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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem Biuletynu Instytutu Wolności 
z cyklu Bezpieczna Polska. Nowa seria powstała z myślą o upowszechnieniu kwestii związanych 
z obronnością naszego państwa, wykraczając jednak poza kwestie ściśle militarne.

Mamy ambicję przedstawiać tematy, które są nieoczywiste, rzadko poruszane w mediach, ale które 
naszym zdaniem wymagają uwagi lub zasługują na upowszechnienie i zaistnienie w świadomości 
społecznej. Autorami nowego cyklu są przede wszystkim absolwenci Szkoły Przywództwa 
Instytutu Wolności, którzy poprzez swoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie bądź pasję, 
związani są z problematyką, którą będziemy prezentować w nowym cyklu.

Wierzymy, że nowa seria wzbudzi Państwa zainteresowanie i wprowadzi nową jakość 
w prezentowaniu treści dotyczących bezpieczeństwa państwa.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury oraz chwili refleksji nad stanem obronności naszego kraju!

                                                                                                                                                         Rafał Zaniewski
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Rafał Zaniewski

Przecież wojny i tak nie będzie 
– czyli o naszej świadomości obronnej
Obronność – pojęcie w zasadzie powszechnie znane. W ostatnim czasie słyszymy 
je niemal każdego dnia: a to z powodu agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej 
i konfliktu na Ukrainie, a to w związku z debatą nad stanem naszych sił zbrojnych 
czy zakupami uzbrojenia. Warto jednak zadać pytanie, co  tak naprawdę o niej 
wiemy?

Pomińmy na chwilę słownikowe definicje tego pojęcia i zastanówmy się nad 
stanem naszej wspólnej świadomości w tym zakresie. Przyjmijmy założenie, że 
obronność państwa to nie tylko sfera militarna, to nie wyłącznie siły zbrojne, ich 
liczebność i wyposażenie. To także całokształt działania państwa w warunkach ze-
wnętrznego zagrożenia i w czasie wojny, który dotyka i angażuje nas wszystkich. 
W takim przypadku należy stwierdzić, że obrona ojczyzny stanowi nasz wspólny, 
zbiorowy obowiązek. Tylko czy jesteśmy tego świadomi – również tego, jakie po-
winności mogą na nas ciążyć oraz z jakimi ograniczeniami możemy się liczyć? 

Świadomość obywatelska i podstawowa wiedza dotycząca spraw związanych 
z bezpieczeństwem i obronnością mają bez wątpienia wielką wartość, która 
może okazać się nieoceniona w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub 
konieczności obrony państwa.

Jednak czy ktokolwiek zastanawia się nad odbiorem społecznym kwestii dotyczą-
cych obronności oraz poziomem świadomości obywateli w tym zakresie? W celu 
zrozumienia istoty tak zadanego pytania, spójrzmy na opisywany problem nieco 
z innej perspektywy. Świadomość obronna to z jednej strony wiedza oraz zrozu-
mienie zagrożeń, jakie wynikają z naszego geopolitycznego położenia, uwarun-
kowań geostrategicznych oraz doświadczeń historycznych. Z drugiej strony jest 
to świadomość obowiązków, jakie na nas ciążą oraz chęć ponoszenia wspólnego 
wysiłku na rzecz obrony ojczyzny. 

Brzmi abstrakcyjnie? Trochę tak, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat polskie 
społeczeństwo było utrzymywane w przekonaniu, że żyjemy w kraju w pełni bez-
piecznym, któremu nie zagraża żadne inne państwo. Potwierdzeniem tej tezy 
miało być zwieńczenie transformacji polityczno-gospodarczej w postaci wstąpie-
nia Polski w struktury NATO oraz UE. Członkostwo w tych organizacjach stało się 
filarem polskiego bezpieczeństwa, dzięki czemu sprawy związane z obronnością 
zostały zepchnięte na margines debaty publicznej i nie zajmowały eksponowane-
go miejsca w programach partii politycznych. Jedynymi kwestiami, które zdołały 
się przebić w tym czasie w mass mediach, były zagadnienia dotyczące zasadni-
czej służby wojskowej oraz liczebności i wyposażenia technicznego armii. 

Konsekwentne zmniejszanie potencjału obronnego państwa (redukcja liczebno-
ści armii do 100 tys. żołnierzy zawodowych, zawieszenie poboru oraz czasowe 
zaprzestanie ćwiczeń żołnierzy rezerwy) kształtowało przekonanie o braku re-
alnych zagrożeń, które mogłyby godzić w podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej 
Polskiej. Kreowana w ten sposób polityka bezpieczeństwa doprowadziła do sytu-
acji, w której wiedza ogółu społeczeństwa na temat obowiązków obywateli w ra-
zie zagrożenia bezpieczeństwa państwa nie jest powszechnie znana. 

,,Czy wiemy o tym, że służba 
wojskowa nie jest jedynym 
przejawem obowiązku 
obronnego w czasie wojny? 
Czy wiemy jak zachować się 
w sytuacji kryzysowej?
Czy mamy pojęcie o ochronie 
ludności w czasie wojny, czyli 
obronie cywilnej?.”

Rafał Zaniewski
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Problem ten szczególnie uwidocznił się po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukra-
inie w 2014 roku. Spowodował on wzrost zainteresowania polskiego społeczeń-
stwa oraz mediów kwestiami obronności. W efekcie okazało się, że istnieje cały 
katalog zapomnianych powinności, które ciążą na każdym obywatelu w sytuacji 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Czy wiemy o tym, że służba wojskowa nie jest jedynym przejawem obowiązku 
obronnego w czasie wojny? Czy wiemy jak zachować się w sytuacji kryzysowej? 
Czy mamy pojęcie o ochronie ludności w czasie wojny, czyli obronie cywilnej? 
Czy wiemy czym są świadczenia na rzecz obrony? Czy mamy świadomość, że 
nasze urzędy miast, gmin, starostwa odgrywają bardzo ważną rolę w momencie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny? Takich pytań możemy zadać 
zdecydowanie więcej, niestety większość z nas nie umie podać na nie odpowie-
dzi. Warto jednak je poznać, przede wszystkim dlatego, żeby być obywatelem 
świadomym swoich praw i obowiązków, a także żeby posiadać wiedzę, jak się 
zachować w sytuacji zagrożenia.

Inną, nie mniej ważną kwestią dotyczącą omawianego tematu, jest rola mediów 
w kształtowaniu obrazu naszego bezpieczeństwa. To właśnie środki masowego 
przekazu często mają wpływ na nasze postrzeganie wielu dziedzin życia. Jaki to 
ma związek z obronnością państwa? Bardzo często artykuły i informacje z tego 
zakresu dotyczą wyłącznie sił zbrojnych. Jeżeli dziennikarze podejmują już tematy 
dotyczące spraw związanych z pozamilitarnym wymiarem obronności, to są one 
powierzchowne, banalne, zawierają wiele nieścisłości i powtarzają błędne ste-
reotypy. Nierzadko dziennikarze szukają sensacji lub wręcz straszą obowiązkami, 
jakie mogą ciążyć na obywatelach w czasie wojny. Wynika to przede wszystkim 
z niewiedzy oraz pojmowania obronności przez bardzo wąski pryzmat zagadnień 
militarnych.

Kształtowanie świadomości obronnej nie ma bynajmniej na celu utrzymywania 
społeczeństwa w poczuciu permanentnego zagrożenia. Wręcz przeciwnie, umie-
jętne budowanie przekazu dotyczącego edukacji obronnej powinno pozytywnie 
oddziaływać na wiedzę i umiejętności, które mogą być przydatne nie tylko w sy-
tuacji obrony ojczyzny, ale też w wypadku wielu innych, znacznie częściej wystę-
pujących niebezpieczeństw, zwłaszcza w dobie zagrożeń hybrydowych. 

Czy warto inicjować zmiany mające na celu budowanie świadomości obronnej? 
Zdecydowanie tak: społeczeństwo świadome zagrożeń i swoich powinności jest 
z pewnością mniej podatne na wrogą propagandę i chaos informacyjny, z którym 
będziemy mieli do czynienia w razie zaistnienia kryzysu o charakterze politycz-
no-militarnym.

Edukowanie społeczeństwa w zakresie obronności państwa nie jest jednak ła-
twym zadaniem. Nie jest to temat, który przebija się na czołówki gazet czy pro-
gramów telewizyjnych. Propagowanie i popularyzacja wiedzy nie tylko w okresie 
nauki szkolnej może sprawić, że społeczeństwo zyska dostęp do rzetelnych i wia-
rygodnych informacji o obronności. W efekcie, wiedza i umiejętności przyswojo-
ne przez obywateli mogą wywrzeć wpływ nie tylko na ich indywidualne bezpie-
czeństwo, ale również na skuteczność działań podejmowanych przez państwo. 

Czy z naszą świadomością obronną naprawdę jest tak źle? Miejmy nadzieję, że 
nie. Spójrzmy chociażby, jaką popularnością wśród młodych ludzi cieszą się klasy 
mundurowe i organizacje proobronne. Pomimo to zdecydowana większość z nas 
wie więcej o całym spektrum zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa, niż o obo-
wiązkach, jakie mogą na nas spoczywać. 
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Rafał Momot
 

Od manufaktury do globalnego koncernu 
zbrojeniowego
Branża lotnicza jest motorem innowacyjności i wzrostu dla całej światowej go-
spodarki. Oferuje atrakcyjne oraz wysokopłatne miejsca pracy, co stanowi 
dużą wartość dodaną dla przemysłu. Przedsiębiorstwa z tego sektora są lide-
rem w przemysłowym zastosowaniu wielu najnowocześniejszych technologii, 
co daje ogromne możliwości w zakresie wzrostu innych gałęzi gospodarki. Na 
całym świecie jest to branża szybko i stale rosnąca, czego przykładem mogą być 
Niemcy, gdzie w ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił ponad 4-krotny wzrost 
produkcji tego sektora, a eksport przekracza 44 mld  euro rocznie. Globalna sieć 
powiązań i zależności wpływa również na jej proeksportowy charakter. 

Analiza stanu polskiej branży lotniczej tylko na podstawie obecności na najważ-
niejszych imprezach targowych na świecie i prezentowanych tam polskich roz-
wiązań wskazuje na jej minimalny wpływ na globalne lotnictwo. Ciekawym przy-
kładem jest porównanie ilości firm posiadających zdolności do projektowania 
wyrobów lotniczych (posiadających certyfikat PART 21) w różnych krajach. W Pol-
sce jest ich siedem (z tego dwie firmy o polskim kapitale), natomiast w mniejszych 
Czechach jest ich już siedemnaście, a w Niemczech siedemdziesiąt sześć. Warto 
zwrócić uwagę, że w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszonej przez pre-
miera Morawieckiego wskazano na bardzo niski udział eksportu wyrobów wyso-
kiej techniki w łącznym eksporcie (8,5%) – dwa razy niższy niż średnia dla całej 
Unii Europejskiej (17%). 

Rozwój branży lotniczej, poza generowaniem proinnowacyjnego i proeksporto-
wego impulsu, wpływa również korzystnie na przemysł zbrojeniowy. Na świecie 
znanych jest wiele przykładów firm działających jednocześnie w branży lotniczej 
i zbrojeniowej. Globalni gracze często wykorzystują synergię pomiędzy tymi dwo-
ma przemysłami. Znakomitą ilustracją tego faktu jest obecna pozycja Singapore 
Technologies Engineering (ST Engineering), który jest globalnym koncernem pro-
dukcyjnym działającym w branży zbrojeniowej, lotniczej, morskiej i elektronicz-
nej. Podmiot jest powiązany z rządem Singapuru, a jego historia jest prawie tak 
długa jak historia tego państwa. W związku z zagrożeniem dla swojej państwowo-
ści ze strony Indonezji i Malezji, rząd Singapuru od początku postawił na rozwój 
sprawnych sił zbrojnych (korzystając przy tym od początku z bogatych doświad-
czeń i wsparcia Izraela) oraz na budowę własnego i silnego przemysłu zbrojenio-
wego. Rozpoczynały od małych zakładów (pierwszy powstał w 1967 roku i zajmo-
wał się wyłącznie produkcją amunicji strzeleckiej), które  integrowane z kolejnymi 
firmami, stały się bazą dla budowy globalnego gracza. 

Ambicje singapurskiego rządu dotyczące produkcji zbrojeniowej były z początku 
bardzo ograniczone i obejmowały wyżej wspomnianą produkcję amunicji, kon-
serwację i naprawę systemów uzbrojenia, budowę łodzi patrolowych dla mary-
narki wojennej i remonty wojskowych samolotów. Zajęła się tym firma Chartered 
Industries of Singapore – dziś ST Kinetics – dostawca specjalistycznych pojazdów 
oraz produktów i usług obronnych. W kolejnych latach flota statków wojennych 
Singapuru zaczęła być serwisowana przez Singapore Shipbuilding and Engine-
ering, później ST Marine. Początki singapurskich sił powietrznych sięgają nato-
miast roku 1975, wtedy też powstał Singapore Aerospace,(później ST Aerospace). 
Start tej firmy wiązał się z trudnościami, ponieważ stare singapurskie samoloty 
były w złym stanie technicznym, często trafiały tam wyprowadzone z użycia w in-

,,50-letnia historia ST 
Engineering jest idealnym 
przykładem konsekwentnej 
i przemyślanej budowy 
znaczącego dzisiaj koncernu, 
który zaczynał jako mała 
fabryka amunicji strzeleckiej 
dla potrzeb malutkiej armii. 
To znakomity przykład 
i wskazówka dla Polski. 
Nasz przemysł również 
powinien skupić wysiłki na 
tej nowoczesnej branży oraz 
potrzebnej w tym zakresie 
konsolidacji polskich firm 
lotniczych i zbrojeniowych.”

Rafał Momot
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nych krajach. Dzięki temu jednak przedsiębiorstwo zdobyło doświadczenie, które 
przyczyniło się do jego szybkiego rozwoju. W następnej fazie rozwoju firma we-
szła na rynek samolotów cywilnych i szybko zdominowała rynek dzięki wyspecja-
lizowaniu się w konwersjach samolotów pasażerskich na cargo i usługach MRO 
(obsługi technicznej samolotów), a także bliskiej współpracy z działem wsparcia 
technicznego. ST Electronics, którego początki sięgają lat 70-tych, specjalizuje się 
w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań dla systemów elektronicznych.
 

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w branży woj-
skowej, wszystkie wymienione spółki mogły bar-
dzo sprawnie i szybko rozpocząć działalność także 
na rynku cywilnym, który rozwija się w szybkim 
tempie, w szczególności w odniesieniu do lotnic-
twa w Azji Południowo-Wschodniej. Dziś ST Ae-
rospace to największa na świecie firma zajmują-
ca się obsługą, naprawą i remontem samolotów 
pod względem ilości przepracowanych godzin. 
Dzięki swojej międzynarodowej sieci warsztatów 
obsługuje szeroki zakres modeli, silników i powią-
zanych komponentów. Z biegiem lat firma dywer-
syfikowała różne możliwości obsługi technicznej 
samolotów dla komercyjnych i wojskowych stat-
ków powietrznych poprzez strategiczne partner-
stwa, przejęcia i inwestycje. W 1974 roku powo-
łano spółkę holdingową, Sheng-Li Holding, aby 
lepiej nadzorować rozwój zdolności obronnej Sin-
gapuru. W ramach kolejnych procesów integracji 
w 1997 roku w wyniku połączenia czterech spół-
ek: ST Aerospace, ST Electronics, ST Kinetics i ST 
Marine został utworzony ST Engineering. Po po-
łączeniu spółek, akcje tej firmy zadebiutowały na 
giełdzie w Singapurze. Spółki ST Engineering ko-
rzystają z doświadczenia i wiedzy pionierów oraz 
innych spółek koncernu, a także Ministerstwa 
Obrony Singapuru i singapurskich sił powietrz-

nych. ST Engineering zatrudnia ponad 22 000 osób, które pracują w ponad 100 
filiach i spółkach typu joint-venture, zlokalizowanych w 41 miastach w 23 krajach. 
W 2016 roku grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 484.5 miliona USD.

50-letnia historia ST Engineering jest idealnym przykładem konsekwentnej i prze-
myślanej budowy znaczącego dzisiaj koncernu, który zaczynał jako mała fabryka 
amunicji strzeleckiej dla potrzeb malutkiej armii. Budowa firmy opierała się na 
inteligentnej konsolidacji kolejnych firm wokół ciągle rozbudowywanego cen-
trum inżynieryjnego oraz badawczo-rozwojowego. Pojedyncze firmy nie byłyby 
w stanie skutecznie konkurować na globalnych rynkach bez osiągnięcia koniecz-
nej masy krytycznej. Wspierane to było przez doskonałą identyfikację własnych 
kompetencji i przewag rynkowych, a następnie inwestowanie w te obszary. Dy-
namiczny rozwój firmy związany był ze wzrostem aktywności w obszarze lot-
nictwa cywilnego, które jest bardzo wymagającym i konkurencyjnym rynkiem, 
ale dającym również doskonałe możliwości do rozwoju kolejnych biznesów. To 
znakomity przykład i wskazówka dla Polski. Nasz przemysł również powinien 
skupić wysiłki na tej nowoczesnej branży oraz potrzebnej w tym zakresie konso-
lidacji polskich firm lotniczych i zbrojeniowych. Wiele z nich odnosi już sukcesy 
na globalnym rynku, jednakże obecnie zdecydowana większość przedsiębiorstw 
tej branży w Polsce to przedstawicielstwa zagranicznych koncernów. Dla budo-

Fot. Rafał Momot
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wy własnego potencjału potrzebujemy odbudowania szkolnictwa zawodowego 
i technicznego (o czym w swoim expose mówił premier Mateusz Morawiecki), 
a także działań na rzecz rozwoju kompetencji pracowników, dzięki czemu będzie-
my dysponowali własną wykwalifikowaną kadrą techniczną, jak i możliwościami 
efektywnej absorpcji nowoczesnych technologii pozyskanych w trakcie zakupów 
uzbrojenia (offset).  
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Maciej Grubiński

Rekonstrukcja rządu 
– czas na cyberbezpieczeństwo?
Kiedy premier Mateusz Morawiecki zapowiadał „głęboką” rekonstrukcję rządu, 
niewielu ludzi spodziewało się dymisji ministra obrony narodowej Antoniego Ma-
cierewicza. Biorąc pod uwagę jego silne zaplecze polityczne, zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz partii, większość politologów wskazywała na zbyt duże ryzyko 
związane z jego dymisją. Nie mniejszą niespodzianką była również dymisja Anny 
Streżyńskiej, która była chyba jedynym ministrem „dobrej zmiany” chwalonym 
nawet przez opozycję, a blisko 70% społeczeństwa była zadowolona z efektów jej 
pracy. Jednak jej wyraźna apolityczność oraz notoryczne odcinanie się od poczy-
nań rządów PiS prędzej czy później musiało dać o sobie znać. 

Anna Streżyńska i Antoni Macierewicz nigdy nie darzyli się nadmierną sympatią. 
Jednak dzięki nim zauważona została w końcu potrzeba działań w obszarze cy-
berbezpieczeństwa. Dzięki temu dwugłosowi, temat był również dobrze słyszany 
w całym obozie władzy. Teraz nasuwa się jednak pytanie, czy znajdzie się ktoś kto 
przejmie po byłych ministrach inicjatywę?

Na początku warto zwrócić uwagę na dwie sprawy. Przede wszystkim, wbrew 
początkowym doniesieniom medialnym, Ministerstwo Cyfryzacji nie zostało zli-
kwidowane. Jest to wyjątkowo ważna i słuszna decyzja, ponieważ ciężko byłoby 
mówić o poważnym podejściu do cyberbezpieczeństwa, jeżeli jedną z pierwszych 
decyzji nowego premiera byłoby zlikwidowanie resortu odpowiedzialnego za te 
kwestie. Co więcej, Mateusz Morawiecki nie tylko nie zlikwidował Ministerstwa 
Cyfryzacji, ale również objął je bezpośrednim nadzorem. Ze słusznością dymisji 
Anny Streżyńskiej można się zgadzać lub nie, trzeba jednak przyznać, że w kwe-
stii budowania konkretnych rozwiązań zwiększających zakres cyberbezpieczeń-
stwa w Polsce, pani minister nie zrobiła wiele. Może więc zmiana na tym stanowi-
sku oraz objęcie resortu cyfryzacji bezpośrednim nadzorem premiera nie wynika 
tylko z kalkulacji politycznej, ale przede wszystkim z troski o efektywność działań 
ministerstwa? 

Antoni Macierewicz miał swoją własną wizję działań na rzecz cyberbezpieczeń-
stwa. Blisko rok temu ówczesny minister wyszedł z inicjatywą założenia wojsko-
wej jednostki specjalnej, która miałaby się zajmować wyłącznie działaniami w cy-
berprzestrzeni. Nie wiadomo jednak do końca, jaki dokładnie miałby być zakres 
działań takiej jednostki – czy byłyby to działania wyłącznie defensywne, czy rów-
nież ofensywne (wywiadowcze). Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiadało 
również powstanie zespołu wewnątrz resortu, który miałby się zajmować poten-
cjalnymi rozwiązaniami i strategiami w zakresie obrony państwa w cyberprze-
strzeni. Niestety minister Macierewicz odchodząc z resortu obrony, poza piękną 
wizją, nie zostawił za sobą wiele konkretów. 

Mogłoby się wydawać, że zmiana na stanowisku ministra obrony narodowej na 
Mariusza Błaszczaka niewiele zmieni w tej materii, jednak ostatnie decyzje perso-
nalne wskazują na coś zupełnie innego. Nowo powołany sekretarz stanu w MON 
Tomasz Zdzikot od dwóch lat zajmował się wdrażaniem i koordynowaniem dzia-
łań z zakresu cyberbezpieczeństwa, w MSWiA. Z kolei jedyny podsekretarz stanu, 
który zachował swoje stanowisko to Tomasz Szatkowski, który jest absolwentem 
wielu elitarnych kursów za granicą z zakresu wojskowości, w  tym również cyber-

,,Premier Morawiecki szuka na 
to stanowisko kogoś, kto nie 
tylko będzie potrafił sprawnie 
realizować projekt e-Państwa, 
ale również przejmie 
inicjatywę i doprowadzi do 
realizacji założeń zawartych 
w Krajowych Ramach Polityki 
Cyberbezpieczeństwa RP.”

Maciej Grubiński
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bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej ma więc aktualnie na stanowi-
skach wiceministrów dwóch specjalistów z tej dziedziny.

Dużą zagadką wydaje się być odwlekany w czasie wybór nowego ministra cyfry-
zacji. Ze źródeł w KPRM słychać jednak głosy, że premier Morawiecki szuka na 
to stanowisko kogoś, kto nie tylko będzie potrafił sprawnie realizować projekt 
e-Państwa, ale również przejmie inicjatywę i doprowadzi do realizacji założeń za-
wartych w Krajowych Ramach Polityki Cyberbezpieczeństwa RP. Biorąc pod uwa-
gę kierunek zmian w obu ministerstwach, można mieć więc nadzieję na konkret-
ne i zdecydowane działania, których niestety brakowało poprzedniemu rządowi. 
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