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SzkoleNIe 
z walki 
w Bliskim 
kontakcie 
buduje zaufaNIe 
do wŁaSNych 
możlIwoŚcI
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Rozwijająca się dynamicznie po latach 
zastoju walka wręcz przysparza armii coraz większych kłopotów. 

i nie bardzo wiadomo, jak z nich wybrnąć.

w a l k a  w r ę c z| |

p i o t r  b e r n a b i u k
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pod koniec ubiegłego stulecia ze szkole-
nia wojskowego zniknęła walka wręcz. 
powstałą próżnię po kilku latach wy-
pełnili major piotr tarnawski i kapitan 

Włodzimierz kopeć, którzy opracowali i wpro-
wadzili do armii system walki w bliskim kontak-
cie (WWbk). Wkrótce po tym tarnawski od-
szedł do rezerwy. kopeć pozostał i wziął się do 
roboty za dwóch: poszerzył program o kursy do-
skonalące, włączył do niego broń indywidualną 
i stworzył bLoS (b – broń, L – lufa, o – otocze-
nie, S – spust), czyli sposób walki  
i bezpiecznego posługiwania się bronią palną. 
Wprowadził też normy do szkolenia w posługi-
waniu się pistoletem. W ciągu ośmiu lat wyszko-
lił dla sił zbrojnych ponad tysiąc instruktorów 
WWbk. Za swe dzieło w 2010 roku został uho-
norowany przez „polskę Zbrojną” buzdyganem.

Dziś laureat prestiżowej nagrody jest rozgo-
ryczony. to tym dziwniejsze, że na kolejne 
kursy instruktorskie WWbk prowadzone  
w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w po-
znaniu nie brakuje chętnych. Co rusz kapitan 
jest też zapraszany do jednostek przygotowują-
cych się do służby w afganistanie, żeby treno-
wać żołnierzy w bezpiecznym posługiwaniu 

się bronią. Jego idea ureal-
nienia szkolenia i poprawy bezpieczeństwa zo-
stała w ostatnich latach potwierdzona w boju. 
nieuniknione wydaje się też wprowadzenie 
systemowego instruktażu łączącego walkę 
wręcz i wykorzystanie broni osobistej. 

przełożeni chwalą dobrą robotę oficera i de-
klarują przy tym daleko idące wsparcie w roz-
woju ambitnego programu. i na słowach uzna-
nia wszystko się kończy. W 2012 roku, mimo 
przeznaczonych na ten cel pieniędzy, nie odbył 

się żaden z zaplanowanych podstawowych kur-
sów instruktorskich WWbk. W tym roku 
wprawdzie kursy ruszyły, ale po ich ukończe-
niu nie będzie możliwości nadawania upraw-
nień państwowych do prowadzenia zorganizo-
wanych zajęć w resorcie obrony narodowej.  
a na dodatek, mimo licznych obietnic utwo-
rzenia w poznańskim centrum kilkuosobowe-
go zespołu instruktorskiego, kapitan kopeć 
pozostaje jedynym szkoleniowcem.

Na pRzekóR
by łatwiej zrozumieć, z czego wynikają dzi-

siejsze problemy, należy cofnąć się kilkanaście 
lat, do czasów, gdy walka wręcz istniała  
w wojsku w formie szczątkowej i dość karyka-
turalnej. archaiczna instrukcja zawierała 
wprawdzie parę skutecznych technik, ale ćwi-
czenia prowadzone boso i na materacu miały 
się nijak do warunków pola walki, nie kształto-
wały też ducha wojowników. ponieważ zauwa-
żono bezsens tego typu działań, zaniechano 
zarówno nauczania, jak i kontrolowania jego 
efektów. 

przez kilka kolejnych lat panował błogi spo-
kój, chyba że ktoś przywlókł z cywila do ko-

szar jakąś „zarazę”, uczył kolegów padów, 
chwytów i ciosów, rozbudzając ducha walki. 
takie pomysły traktowano z ostrożnością, bo 
większa była wówczas obawa o kontuzje niż 
troska o wyszkolenie armii. 

Dla trzeźwo patrzących na wojsko dowód-
ców i wojskowych nauczycieli sytuacja nie by-
ła normalna. armia potrzebowała programu 
nowoczesnego, kompletnego, powszechnego, 
a nadto przekładającego się na realia współ-
czesnego pola walki. Musiał on powstać – za-
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NIe da SIę 
Na dŁużSzą metę 
realNIe SzkolIć 
żoŁNIerzy 
do walkI 
bez walkI

włodzimierz kopeć najpierw jako zawodnik dżudo zdobywał medale na mistrzostwach wojska polskiego i za-

wodach organizowanych przez szkolnictwo wojskowe. później został trenerem ze stopniem mistrzowskim 1. da-

na. od lat zgłębia umiejętności walki w izraelskim systemie bojowym krav maga. zdobył mistrzowski stopień  

2. dana – który w europejskiej federacji krav maga nosi nazwę darga. jest dyrektorem krajowym Stowarzysze-

nia krav maga polska, należącego do efkm, prowadzonej przez byłego komandosa mistrza richarda douieba.

caŁe życIe jeSt  

zwIązaNy ze SportamI walkI.
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wiele 
sportów 
walki może 
SŁużyć 
kSztaŁtowaNIu 
charakteru 
mŁodych 
wojowNIków 
w muNdurach
równo wbrew wygodnictwu tych, którzy odetchnęli z ulgą 
po „wyeliminowaniu” starej instrukcji, jak i na przekór „pre-
kursorom nowoczesności”, ironizującym: „po co żołnierz 
ma się kopać i bić na pięści? nie po to dostał karabin, czołg 
czy śmigłowiec, żeby się szarpał z przeciwnikiem!”.

trudno dziś powiedzieć, co wówczas podziałało: symbo-
lika przełomu tysiącleci czy świadomość palącej potrzeby 
szkoleniowej. W 2001 roku, jak zapisano w oficjalnych do-
kumentach – „z inicjatywy p7 Sztabu Generalnego Wp”,  
w Wyższej Szkole oficerskiej w poznaniu powołano zespół 
wojskowych specjalistów w składzie: kapitan Włodzimierz 
kopeć (przewodniczący), major piotr tarnawski, kapitan 
andrzej Greiner oraz porucznik Grzegorz Mikłusiak. posta-
wiono przed nim zadanie opracowania programu walki 
wręcz dla całych Sił Zbrojnych rp. po czterech latach za-
twierdzono i zaczęto wprowadzać do wojskowej praktyki 
szkoleniowej „program kształcenia kadr instruktorów walki 
w bliskim kontakcie dla potrzeb Mon z nadawaniem 
uprawnień państwowych instruktora rekreacji ruchowej  
– specjalność samoobrona”. 

SeRia Niewypałów
W poznaniu rozpoczęły się wkrótce kursy instruktorskie 

– nowi instruktorzy zaczęli szkolić wojsko. Machina ruszy-
ła z impetem i wydawało się, że nic jej nie powstrzyma.  
a jednak! W ubiegłym roku coś zacięło się w szkoleniu in-
struktorów na kursach WWbk i stopnia. Z czterech plano-
wanych ani jeden nie doszedł do skutku, mimo że chętnych 
nie brakowało i były przyznane pieniądze na ten cel. puł-
kownik Wiesław Świtaj, szef oddziału Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Zarządzie Szkolenia Sztabu Generalnego, 
nie ukrywa, że przyczyną były względy formalne. Jako wa-
runek udziału w szkoleniu postawiono bowiem posiadanie 

brązowego pasa, czyli 1. kyu (najwyższy stopień uczniow-
ski) w dżudo. Jedynie czterech kandydatów spełniło te kry-
teria. kurs okazał się więc niewypałem.

W tym roku szkolenie ruszyło, ale znowu jest niedobrze. 
Wprawdzie nikt już nie potrzebuje wykazywać się przed 
rozpoczęciem kursu WWbk dorobkiem zdobytym na ma-
cie, ale też po jego zakończeniu uczestnicy nie uzyskują ja-
kichkolwiek uprawnień do prowadzenia zajęć.

Mamy więc paradoks. W Siłach Zbrojnych rp obowiązu-
je program szkolenia żołnierzy w walce w bliskim kontak-
cie. Zgodnie jednak z ustawą o sporcie, aby prowadzić zaję-
cia, nie wystarczy ukończyć kurs wojskowy. trzeba też mieć 
kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego, trenera 
lub instruktora sportu – jakiegokolwiek, nawet w dziedzinie 
tańca, i nie trzeba do tego mieć najmniejszego pojęcia  
o sportach walki. takie uprawnienia mogą nadawać uczel-
nie wychowania fizycznego i związki sportowe. 

nie ma jednak takiej dyscypliny sportowej jak WWbk, 
nie mówiąc o bLoS-ie. nie ma też poza wojskiem specjali-
stów w tej dziedzinie. Wiele osób łamie sobie głowy, jak 
wybrnąć z tego kłopotu. być może w wypadku WWbk po-
łączonego z bLoS-em należy rozważyć, gdzie się kończą 
zajęcia sportowe, czyli praca nad walorami fizycznymi,  
a zaczyna przygotowanie żołnierza do walki. Może bo-
wiem, jak stwierdził jeden z wysokich rangą oficerów, 
„walka w kontakcie powinna stać się nieodłącznym ele-
mentem szkolenia taktycznego żołnierza, uwzględniającym 
jego zadania, strój, wyposażenie, uzbrojenie i sytuacje,  
w jakich może się znaleźć. należy ją po prostu oddzielić od 
sportu, bo sportem nie jest”.

JedNooSobowy SyStem
takie zdroworozsądkowe podejście prezentują w rozmo-

wie również szkoleniowcy z Dowództwa Wojsk Lądowych. 
kapitan piotr kowalski z wrocławskiego Centrum Szkole-
nia Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych, oficer od lat 
związany ze szkoleniem w walce i z działaniami ekstre-
malnymi, podkreśla też: „Jestem zwolennikiem scalenia 
WWbk z bLoS-em, gdyż zdecydowanie większym zro-
zumieniem cieszyłaby się walka wręcz w połączeniu ze 
strzelaniem i taktyką działania. uczestniczyłem w takim 
szkoleniu prowadzonym przez specjalistów izraelskich dla 
instruktorów militarnych. efekt był znakomity”. Jak doda-
je, jest zwolennikiem holistycznego podejścia do szkolenia 
wojskowego: „powinniśmy udowadniać na każdym kroku, 
że w tej dziedzinie całość nie jest sumą części. a w armii 
niestety jest tak, że oddzielnie się uczy strzelania, oddziel-
nie taktyki, oddzielnie też walki wręcz... i jeszcze zupełnie 
oddzielnie udaje się, że się prowadzi zajęcia z wychowania 
fizycznego”.

kapitana Włodzimierza kopcia nazywają jednoosobo-
wym systemem WWbk. Wcale go to nie śmieszy, ponieważ 
w obecnej sytuacji czuje się trochę jak osaczony. nie może 
odnieść kontuzji, nie może zachorować, nie mówiąc o wy-
jeździe na misję. a chciał wyjechać. Wielokrotnie już przy-
gotowywał żołnierzy kolejnych kontyngentów iSaF do bez-
piecznego i sprawnego posługiwania się bronią w warun-
kach bojowych. Czuł się usatysfakcjonowany, gdy po po-
wrocie przyjeżdżali do niego dzielić się doświadczeniami; 
uczył się od nich „bojowego podejścia”. 

k a p I t a N
w ł o d z i m i e r z  
k o p e ć
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Gdy prowadził zajęcia w 15 Giżyckiej brygady Zmecha-
nizowanej, jej dowódca, generał piotr błazeusz, zapraszał 
go do afganistanu na X zmianę. Włodzimierz kopeć uznał 
wówczas, że najwyższy czas zmierzyć się 
z materią. nie chciał pół roku przesie-
dzieć w bazie, lecz zobaczyć, czy to, cze-
go uczy, ma przełożenie na rzeczywi-
stość. Cóż, poradzono mu, by zgasił 
światło, zaspawał drzwi i ruszał w dro-
gę... gdzieś za dwa lata, jak ludzie prze-
staną pytać o jego szkolenia, a w Warsza-
wie zapomną o przysyłaniu nowych kur-
santów do poznania. 

Mimo ponawianych obietnic nadal nie 
zapowiada się, że powstanie zespół in-
struktorów, którzy wspieraliby go w roz-
powszechnianiu wiedzy i umiejętności, 
prowadzili praktyczną weryfikację progra-
mów, zbierali doświadczenia i oczekiwa-
nia żołnierzy wracających z operacji bojo-
wych. a przecież wielokrotnie rozmawiał 
o tym z osobami mogącymi podjąć taką 
decyzję. bez problemu mógłby znaleźć 
chętnych instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Generał piotr błazeusz niezłomnie wierzy w kapitana kop-
cia, którego uważa za wielkiego entuzjastę: „Znakomicie pa-
suje do niego powiedzenie: «Wielu ludzi mówi, że się czegoś 

nie da zrobić. i wtedy pojawia się ten, który nie wie, że się 
czegoś nie da i on to właśnie robi»”. Zna dobrze potencjał 
szkoleniowy oficera i zamierza wrócić do współpracy z nim: 

„W mojej brygadzie, w ramach przygotowań 
do misji w afganistanie, kapitan przeszkolił 
kilkudziesięciu żołnierzy, a także udostępnił 
materiały do szkolenia z systemu bLoS. po-
żytki z tego były oczywiste: zwiększenie 
bezpieczeństwa żołnierzy nieustannie obcu-
jących z bronią oraz wyrabianie nawyków 
zapobiegających wypadkom w działaniach 
bojowych. Szkolenie w walce w bliskim 
kontakcie buduje w człowieku zaufanie do 
własnych możliwości. uczy reagowania 
w trudnych sytuacjach, gdy nie można użyć 
broni lub się jej nie ma”.

w czyich Rękach
Wbrew pozorom pozostawianie kapitana 

Włodzimierza kopcia od kilku lat samego 
jako „superinstruktora” i „strażnika syste-
mu” jest nie tylko jego kłopotem. W licz-
nych rozmowach oficerowie zajmujący się 

szkoleniem wyrażają konieczność utworzenia komórki wal-
ki w poznańskim centrum i deklarują poparcie dla tej idei. 
kapitan rozmawiał na ten temat z generałem Markiem to-
maszyckim, szefem szkolenia Wojsk Lądowych, który po-

walka 
w kontakcie 
powINNa Stać SIę 
NIeodŁączNym 
elemeNtem 
SzkoleNIa 
żoŁNIerza, 
uwzględNIającym 
jego zadaNIa,  
wypoSażeNIe 
I Sytuacje,  
w jakIch może 
SIę zNaleźć

 P A T R O N A T  P O L s k I  z B r O j N E j
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parł ideę. także zdaniem pułkownika Wiesława Świtaja 
walka w bliskim kontakcie powinna być traktowana pierw-
szoplanowo: „powinniśmy tak ukierunkować szkolenie 
i wymagania w zakresie wychowania fizycznego, żeby 
większość żołnierzy, szczególnie Wojsk Specjalnych, rozpo-
znania i tych, którzy podczas działań bojowych dość łatwo 
mogą znaleźć się w kontakcie ogniowym, w tej dziedzinie 
szkoliła się intensywnie”. 

pułkownik Świtaj uważa bLoS za ciekawą propozycję, 
docenia zaangażowanie kapitana kopcia w prowadzenie  
i rozwijanie kursów. uważa też, że w skali sił zbrojnych nie 
może się tak istotną dziedziną zajmować jedna osoba, ale 
powinny to być co najmniej cztery, wyszkolone na odpo-
wiednim poziomie. o przydatności systemu na pograniczu 
taktyki i szkolenia ogniowego jego zdaniem powinni decy-
dować wojskowi szkoleniowcy. 

Wynika z tego, że chociaż kursy kapitana kopcia funk-
cjonują w ramach cyklu wychowania fizycznego i sportu, to 
na temat przydatności systemów WWbk i bLoS powinni 
ze sobą rozmawiać komendant poznańskiego centrum i szef 
szkolenia Wojsk Lądowych. Formowanie struktury kadro-
wej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w poznaniu także 
znajduje się w rękach komendanta placówki.

pułkownik piotr kriese, komendant poznańskiego cen-
trum, podobnie jak inni, uważa utworzenie komórki zaj-
mującej się walką w bliskim kontakcie i bezpiecznym po-
sługiwaniem się bronią za bardzo potrzebne: „Zgodnie 
z tym, co mówią i piszą żołnierze odbywający szkolenia, 
wiedza oraz zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności 
praktyczne przydatne są nie tylko w codziennym działa-
niu, lecz także w polskich kontyngentach wojskowych. 
W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych jedynie kapitan 
Włodzimierz kopeć prowadzi takie zajęcia w ramach Cy-
klu Wychowania Fizycznego i Sportu. Decyzja o utworze-
niu nowej komórki organizacyjnej leży w kompetencjach 
Sztabu Generalnego. Do połowy kwietnia przedłożymy 
projekt wykazu zmian do etatu centrum. Mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie zostanie utworzony cykl szkolenia 
WWbk i bLoS”.

panują więc powszechna zgoda i zrozumienie. różnice 
dotyczą jedynie podziału kompetencji. należy jednak dać 
wiarę, że dzięki dobrym intencjom życzliwych, a jednocze-
śnie kompetentnych osób powstanie oczekiwany cykl szko-
lenia w walce bezpośredniej, połączonej z bezpiecznym po-
sługiwaniem się bronią. 

kapitan kopeć należy do tych żołnierzy, którzy zawsze 
będą sprawiali przełożonym kłopoty. od takich oficerów  
i podoficerów zależy jednak wszelki postęp i rozwój sił 
zbrojnych. przed dwoma laty, przy okazji wręczenia buzdy-
gana, dał się ponieść marzeniom o utworzeniu wojskowej 
szkoły walki, ośrodka przyciągającego wojowników i mi-
strzów z różnych dziedzin sportów, sztuk i systemów walki, 
weryfikujących programy, szkolących instruktorów, których 
wiedza i zapał przenikałyby do całych sił zbrojnych: „Woj-
sko powinno być miejscem spotkań różnych systemów. Łą-
czyłyby nas mundur, regulamin wojskowy i wspólna robota. 
nikt nie «ciągnąłby szmaty» w swoją stronę. Mimo że je-
stem prezesem jednej z najdłużej działających w kraju orga-
nizacji krav magi, nie chciałbym narzucać monopolu”.

nie widzi też konfliktu między szkoleniem w systemie 
walki realnej i uprawianiem sztuk czy sportów walki. twier-
dzi, że byłyby one znakomitym uzupełnieniem WWbk.  
i oferta nie powinna się ograniczać jedynie do dżudo. Zna-
komite są jego zdaniem boks, zapasy, brazylijskie dżiu-dżit-
su czy tak popularne dziś MMa [mieszane sztuki walki].  
W sumie lista pozostaje nieograniczona – wiele atrakcyj-
nych sportów walki mogłoby służyć kształtowaniu charakte-
ru młodych wojowników w mundurach. 

odpowiedNi momeNt
kapitan kopeć nie zamierza się zajmować tym, co leży  

w kompetencjach przełożonych w Warszawie. usiłuje jedy-
nie przekonać wszystkich wokół, że właśnie teraz jest odpo-
wiedni moment, aby podejmować decyzje dotyczące unor-
mowania spraw związanych z walką w bliskim kontakcie: 
„obawiam się, że gdy wkrótce zaczną się zmiany organiza-
cyjne w całej armii, idea łatwo może umknąć. na lata, być 
może na zawsze. i znowu za jakiś czas ktoś będzie musiał 
zaczynać od zera, bo nie da się na dłuższą metę realnie 
szkolić żołnierzy do walki bez walki”.

Z pozoru rozwiązania wydają się proste: WWbk i bLoS 
należy potraktować jako spójny system szkolenia sił zbroj-
nych z konfrontacji i bezpiecznej „pracy na broni”, a nie 
udawać, że są sportem. kapitan kopeć, samotny wilk, powi-
nien utworzyć zespół, żeby ten rozwijał ideę i praktykę 
szkolenia. Lider ma pomysłów przynajmniej na dziesięcio-
lecie, więc jeśli dołączą do niego kreatywni żołnierze... kło-
potów z pewnością przybędzie. Do tego wszystkiego ko-
nieczne jest przełamanie bariery niemożności, bo same de-
klaracje wsparcia nie zastąpią odpowiednich decyzji.    n

a l e k S a N d e r  w r o N a
Nikt nie nauczy się bezpiecznego posługiwania się bronią poprzez bezmyślne odczytywanie wszelkich nakazów i zakazów zwią-
zanych z prowadzeniem bądź nieprowadzeniem ognia, spisanych z instrukcji. problem w tym, że nie o teorię w tym wypadku 
chodzi, lecz poznanie i praktyczne stosowanie kilku czytelnych i zrozumiałych dla każdego zasad. Istnieje więc pilna potrzeba 
wypracowania i wdrożenia nowoczesnego i skutecznego systemu szkolenia, który zagwarantuje, że nikt żołnierza z bronią nie 
będzie traktował jak obiekt zagrożenia, lecz jako osobę doskonale umiejącą posługiwać się swoim narzędziem pracy. alterna-
tywą dla takiego systemu jest szkolenie według czterech zasad określanych mianem bloS. wdrożenie ich do praktyki szkole-
niowej leży w gestii pionu szkolenia Sił zbrojnych rp.

c o m m e N t

pułkownik rezerwy aleksander wrona jest specjali-

stą w Sekcji metodyki centrum Szkolenia wojsk 

Inżynieryjnych i chemicznych we wrocławiu.


