
OBCHODY XV-LECIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM 

SZKOLENIA OPBMR W SZ RP 

16 października br. Centrum Szkolenia Obrony 

Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP ob-

chodziło XV-lecie swojej działalności. Zorgani-

zowane z tej okazji seminarium naukowe nt. 

„Edukacja oraz świadomość zagrożeń jako 

determinanty bezpieczeństwa CBRN” zaszczy-

ciło wielu gości od lat współpracujących z Cen-

trum. Seminarium uświetnili swą obecnością: 

Inspektor Rodzajów Wojsk DG RSZ, gen. bryg. 

Sławomir OWCZAREK,  Prorektor ds. nauko-

wych Wojskowej Akademii Technicznej, prof. 

dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI, Szef Zarzą-

du Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia 

IRW DG RSZ, płk Jarosław STOCKI.  Akademię 

Marynarki Wojennej reprezentował kmdr por. 

Jacek FABISAK, Wojskowy Instytut Chemii  

i Radiometrii jego dyrektor, płk rez dr inż. Grze-

gorz NYSZKO, a Inspektorat Wsparcia SZ RP 

płk Krzysztof LEŚNIAK. Współpraca Centrum 

wykracza poza sferę wojskową, stąd też obec-

ność dyrektor Centrum Zdarzeń Radiacyjnych 

Państwowej Agencji Atomistyki, pani Moniki 

SKOTNICZNEJ, przedstawiciela Rządowego 

Centrum Bezpieczeństwa pana Romana JA-

WORSKIEGO oraz przedstawiciela Biura Ochro-

ny Ludności Komendy Głównej PSP, st. bryg. 

Pawła KWIATKOWSKIEGO.  

Poza wymienionymi osobami, licznie przybyli 

przyjaciele Centrum, w tym byli szefowie wojsk 

chemicznych, płk rez. Mieczysław SPŁAWSKI 

oraz płk rez. dr Sławomir KLESZCZ. Wojska 

chemiczne były reprezentowane m. in. przez: 

płk. Mirosława KOBRYNIA, dowódcę 5 pułku 

chemicznego oraz ppłk. Pawła KAMIENIARZA  

z 4 pułku chemicznego. Nie zabrakło również 

Biuletyn  
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W tym numerze: 

Świadomość zagrożeń oraz edukacja  

jako determinanty bezpieczeństwa CBRN 

władz uczelni, w osobach JM Rektora-

Komendanta Akademii Sztuki Wojennej, pana 

gen. bryg. dr. inż. Ryszarda PARAFIANOWICZA, 

prorektora ds. wojskowych, płk. dr. hab. Dariusza 

MAJCHRZAKA, prorektora ds. dydaktycznych, płk. 

dr. hab. Leszka ELAKA, dziekana Wydziału Woj-

skowego, płk. dr. hab. Krzysztofa KRAKOWSKIE-

GO, dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodze-

nia, płk. dr. hab. inż. Tomasza JAŁOWCA oraz 

wieloletniego przełożonego Centrum, szefa Pionu 

Doskonalenia Kursowego, gen. dyw. rez. Zbignie-

wa CIEŚLIKA. Seminarium zostało objęte patrona-

tami honorowymi: Ministra Obrony Narodowej, 

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Patro-

nat medialny sprawowała Polska Zbrojna. Semi-

narium przyglądali się redaktor Przeglądu Sił 

Zbrojnych, dr Jan BRZOZOWSKI oraz redaktor 

naczelny Przeglądu Pożarniczego, bryg. Anna 

ŁAŃDUCH.  

JM Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, 

gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ w swo-

im wystąpieniu inaugurującym seminarium pod-

kreślił wieloletni dorobek Centrum. Odniósł się do 

tradycji poprzedników przywołując nadanie labo-

ratorium OPBMR imienia Centralnej Szkoły Gazo-

wej z lat 1919-1939. Szczególną uwagę zwrócił 

na wkład Centrum w działalność naukową i eks-

percką Akademii.  

Po wystąpieniu JM, uznanie dla Centrum wyraził 

pan gen. bryg. Sławomir OWCZAREK, podkreśla-

jąc wieloletni wkład w budowanie potencjału ludz-

kiego systemu OPBMR SZ RP. Prawie 3 tysiące 

absolwentów kursów prowadzonych przez Cen-

trum, nie licząc słuchaczy innych form kształcenia 

w Akademii, zrobiło na obecnych na sali duże 

PATRONI HONOROWI 

PATRON MEDIALNY 
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wiciela Państwowego Zakładu Higieny, dr. hab. 

Rafała GIERCZYŃSKIEGO, przybliżyło funkcjono-

wanie nadzoru nad chorobami zakaźnymi, kolej-

ne zaś, poruszyło problematykę tzw. „dopalaczy”, 

czyli nowych substancji psychoaktywnych.  

Pan Artur MALCZEWSKI reprezentujący Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii podkreślił 

wagę problemu zagrożeń przez nie stwarzanych  

i wysiłków podejmowanych w walce z handlem 

dopalaczami nie tylko w skali kraju, ale i global-

nie.  

Panel merytoryczny seminarium zakończyła pre-

zentacja pana dr. Krzysztofa GRZEGORCZYKA, 

poświęcona transportowi towarów niebezpiecz-

nych. Seminarium moderował i dokonał podsu-

mowania kierownik katedry Zarządzania Kryzyso-

wego i Ochrony Ludności płk rez. dr hab. Bogdan 

MICHAILIUK. 

Ważnym elementem obchodów XV-lecia Centrum 

była wystawa sprzętu OPBMR przygotowana we 

współpracy z Centralnym Ośrodkiem Analizy Ska-

żeń oraz Wojskowym Centrum Kształcenia Me-

dycznego. 

SEMINARIUM NAUKOWE Z OKAZJI  

XV-LECIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM 

SZKOLENIA OPBMR 

Wśród współczesnych zagrożeń, rozpatrywanych 

zarówno w wymiarze globalnym, regionalnym jak 

i lokalnym, szczególne miejsce zajmują zagroże-

nia CBRN. Działalność edukacyjna i kształcenie 

mają na celu przygotowanie nie tylko służb  

i instytucji, ale również ogółu społeczeństwa do 

przeciwdziałania tym zagrożeniom i ich efektyw-

nego zwalczania. Wymaga to szerokiego i spójne-

go współdziałania uczelni, organów administracji 

publicznej, służb oraz ośrodków naukowo-

badawczych. 

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Maso-

wego Rażenia w SZ RP od piętnastu lat wspiera 

proces kształtowania bezpieczeństwa chemiczno

-ekologicznego, jądrowego i biologicznego, reali-

zując szereg zadań, przede wszystkim o charak-

terze dydaktycznym, badawczo-rozwojowym, 

publicystycznym i eksperckim. Z tej okazji 16 

października br. tematyka poświęconym budo-

waniu świadomości zagrożeń CBRN oraz roli 

edukacji jako determinanty bezpieczeństwa sta-

łą się myślą przewodnią zrealizowanego semina-

rium naukowego. 

EDUKACJA 

 E d u k a c j a  f o r m a l n a 

(zinstytucjonalizowana) – 

ma miejsce na etapie 

edukacji wczesnoszkolnej 

i szkolnej, za którą odpo-

wiada na etapie podsta-

wowym i średnim MEN. Za 

edukację formalną stu-

dentów dziennych w trak-

cie studiów wyższych od-

powiada MNiSW.  

 Edukacja nieformalna – 

trwający przez całe życie 

proces kształtowania się 

postaw, wartości, umiejęt-

ności i wiedzy na podsta-

wie różnych doświadczeń 

oraz wpływu edukacyjnego 

otoczenia (grupy rówieśni-

czej, rodziny, środowiska 

społecznego, działalności 

gospodarczej) oraz oddzia-

ływania mass mediów.  

 Edukacja nieoficjalna – 

zazwyczaj ma miejsce 

obok oficjalnego procesu 

nauczania bądź szkolenia, 

ale nie prowadzi do uzy-

skania certyfikatów czy 

dyplomów. Tego typu 

uczenie się obecne jest  

w miejscu pracy albo  

w ramach aktywności 

organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego.  

 Samoedukacja – forma 

wzbogacania swojej wie-

dzy w sytuacji, gdy aktual-

na edukacja nie spełnia 

oczekiwań jednostki lub 

gdy została już zakończo-

na w wyniku edukacji for-

malnej. 

 Edukacja akcydentalna 

(ad hoc) – wynikającą z 

codziennych sytuacji, któ-

re wydarzyły się niespo-

dziewanie i nie były zapla-

nowane, ale były źródłem 

wiedzy lub doświadczenia. 

 Źródło: www.wikipedia.pl 

wrażenie. Za wieloletnią współpracę z Centrum 

podziękował również Prezes Państwowej Agen-

cji Atomistyki, a list gratulacyjny w jego imieniu 

odczytała pani dyrektor Monika SKOTNICZNA. 

Uroczystą część obchodów XV-lecia działalności 

Centrum zakończyło wręczenie wyróżnień ofice-

rom i pracownikom Centrum przez JM Rektora-

Komendanta Akademii, pana gen. bryg. dr. inż. 

Ryszarda PARAFIANOWICZA.  

Wykład inaugurujący seminarium poświęcony 

roli CSOPBMR w budowaniu świadomości za-

grożeń CBRN  wygłosił szef Centrum, płk dr 

Włodzimierz WĄTOR, natomiast obszar eduka-

cji obronnej w dziedzinie bezpieczeństwa CBRN 

przybliżyła pani dr hab. Ilona URYCH z Wydziału 

Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. Jej wy-

stąpienie było poprzedzone prelekcją płk Jaro-

sława STOCKIEGO na temat uwarunkowań 

szkolenia wojsk w zakresie OPBMR w II deka-

dzie XX wieku. Rola OPCW w budowaniu świa-

domości zagrożeń chemicznych była jednym  

z najbardziej wyczekiwanych wystąpień. Pani dr 

hab. Anna ZALEWSKA odniosła się w nim także 

do użycia broni chemicznej na ziemiach pol-

skich w 1915 r. Obecność władz Bolimowa, 

zwanego polskim Ypres, w osobie pana Patryka 

KOŁOSOWSKIEGO – zastępcy wójta gminy oraz 

pani Elżbiety GRODECKIEJ, dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie wraz  

z uczniami, była świadectwem współpracy Cen-

trum ze społecznościami lokalnymi.  

Kolejne wystąpienia były poświęcone kolejno: 

zagrożeniom radiacyjnym, biologicznym i che-

micznym. W trakcie pierwszej prelekcji pani 

Monika SKOTNICZNA przedstawiła rolę PAA  

w kształtowaniu bezpieczeństwa jądrowego  

w kontekście programu polskiej elektrowni 

jądrowej.  

Drugie wystąpienie wygłoszone przez przedsta-
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UWARUNKOWANIA SZKOLENIA WOJSK W ZA-

KRESIE OPBMR W II DEKADZIE XXI WIEKU 

Szef Zarządu Obrony przed Bronią Masowego 

Rażenia IRW DG RSZ płk Jarosław STOCKI, jako 

zarządzający „PODSYSTEMEM OPBMR”, wcho-

dzącym w skład „SYSTEMU FUNKCJONALNEGO 

PRZETRWANIA I OCHRONY WOJSK” w obszarze 

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-

nych, przedstawił uwarunkowania szkolenia 

wojsk w zakresie OPBMR w II dekadzie XXI w. 

Posługując się pojęciem „standaryzacji operacyj-

nej” jako działalności obejmującej opracowywa-

nie i wdrażanie doktryn, dokumentów doktrynal-

nych oraz dokumentów uzupełniających nie 

będących dokumentami normalizacyjnymi,  

a także realizację przedsięwzięć zapewniających 

ich stosowanie przedstawił ich znaczenie w za-

kresie osiągnięcia i utrzymania przez wojska 

chemiczne wymaganego poziomu interoperacyj-

ności lub optymalizacji wykorzystania posiada-

nych zasobów  i zgodnego z przepisami wykorzy-

stania posiadanych zdolności. 

Istotnym jest, iż zwrócono uwagę że na cało-

kształt zdolności wojsk chemicznych wpływa 

również uczestnictwo w działaniach na rzecz 

stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz udział 

w misjach i operacjach kryzysowych. Powyższy 

fakt wymaga utrzymywania przez SZ RP ade-

kwatnych sił i środków wspierających udział  

w różnych typach operacji i misji zarządzania 

kryzysowego (pokojowych, reagowania kryzyso-

wego, pomocy humanitarnej) prowadzonych 

przez NATO, UE, ONZ oraz innych operacjach 

wynikających z porozumień międzynarodowych, 

a także współpracy wojskowej w zakresie rozwo-

ju i stosowania środków budowy zaufania i bez-

pieczeństwa. 

Określono, iż przyszłe kierunki budowy zdolności 

wojsk chemicznych będą związane z umiejętno-

ściami przeciwdziałania proliferacji broni maso-

wego rażenia, ochronie przed chemicznymi, biolo-

gicznymi i promieniotwórczymi czynnikami raże-

nia ale również dostosowaniem struktur  wojsk 

chemicznych do potrzeb zachowania wysokiej 

mobilności i wielozadaniowości w obszarze 

OPBMR. Równie istotnym jest zachowanie zdolno-

ści w zakresie wsparcia układu pozamilitarnego w 

sytuacji kryzysowej o charakterze niemilitarnym. 

W obszarze zdolności OPBMR niemniej ważne 

pozostaje ponadto, przygotowanie pojedynczego 

żołnierza do działania w środowisku skażonym. 

Zagrożenia XXI wieku przesuwają „środek ciężko-

ści” od zagrożeń militarnych w stronę zagrożeń 

niemilitarnych, co  generują potrzebę stosowania 

nowoczesnego wyposażenia, zapewniającego 

ochronę przed nowymi źródłami zagrożeń. Sytua-

cja ta niesie potrzebę przygotowania żołnierza do 

wykonywania zadań w środowisku zagrożenia na 

co odpowiedzią jest prowadzenie kompleksowego 

szkolenia z ochrony przed środkami trującymi na 

Poligonowym Ośrodku Szkolenia z OPBMR  

w CSWL Drawsko.  Kształtuje się tam umiejętno-

ści i nawyki w zakresie bojowego przygotowania 

pododdziałów do przetrwania i prowadzenia dzia-

łań w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń.  

W ramach wystąpienia nakreślona została rów-

nież rola Centrum Szkolenia OPBMR. Podniesie-

nie kwalifikacji kadry Centrum poprzez udział  

w kursach specjalistycznych w NATO SCHOOL  

w Oberammergau, umożliwi nabycie wiedzy  

i umiejętności pozwalających na szkolenie żołnie-

rzy NATO w zakresie OPBMR.  

 

ROLA OPCW W BUDOWANIU ŚWIADOMOŚCI  

ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH 

Pani dr hab. Anna ZALEWSKA w swoim wystąpie-

niu odniosła się do roli OPCW (Organisation for 

the Prohibition of Chemical Weapons - Organiza-

cja ds. Zakazu Broni Chemicznej) w budowaniu 

świadomości istniejących zagrożeń chemicznych.  

Dzisiaj OPCW współdziała na rzecz świata wolne-

go od broni chemicznej. Jest organem wdrażają-

cym „Konwencję o zakazie broni chemicznej”, 

wraz ze swoimi 193 państwami członkowskimi, 

nadzoruje ponadto globalne wysiłki na rzecz trwa-

łego i weryfikowalnego wyeliminowania broni che-

Obrona Przed Bronią Maso-

wego Rażenia  

 to zespół przedsięwzięć 

planistycznych i organi-

zacyjnych mających na 

celu osłabienie lub 

zneutralizowanie skut-

ków oddziaływania 

przeciwnika na prowa-

dzenie działań bojo-

wych oraz stany osobo-

we wojsk związanego z 

użyciem lub groźbą 

użycia środków CBRN, 

jak również urządzeń 

zawierających te środki  

 

Celem OPBMR  

 jest stworzenie woj-

skom warunków do 

realizacji zadań w sytu-

acjach zagrożenia ska-

żeniami i skażeń oraz 

zapewnienie im możli-

wości prowadzenia 

działań ratowniczych. 

 

Zasady OPBMR  

 określają zakres ochro-

ny wojsk przed, w trak-

cie i po 

wystąpieniu zdarzenia 

CBRN w operacji i reali-

zowane są poprzez: 

 ocenę zagrożenia; 

 zarządzanie ryzykiem; 

 interoperacyjność; 

 priorytetyzację; 

 elastyczność; 

 powszechność  

 Źródło: DD/3.8(A) 
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 micznej. Należy zauważyć, że nie było to było to 

jedynym tematem wystąpienia, ponieważ 

uczestnicy konferencji zapoznani zostali rów-

nież z aspektami  użycia broni chemicznej na 

ziemiach polskich w 1915 r. Z uwagi, iż tema-

tyka wystąpienia została rozpropagowana  

w murach Akademii, prelekcja Pani Zalewskiej 

była jednym z najbardziej wyczekiwanych wy-

stąpień. Nie stało się tak bez przyczyny ponie-

waż przeprowadzenie podróży historyczno-

wojskowej 18 czerwca 2019 r. nt.: „Bolimów 

miejscem użycia broni chemicznej w pierwszej 

wojnie światowej” pozwoliło poznać niebanalny 

a można rzec, że niezwykle hipnotyzujący  

a zarazem barwny i przepełniony niezliczona 

ilością historycznych faktów, sposób opowiada-

nia Pani Profesor.  

Wieloletnie badania przyniosły potwierdzenie 

ogromu zniszczeń i cierpień jakich doznała 

ludność polska w trakcie I wojny światowej. 

Mało rozpropagowane aspekty historii pokazu-

ją, że Polska była obszarem na którym testo-

wano użycie broni chemiczne. Należy zauwa-

żyć, że było to działanie ze wszech miar świa-

dome gdyż nie użyto jej raz a trzykrotnie. Przy-

pominając fakty historyczne należy przypo-

mnieć, że w roku 1915 stronami konfliktu były 

Cesarstwo Niemieckie i imperium Rosyjskie. 

Front Wschodni przebiegał poprzez Litwę, Pru-

sy Wschodnie a na obszarze okupowanej Pol-

ski, od rejonu Wielkich Jezior Mazurskich po 

Karpaty dalej aż do Rumunii. W rejonie między 

Bolimowem a Żyrardowem stacjonują niemiec-

ka 9 Armia generała AUGUSTA von MACKEN-

SENA i rosyjska 2 Armia generała Władimira 

Smirnowa.  

Rosjanie bronili pozycji obronnych, siłami Dywi-

zji SYBERYJSKIEJ ze względu na ważne ze stra-

tegicznego punktu widzenia położenie Bolimo-

wa oraz linii komunikacyjnych. W celu przeła-

mania rosyjskich pozycji obronnych Niemcy, 

przygotowali się do ataku gazowego nad Bzurą 

i Rawką przydzielając do 9 Armii realizującej 

zadania siłami 2 Dywizji, 36 Pułk Pionierów 

(tzw. „pułk gazowy”). Na kilkunastokilometro-

wym odcinku frontu (ok. 12 km w linii prostej) 

od tartaku Bolimowskiego do Białynina 36 Pułk 

Pionierów umieścił 12 tys. butli z 264 tonami 

chloru. Pionierzy umieścili butle na przedpier-

siach okopów, przykrywając je workami z pia-

chem. Butle ustawiono pojedynczo lub łączono 

po kilka, a od zaworów odprowadzono 3 metro-

we rury, z których wydobywał się ciekły chlor 

zmieniający się w gaz. 

Po raz pierwszy użyto chloru 31 maja 1915. 

Niemcy rozpoczęli wypuszczanie chloru od 

otwarcia butli, który sunął z wiatrem tworząc 

wysoką na 6-metrów falę gazu. Szybko dotarła 

ona do odległych o 80–600 kroków Rosjan. 

Zaskoczenie Rosjan w okopach było pełne 

(Rosjanie nie posiadali masek przeciwgazo-

wych. Nie wiedzieli, jak się zachować. Sądząc, 

że jest to zasłona dymna, chowali się do oko-

pów, a tam stężenie gazu było największe. Gdy 

chmura opadła, rozpoczęło się natarcie nie-

mieckie. Na szczęście dla obrony rosyjskiej gaz 

przeszedł nad żołnierzami na pierwszej linii 

okopów i wraz z posiłkami Rosjanie powstrzy-

mali atak niemiecki. Liczba zagazowanych 

osiągnęła ok. 1000 a kilka tysięcy zostało cięż-

ko zatrutych.  

Po raz drugi użyto chloru 12.06.1915, na krót-

kim – czterokilometrowym – odcinku frontu od 

Zakrzewia do Suchej. Atak ten nie spowodował 

tak dużych strat jak poprzednio. Wypuszczenie 

gazu poprzedziło przygotowanie artyleryjskie. 

Po przejściu chmury gazu nastąpił atak piecho-

ty, która wdarła się na 3 km w głąb rosyjskich 

pozycji obronnych. Gaz zatruł ponad 3100 

żołnierzy armii rosyjskiej i ok. 350 armii nie-

mieckiej. 

Po raz trzeci użyto chloru 6-7.07.1915, między 

Wolą Szydłowską, a Zakrzewem Liczba zagazo-

wanych osiągnęła ok. 5000 żołnierzy armii 

rosyjskiej, 1450 żołnierzy armii niemieckiej 

zatruło się a 139 z nich zmarło. 

Dzisiaj świadectwem cierpień jest polska zie-

mia, która kryje jeszcze niezliczone bezimienne 

mogiły, a to najprawdopodobniej żołnierze  

z polskim rodowodem pod przymusem wcieleni 

do armii zaborców. Poruszony przez Panią 

Zalewską temat jest w istocie trudny jednak 

z racji profesji jaką trudnią się żołnierze Cen-

trum interesujący ale co warto zaznaczyć 

i wywołujący poruszenie wśród zaproszonych 

gości. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne 

przybycie. Zapraszamy do jak najczęstszych 

wizyt w CSOPBMR, zarówno w roli słuchacza, 

jak również naszego gościa. 

 Tel.: 261-814-537 

 Faks: 261-814-615  

  E-mail:  

       csopbmr@akademia.mil.pl  

Organizacja ds. Zakazu Broni 

Chemicznej, OPCW (od ang. 

Organisation for the Prohibi-

tion of Chemical Weapons) – 

organ wykonawczy Konwencji 

o zakazie broni chemicznej, 

która weszła w życie w 29 

kwietnia 1997. Organizacja 

odpowiedzialna jest za wdraża-

nie międzynarodowych przepi-

sów regulujących eliminowanie 

światowych zapasów broni 

chemicznej. Siedziba organiza-

cji znajduje się w Hadze,  

w Holandii. 

Konwencja CWC jest pierw-

szym w historii instrumentem 

prawa międzynarodowego, 

zakładającym całkowitą likwi-

dację jednej z trzech kategorii 

broni masowego rażenia.  


