
obronnego całego państwa ważnym jest nie tylko sam wysiłek wojskowy, ale również przestrzeń
ekonomiczno-społeczna. Stąd też, rola militarno-obronna regionu powinna być również analizowana
czynnikami pozawojskowymi. Odnoszą się one np. zarówno do zdolności produkcji sprzętu
wojskowego i na potrzeby wojskowe, ale także produkcji żywności. Co więcej, należy także
zauważyć, że Wielkopolska i Poznań dysponują znaczącym udziałem branży spedycji i logistyki,
co pozwala lokować ten region jako strategiczny dla utrzymania funkcjonowania całego państwa
w warunkach kryzysu. W tym miejscu, pojawia się synergia ze wcześniej opisywanym wątkiem
szlaków transportowych, itp. kwestii odnoszących się do sieci komunikacyjnych. Wielkopolska
i sam Poznań to także ważne ośrodki jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, w dwóch
ujęciach. Przede wszystkim w kontekście istniejącej produkcji, ale również możliwości
produkcyjnych, czy efektywności sektora rolno-spożywczego. Z drugiej strony, mowa o regionie
z populacją oscylującą wokół 3,489 miliona (Dane GUS z 2017). Stąd też, w warunkach
wojny/kryzysu będzie istniała potrzeba utrzymania aprowizacji dla wspomnianej grupy osób,
ale rozszerzając to o uchodźców wewnętrznych. Co jest oczywiście pochodną obserwacji wydarzeń
w Ukrainie.

Jednocześnie, należy uwypuklić fakt funkcjonowania w Poznaniu i Wielkopolsce licznych zakładów
przemysłowych, których działania są istotne dla całościowego bezpieczeństwa kraju.
Ze szczególnym uwzględnieniem np. zakładów wchodzących w skład przemysłu obronnego.
W Poznaniu działają szczególnie ważne dwa ośrodki przemysłu – Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne
oraz HCP. W przypadku obserwacji w Europie wojny pełnoskalowej ich znaczenie jeszcze zwiększa
się poprzez potrzebę zwiększania wśród państw NATO mocy produkcyjnych jeśli chodzi o ciężkie
wyposażenie. Co więcej, właśnie wojna w Ukrainie uzmysłowiła strategiczną rolę posiadania
właśnie takich zakładów mogących nie tylko produkować, ale również stanowić ważne ogniwo
w zabezpieczeniu technicznym już funkcjonującego wyposażenia, w tym pojazdów – czołgów,
transporterów opancerzonych, innych pojazdów wojskowych. Zasobem są również same załogi,
które mogą stanowić wzmocnienie zaplecza technicznego wojska, co również stało się nad wyraz
czytelne w kontekście doświadczeń ukraińskich. Podkreślmy też funkcjonowanie w omawianym
regionie również tak ważnych dla obronności podmiotów prywatnych jak Lubawa SA oraz Miranda
Textiles. Mowa bowiem o zasobach przemysłu odpowiedzialnego za wytwarzanie rozwiązań
z zakresu systemów ochrony indywidualnej (również przy zagrożeniach niemilitarnych), namiotów
i hangarów specjalistycznych, kamuflażu w tym kamuflażu multispektralnego, wyposażenia
pojazdów wojskowych. W dodatku Lubawa SA jest podmiotem rozpoznawalnym przez pryzmat
swoich produktów w skali ogólnoświatowej, nie tylko na rynku polskim. Mamy więc do czynienia
z firmą mogącą stanowić ważne zaplecze w przypadku potrzeby polskiej pomocy sojuszniczej
dla innych państw NATO. Równocześnie w Wielkopolsce i samym Poznaniu działa szereg firm
postrzeganych jako uczestnicy działań w sektorze nowych przełomowych technologii. Począwszy
od branży związanej w różnym stopniu z domeną cyber, aż po koncerny farmaceutyczne.
Ich sprawne działania mogą być kluczowe dla utrzymania funkcjonowania całego państwa oraz
efektywności wysiłku zbrojnego. W tym miejscu należy także wskazać, że przemysł w przypadku
Poznania i Wielkopolski jest wzmacniany wysoce rozwiniętym zasobem szkolnictwa oraz badań
i rozwoju. Przykładem tego zasobu jest chociażby Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe. Stąd też, Poznań i Wielkopolska mają do odegrania wiele zróżnicowanych form jeśli
chodzi znaczenie odporności (ang. resilience) na wypadek kryzysu lub wojny jeśli chodzi o wsparcie
wysiłku obronnego oraz utrzymania zdolności przetrwania państwa.
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A. Wyzwania wynikające bezpośrednio z obserwacji doświadczeń ukraińskich
(wojna rozpoczęta 24 lutego 2022 r.)

WIELKOPOLSKA I POZNAŃ WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA
I OBRONNOŚCI W KONTEKŚCIE WOJNY W UKRAINIE

Mając nakreśloną ogólną perspektywę znaczenia regionu dla bezpieczeństwa i obronności całego
państwa, należy zastanowić się jakie są kluczowe wyzwania/zagrożenia. Można je podzielić na
dwie robocze grupy, tj. wynikłe z doświadczeń ukraińskich (bieżące), wynikające z potrzeb poprawy
ogólnego systemu bezpieczeństwa państwa. Przy czym, ta druga grupa jest bardzo dobrze opisana
w literaturze przedmiotu, stąd na łamach niniejszej analizy rozszerzone zostaną wybrane aspekty
powiązane ściśle z potrzebą obserwacji i wyciągnięcia wniosków z wojny w Ukrainie. Zdając sobie
sprawę z kluczowego ograniczenia, jakim jest analizowanie konfliktu zbrojnego w czasie jego
trwania. Należy również zaznaczyć, że mowa o spojrzeniu, które zapewne nie będzie w stanie
zawrzeć wszystkich wątków i poruszyć wszystkich tematów. Przy czym, starając się przede
wszystkim nakreślić potrzebę tworzenia jak najszerszej debaty publicznej (w gronie ekspertów,
mediów, samorządowców, akademików, etc.), a odnoszącej się do problematyki wspierania
wszelkich inicjatyw zwiększających realny poziom naszego bezpieczeństwa i obronności, a także
usprawniających chociażby ochronę ludności i obronę cywilną.

ochrona infrastruktury krytycznej oraz innych zasobów przed różnorodnymi zagrożeniami
militarnymi;

Dotychczasowe myślenie o infrastrukturze krytycznej oraz usługach krytycznych na rzecz ludności,
ale również obronności, było definiowane przede wszystkim zagrożeniami niemilitarnymi (katastrofy
naturalne, katastrofy techniczne wynikające z aktywności człowieka, etc.). Oczywiście było to
pochodną błędnych ocen postzimnowojennej architektury bezpieczeństwa europejskiego, które
zostały podważone po raz pierwszy w 2014 r. i zupełnie straciły na znaczeniu po rozpoczęciu
agresji rosyjskiej z 2022 r. Stąd też, zarówno na szczeblu wojewódzkim i miejskim w przypadku
Poznania należy brać pod uwagę potrzebę reagowania przede wszystkim na zagrożenia związane
z napadem powietrznym, przede wszystkim ostrzałem rakietowym (pociski balistyczne oraz
manewrujące). Wymaga to zauważenia wrażliwości takich obiektów, jak wodociągi, energetyka,
składy materiałowe, itd. na ich zniszczenie. Należy bowiem zauważyć, iż takie obiekty są łatwe
do wyśledzenia i namierzenia przez przeciwnika, w przeciwieństwie do chociażby nawet lokacji
wojskowych, które ćwiczą maskowanie czy użytkowanie np. awaryjnych składów amunicji. Trzeba
już teraz posiadać i doskonalić plany awaryjne na potrzeby analogicznego scenariusza, który jest
obserwowany chociażby w kontekście miast ukraińskich. Albowiem bytowanie w nowoczesnej
przestrzeni zurbanizowanej, przede wszystkim w przypadku Poznania, jest coraz trudniejsze na
wypadek pozbawienia ich dostępu do dostaw prądu, wody, żywności, ale również zapewniania
wywozu nieczystości oraz odprowadzania kanalizacji. Nowym elementem jest kwestia pozbawiania
miast, ale też całych części terytorium państwa w zakresie dostępu do Internetu. Utrudniając,
tym samym zdolność do przekazywania informacji, ale także sterowania częścią procesów
edukacyjnych, przemysłowych, a także w procesach decydowania w politykach szczegółowych.
Zauważmy, że tego rodzaju scenariusze były dotychczas symulowane przede wszystkim pod
kątem zabezpieczenia się przed tzw. blackout-ami, a więc przerwami w dostawach prądu. Lecz
obecnie należy zmienić swoje podejście, przynajmniej w dwóch segmentach – analityczno-
planistycznym, budowaniu świadomości wśród ludności. Wyzwaniem staje się, także zreformowanie
systemu szkoleń obronnych dla osób pracujących w infrastrukturze krytycznej i w usługach
krytycznych. Gdzie pojawia się potrzeba przygotowania zespołów do działania w warunkach nie
tylko sytuacji kryzysowych i kryzysów o charakterze niemilitarnym, ale również właśnie militarnym.
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Chodzi o sprawę zarządzania personelem na wypadek zniszczenia pierwotnych zasobów
infrastrukturalnych, a także odtwarzania ich w warunkach realnego zagrożenia życia i zdrowia.
Doświadczenia ukraińskie mówią wprost o atakach nie tylko w samą infrastrukturę energetyczną,
kolejową czy internetową, ale także w osoby starające się je naprawiać i odtwarzać ich
funkcjonalności. Problemem do rozwiązania systemowego staje się też stworzenie rezerw
ludzkich, na wypadek potrzeby zastępowania osób, które będą musiały być poddane mobilizacji
(z racji swoich umiejętności i doświadczenia specjalistycznego). Tak, aby w warunkach wojennych
móc nieprzerwanie dysponować możliwością obsadzania kluczowych funkcji w przestrzeni
energetyki, łączności, sektora wodnokanalizacyjnego, etc., a nawet obsady kierowców transportu
publicznego czy wywozu śmieci. Przykładowo, zauważmy problem miasta Poznań do zapełnienia
luk w kadrach kierowców w komunikacji miejskiej w trakcie remontów i potrzeby zwiększenia
ilości kursów autobusów. W warunkach wojennych, kierowcy zagraniczni nie mogą być brani pod
uwagę, bowiem należy zakładać, iż ich państwa macierzyste będą wzywać ich do opuszczenia
terytorium Polski. Jak również znaczna część polskich kierowców, z racji posiadania uprawnień
do prowadzenia takich pojazdów jak autobusy, będzie wdrażana do wsparcia działań Wojska
Polskiego. Pytanie jak wówczas budować zdolności odporności miasta, gdzie możliwe jest jego
sparaliżowanie jeśli chodzi o wyłączenie transportu szynowego (tramwaje) w związku z brakami
energii elektrycznej. Analogiczne palny winny zakładać pytania odnoszące się do kwestii
sprzętowych, a więc utrzymania efektywności komunikacji wewnątrz miast po możliwym
wyłączeniu taboru w pełni bazującego na napędach elektrycznych (brak możliwości ładowania
lub ich znaczne ograniczenie, wynikające z wyłączenia sieci w danych okresach).

stworzenie kompleksowego podejścia do systemu obrony cywilnej, widzianej
z perspektywy zasobów ludzkich, materiałowych, a także podejścia do niezbędnej
infrastruktury;

Przed całą Polską stanął właśnie, niejako ze zdwojoną siłą, problem wieloletnich zaniedbań
w zakresie tworzenia efektywnego systemu ochrony ludności, a przede wszystkim obrony cywilnej.
Należy zauważyć, że polski system Obrony Cywilnej Kraju jest anachroniczny, niedofinansowany
i przede wszystkim zupełnie pozbawiony efektywności. Jako przykład należy wskazać chociażby
wręcz katastrofalne braki jeśli chodzi o zasoby niezbędne do wsparcia walki z pandemią COVID19,
kiedy to należało zastosować wsparcie, ale wojskowe. Stąd też, pojawiło się błędne uznanie
zasobów Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) jako właśnie elementów zastępujących obronę cywilną.
Oczywiście w tym przypadku trzeba uznać, że nie można jednoznacznie stwierdzić kierunku zmian
w zakresie konstrukcji systemu ochrony ludności i obrony cywilnej z racji trwających (stan na
styczeń 2023) prac nad nowym ustawodawstwem. Jednakże, trzeba uznać, że nawet wprowadzenie
nowych i potencjalnie nawet najlepszych rozwiązań nie zmieni stanu faktycznego ochrony ludności
i obrony cywilnej od szczebla centralnego do szczebla lokalnego w perspektywie nawet
12 miesięcy. Zapóźnienia w tym zakresie są zbyt duże, a przede wszystkim nie dysponujemy jako
Polska zasobami ludzkimi niezbędnymi do przeprowadzenia gruntownej reformy w krótkim czasie.
Stąd też, analizując perspektywę regionalną i miejską, istotne jest stworzenie świadomości
synergii działań oddolnych. Mogących być w późniejszym czasie zalążkiem zmian w zakresie
ochrony ludności i przede wszystkim obrony cywilnej. Mowa oczywiście o mapowaniu i odpowiednim
zgrywaniu ze sobą, nawet w zakresie planistycznym, działań lokalnych społeczności, widząc np.
znaczenie wszelkich form aktywności społeczników – znających problemy swoich dzielnic, swoich
bloków, osiedli, etc. Jak również widząc szeroki zakres możliwości jakie daje kooperacja systemowa
z grupami przedsiębiorców czy też organizacjami pozarządowymi (NGOs). Zauważmy, że właśnie
wiele oddolnych inicjatyw wpisało się w krajobraz aktywności Ukraińców walczących z rosyjską
agresją, a przede wszystkim wspierających państwo w działaniach pomocowych. W przypadku
Polski, ale również regionu powinno się dokonać szczególnej analizy z wyciągnięciem wniosków
z okresu wspomnianej pandemii.
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Analogicznie, kluczowym jest zaobserwowanie plusów oraz minusów reakcji Wielkopolan na
pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych. Pozwala to przygotować system do reagowania
na kryzysy mogące dotknąć nie tylko naszych sojuszników i partnerów regionalnych, ale
potencjalnie również populację Polski. Co więcej, jak wielokrotnie było podkreślane w niniejszej
analizie tego rodzaju studia nie powinny być odbierane w kategorii nieistotnych strategicznie,
bowiem zmieniająca się architektura bezpieczeństwa europejskiego i światowego zwiększa
niepewność, co do możliwości występowania kolejnych turbulencji (w tym konfliktów zbrojnych)
w kolejnych latach. Tym samym, budowanie świadomości sytuacyjnej, inwestowanie w edukację
prooboronną czy też edukację na rzecz bezpieczeństwa powinny być inwestycjami
długookresowymi. Zważywszy na to, że tego rodzaju procesy pozwalają myśleć nie tylko w kategorii
wojna-pokój, ale także reagowania na zagrożenia hybrydowe, niewojskowe, itp. Są więc zbliżone
do pojęcia odporności. Nie wspominając, że od 2020 r. w Polsce pojawiło się pojęcie obrony
powszechnej, wprowadzone w ramach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (SBN). Mające
zapewne być odpowiednikiem koncepcji tzw. obrony totalnej, która z wielkim powodzeniem
konstytuuje funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w państwach nordyckich (na wypadek
kryzysu lub wojny). Przy czym, niestety w przypadku Polski samo pojawienie się zapisów SBN nie
zostało odpowiednio skorelowane z późniejszym procesem implementacji (wymiar prawny,
instytucjonalnych i przede wszystkim świadomościowy). Można więc uznać, że z pespektywy
regionu o dużej dozie samoorganizacji i doświadczeniu w działaniach na rzecz budowania
efektywnych kooperacji samorząd-obywatel-biznes, przynajmniej w przestrzeni świadomości
można wesprzeć pozytywne procesy jeśli chodzi o wdrażanie wizji obrony powszechnej, obrony
cywilnej i ochrony ludności. Tworząc np. platformy lokalne w zakresie zrozumienia potrzeb
inwestowania w odpowiednie zasoby, dyskusji nt. wzajemnego szkolenia się i podnoszenia
kompetencji. Szczególnie, że Poznań słynie z szeregu placówek edukacyjnych i uczelni mogących
stanowić zalążek tego rodzaju procesów na rzecz konkretnych społeczności, konkretnych
segmentów przemysłu, administracji, a także generalnie różnych kategorii wiekowych po stronie
ludności. Sygnał o możliwościach tworzenia efektywnego systemu obrony powszechnej może
równie dobrze wyjść z Poznania czy całej Wielkopolski, przy oczywiście zrozumieniu wszelkich
charakterystyk państwa unitarnego jakim jest Polska.

Jedną z kluczowych potrzeb jest zredefiniowanie podejścia do systemu alarmowania ludności
w przestrzeni miasta i regionu. Chodzi oczywiście o stworzenie czytelnego systemu, innego niż
ten na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym, który pozwalałby na wzrost
efektywności informowania ludności, kierowania np. procesem ewakuacji lub kierowania ludności
do miejsc schronienia. Oczywiście w tym ostatnim przypadku należy uznać, że w przypadku całej
Polski poziom ochrony ludności, w związku ze stanem schronów i miejsc tymczasowego schronienia
jest niewystarczający. Zaś jego poprawa nie nastąpi skokowo w przeciągu kolejnych 12 miesięcy
z racji problemów z finansowaniem tego rodzaju potencjalnych działań, a także problemami
natury formalno-prawnej (niezależnymi w większości przypadków od samej woli do działania).
Trzeba bowiem pamiętać, że większość obiektów dotychczas klasyfikowanych np. w Poznaniu,
jako miejsca schronienia dla ludności to obiekty budowane w okresie nawet wstępnym zimnej
wojny. Wtedy to, w latach 50tych i 60tych XX w. uznawano bowiem wymogi przygotowania rejonów
mieszkalnych, szkół, obiektów administracyjnych czy szpitali do przeciwdziałania negatywnym
skutkom przede wszystkim nalotów bombowych, ostrzałów rakietowych, a nawet zastosowania
broni masowego rażenia (bmr – atomowej, biologicznej i chemicznej). Jednakże, szczególnie
po zakończeniu zimnej wojny następował mniej lub bardziej systematyczny regres w utrzymaniu
już istniejącej infrastruktury, nie mówiąc o tworzeniu nowoczesnych rozwiązań. Nawet pomimo
potencjalnie niskich kosztów tego rodzaju działań, jeśli spoglądało się na całościowe koszty
poszczególnych inwestycji mieszkalnych, ale też innej infrastruktury.
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Dziś, działania państwa, a dokładniej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w zakresie mapowania
zasobów takich miejsc można uznać za element procesów obniżania napięć w sferze emocji
społeczeństwa. Poprzez sygnalizowanie, że po pierwsze podejmowane są jakieś działania, a także
wysyłając uspokajające sygnały, iż w różnych miastach (np. Poznaniu) istnieją jakieś obiekty
i miejsca tego typu. Trzeba więc przede wszystkim rozpocząć od poprawy systemu informacji,
np. inwestycji w inteligentne systemy syren/wysyłania komunikatów głosowych, wpinane w coraz
popularniejsze koncepcje smartcity. Jednocześnie, należy regionalnie i lokalnie rozpocząć
systemowe konsultacje z ludnością o przyszłych potrzebach w zakresie wzmocnienia ilości miejsc
chroniącą życie i zdrowie na wypadek chociażby ataków rakietowych. Nie należy przy tym
w żadnym razie akcentować zagrożeń związanych z bronią masowego rażenia, bowiem jak wykazały
doświadczenia zimnowojenne są one w stanie generować duże emocje w krótkiej przestrzeni
czasu, ale finalnie przeradzające się w postawy wysoce ambiwalentne. Obrazowo, chodzi o moment,
gdy rzeczywiste zrozumienie skali zniszczeń w przypadku wojny atomowej lub nawet zastosowania
taktycznej broni jądrowej wprowadza wręcz demobilizację. Patrząc przez pryzmat Ukrainy, ale
także choćby Japonii, Republiki Korei (Korea Południowa) czy Republiki Chińskiej na Tajwanie
(Tajwan) powinno się koncentrować na zagadnieniach tworzenia sieci ochrony przed uderzeniami
konwencjonalnych środków napadu powietrznego. Szczególnie, gdy zauważy się, że Kijów, a nawet
Lwów są przede wszystkim ostrzeliwane rakietami balistycznymi, pociskami manewrującymi,
a także systemami bomb latających/amunicji krążącej (irańskie systemy, stosowane przez Rosjan
wywołują spory, odnoszące się do używania odpowiedniej terminologii). Stąd też, w regionie
powinno się rozpocząć szeroko zakrojone prace planistyczne i analityczne, a także procesy
szkoleniowe (przy wcześniejszym ich odpowiednim skonstruowaniu) względem:

Niestety, przy skali Polski i regionu, dotychczasowe próby podniesienia poziomu każdego z trzech
wspomnianych segmentów należy ocenić za co najwyżej mocno rozproszone i epizodyczne.

ODPOWIEDNIEGO INFORMOWANIA O ZAGROŻENIACH;A)

B)

B)

ODPOWIEDNIEGO OZNAKOWANIA MIEJSC MOGĄCYCH SŁUŻYĆ
ZA TYMCZASOWE SCHRONIENIA, W JAK NAJSZERSZYM WYMIARZE
TERYTORIALNYM;

ODPOWIEDNIEGO SKONSTRUOWANIA PROCESÓW
ŚWIADOMOŚCIOWYCH, NP. ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WSPÓŁPRACY ZE
SŁUŻBAMI, SAMOORGANIZACJI, ZAPEWNIENIA SOBIE NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW DO BYTOWANIA (NP. PLECAKI PRZEŻYCIA, ALE TEŻ
PODSTAWOWE ZASOBY W POSTACI LATAREK, POWERBANKÓW, WODY);
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budowanie odporności przed rosyjskimi operacjami w domenie informacyjnej i cyber;

Finalnie, należy podkreślić znaczenie działań na rzecz oddolnego budowania zdolności
do przeciwdziałania zagrożeniom w dwóch nowych domenach – cyber i info, silnie
wykorzystywanych przez Rosjan w ich agresji na Ukrainę (zarówno w 2014-15, jak i 2022 r.).
W przypadku regionu i samego Poznania należy uznać, że mowa jest o niechybnym byciu celem
działań rosyjskich, przede wszystkim z racji obecności wojsk należących do Stanów Zjednoczonych.
Możliwe jest kombinowane uderzenie na systemy cyber różnych instytucji, przemysłu, samorządu,
wojska, ale również próby wprowadzania dezinformacji, dezintegracji w przestrzeni informacyjnej.
Mamy bogate pole doświadczeń, jak sowieckie służby specjalne, a później rosyjskie starały się
np. antagonizować relacje lokalnych społeczności względem amerykańskich/natowskich
wojskowych. Co więcej, dziś zapewne jesteśmy już w epicentrum różnych rosyjskich operacji
w domenie informacyjnej, odnoszących się do wywoływania i sterowania antagonizmami wobec
uchodźców ukraińskich. W przypadku cyberbezpieczeństwa jesteśmy w lepszej sytuacji, albowiem
w tym przypadku niezależnie od wojny wśród populacji Polaków zwiększa się przynajmniej
świadomość zagrożeń.

Jednakowoż, należy nastawić się, że wraz z procesami cyfryzacji w bogatym regionie oraz mieście
będzie postępowała również skala wrażliwości na uderzenia w domenie cyber. Stąd też,
w przypadku wspierania każdej z nowości – od rozwiązań smartcity, poprzez inwestycje w cyber
w medycynie, a skończywszy na wspieraniu elektromobilności trzeba zakładać bycie celem dużego
uderzenia ze strony Rosji i jej narzędzi (podmioty wojskowe GU/GRU, podmioty cywilnych służb
specjalnych na czele z FSB, a także podmioty niepaństwowe lecz kontrolowane/inspirowane/
zadaniowane przez kremlowski aparat władzy). Zaś, konkludując cyberbezpieczeństwo nie zna
de facto rozróżnienia stanów wojna-pokój, a także nie można w jego zakresie wydzielić tzw.
silosowych podejść, a więc niezależnego działania instytucji państwowych, biznesu, a także
poszczególnych osób. Wszyscy są zależni od siebie, a niestety dla poziomu bezpieczeństwa Polski
uwidocznia się problem braku świadomości, że zagrożenia w domenie info i cyber przekładają
się bezpośrednio na bezpieczeństwo i obronność widziane z perspektywy zagrożeń stricte
militarnych. Lecz zauważmy, że Rosjanie już w pierwszych dniach agresji próbowali sparaliżować
zasoby teleinformatyczne Ukrainy, ograniczając chociażby wydolność administracji na różnych
szczeblach czy wpływając na system bankowy-finansowy. Stąd też kompleksowe i systemowe
myślenie o odporności na wypadek wojny lub kryzysu powinno zakładać również regionalną
refleksję odnoszącą się do domen cyber i info. W tym miejscu trzeba również podkreślić, że
generalnie z racji strategicznych cech regionu wyzwaniem jest także szersze spektrum debaty
o świadomości kontrwywiadowczej populacji mieszkającej w Poznaniu i Wielkopolsce. Mając na
uwadze zagrożenia płynące z wrogich działań strony rosyjskiej, ale też np. białoruskiej. Odnoszących
się do innych form aktywności niż samo szpiegostwo. Zauważmy, że dla Ukrainy jednym
z kluczowych elementów obrony na zapleczu frontu, w głębi kraju, jest nadal wykrywanie zasobów
agenturalnych rosyjskich służb specjalnych oraz rozbijanie grup dywersyjno-sabotażowych.
Lecz każda taka forma aktywności własnego kontrwywiadu wymaga ścisłej kooperacji nie tylko
z innymi strukturami siłowymi państwa, ale posiadania niezbędnego kontaktu z ludnością. Chodzi
o zbudowanie świadomości jeśli chodzi o wykrywanie anomalii w otoczeniu i aktywne ich zgłaszanie
do odpowiednich służb – w przypadku Polski mowa oczywiście w pierwszej kolejności o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
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Wzmiankować można również, bez ich szerszego omawiania, również pewne spektrum wyzwań,
wynikających z potrzeb poprawy ogólnego systemu bezpieczeństwa państwa w XXI w.

Można do nich zaliczyć takie kwestie, jak:

ochrona infrastruktury krytycznej oraz innych zasobów przed
różnorodnymi zagrożeniami o charakterze podprogowym,
ale również w zakresie aktów terroru oraz ataków terrorystycznych
ze strony podmiotów niepaństwowych (w tym również tych,
które mogą pojawić się w domenie cyber);

prewencja terrorystyczna, a także wspieranie długofalowych
procesów walczących z możliwością rozwoju wszelkich
radykalizmów i przeciwdziałanie zagrożeniom takim,
jak ataki terrorystyczne, akty terroru;

tworzenie niezbędnego zasobu do przeciwdziałania negatywnym
skutkom mega trendów, tj. radzenia sobie z efektami globalnego
ocieplenia, możliwością pojawienia się zagrożeń dla życia i zdrowia
ludności w związku z chorobami zakaźnymi (epidemie/pandemie),
możliwością pogarszania się zasobów wody w regionie, itp.;

lepsze przygotowanie się na zdarzenia masowe wynikające
z aktywności przyrody, ale też aktywności człowieka;

przygotowanie się na zmiany (pozytywne i negatywne) wynikające
z przeobrażeń w sferze technologii, szczególnie rozwoju nowych
przełomowych technologii.
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• Poznań i Wielkopolska wbrew pozorom mogą i de facto powinny wyciągnąć szereg doświadczeń
z obserwacji dotychczasowych zmagań wojennych w Ukrainie. Nie oznacza to podkreślenia ryzyka dla
tej części Polski, ale oznacza niezbędność refleksji strategicznej w nowej sytuacji europejskiej.
Zaś Poznań i Wielkopolska spełniają kryteria strategicznych elementów całościowego systemu
bezpieczeństwa Polski. Stąd też, nawet regionalna refleksja może być cenna, chociażby w przypadku
synergii procesów usprawniających implementację koncepcji obrony powszechnej, budowaniu
nowoczesnego podejścia do ochrony ludności i obrony cywilnej.

• Poznań i Wielkopolska mają wielkie możliwości jeśli chodzi o przestrzeń analityczną, bowiem dysponują
szerokim zakresem doświadczeń niewojskowych, ale odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa
wydarzeniom takim jak Euro 2012, wielu szczytów oraz obrad z udziałem międzynarodowych gości.
W ostatnim okresie pojawia się również zasób danych do analiz odnoszących się do reagowania na
pandemię, ale też na stworzenie pomocy dla ukraińskich uchodźców wojennych. Synergia obserwacji
doświadczeń lokalnych/regionalnych z doświadczeniami Ukrainy powinna być kanwą wzmacniania systemu
bezpieczeństwa.

• Poznań i Wielkopolska mogą ponownie stać się miejscem skąd płynie do innych regionów oraz na szczebel
centralny sygnał o możliwości kooperacji szeregu podmiotów lokalnych, samorządowych, instytucji,
NGOsów, itd. względem wypracowania odporności, widzianej zgodnie ze standardami natowskimi, a więc
bez wchodzenia w silosowe rozumienie bezpieczeństwa.

WNIOSKI KOŃCOWE


