
Tekst: Błażej Bierczyński, Ireneusz Chloupek, Mateusz J. Multarzyński
Zdjęcia: Błażej Bierczyński, Mateusz J. Multarzyński, PVA EXPO PRAHA

LUVO

Największa z trzech czeskich firm oferujących własne wersje amerykańskiego kbk AR-15, LUVO 
Praha s.r.o. zaprezentowała duży wybór takiej broni na rynek cywilny i dla klientów wojskowo-poli-
cyjnych, w tym sił specjalnych. Marka LUVO Arms pojawiła się 10 lat temu, gdy nowa spółka przejęła 
pozostałości zakładów ČZ Strojirna w Strakonicach, początkowo proponując konwersje broni serii AR-
15 do amunicji bocznego zapłonu .22 LR oraz pochodne pistoletu ČZ-75 na polimerowym szkielecie (ČZ 
TT). Od 2010 r. specjalizuje się w „klonach” AR, samodzielnie produkując wszystkie główne części do 
nich, łącznie z lufami, w calowym zwymiarowaniu – od zewnętrznych producentów pochodzą jedynie 
magazynki oraz różne chwyty i kolby (Magpul, Oberland Arms). Pierwsze były samopowtarzalne 5,56 
mm kbk LA-15, a następnie karabiny LA-10 i LA-11 na nabój 7,62x51 mm, w tym wyborowe LA-110 SASS 
oraz 5,56 mm kbk samoczynno-samopowtarzalne LA-16 oraz pistolety maszynowe. Wśród broni sygno-
wanej na lewej ściance gniazda magazynka herbowym lwem Czech są zarówno odmiany z podawaniem 
gazów bezpośrednio na suwadło z zamkiem, jak i z mechanizmem tłokowym, w imponującym wyborze: 
od subkbk z lufami od 7,5 cala do snajperskich z lufami 20- i 24-calowymi, w bardzo szerokim zakresie 
kalibrów, w tym nietypowych (.22 LR, 9 mm Luger, .40 S&W, .45 ACP, 5,56 mm NATO/.223 Rem, .300 
AAC Blackout, 6,8 mm SPC, 6,5×55 mm, 7,5 mm Swiss, 7,62×39 mm wz. 43, .308 Win, .338 Federal oraz na własny nabój 5,56x23 mm/.224 Luvo), część 
w typowo bojowym wykonaniu i osprzęcie, m.in. z łożami KeyMod. Wszystkie cechuje wysoka jakość wykonania z dokładnym spasowaniem części. Ostatnio 
w ofercie Luvo pojawiły się kbk z bardzo udanym podwieszanym granatnikiem ML40 austriackiej firmy Madritsch Weapon Technology, który w przypadku 
dużych zamówień takiej broni będzie również produkowany na licencji w Strakonicach jako GL40.
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Na stoisku norweskiej firmy Aclima nowością była kurtka Terry Wool Jacket, wyeksponowana na manekinie wraz z bielizną 
termiczną WoolNet, podobną na pierwszy rzut oka do prezentowanej podczas targów Enforce Tac & IWA w Norymberdze odzieży 
serii CoolNet (SPECIAL OPS 2/2016).

WoolNet to połączenie wełny merino (91%), poliamidu (7%) i elastyny (2%) w formie siateczki, która nie tylko jest przewiew-
na (zapewnia skórze właściwe oddychanie i odprowadzanie wilgoci), ale również oferuje właściwości termoizolacyjne w niskich 
temperaturach i odporność na nieprzyjemne zapachy. Polecana do wszelkich aktywności wymagających wysiłku, jest lekka 
(120 g/m2), a jednocześnie wytrzymała – miejsca narażone na przetarcia, takie jak ramiona, biodra, łokcie i kolana, są wzmoc-
nione dodatkową warstwą chroniącą przed otarciami i rozdarciem. Całość jest elastyczna i nie ogranicza ruchów. Włókna pokryto 
też specjalnym środkiem, który sprawia, że materiał nie „gryzie” i nie kurczy się podczas prania.

Terry Wool Jacket to rozwiązanie proponowane jako pośrednia warstwa izolacyjna (ewentualnie wierzchnia) do użytkowania 
w warunkach niskich temperatur przy dużym wysiłku. Powstała więc z myślą o jednostkach wojska i policji działających zimą lub 
operujących w regionach, których klimat wymaga zastosowania odzieży termicznej.

Terry Wool Jacket, podobnie jak bieliznę WoolNet, wykonano łącząc wełnę z merynosów (65%) i włókna poliamidowe, zwięk-
szając tym samym wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Tym sposobem materiał jest zdecydowanie bardziej funkcjo-
nalny od typowej wełny czy nawet samej merino, która obecnie stanowi podstawę dla ogromnej części wysokiej jakości odzieży 
termicznej. Jest grubszy, a jednocześnie lekki (400 g/m2, a waga kurtki w rozmiarze M to zaledwie 610 g), miękki, nie podrażnia 
skóry (nie „drapie”) i oferuje doskonałą izolację.

Co więcej, pomijając większą odporność materiału na nieprzyjemne zapachy powstające w trakcie intensywnego użytkowania 
i przy dużym wysiłku, plusem jest także jego konserwacja – kurtkę można prać nawet w 40 stopniach bez obawy przed „zbie-
gnięciem” się materiału.

Sama funkcja termoizolacyjna, poza właściwościami wełny z merynosów, bazuje także na fakcie, iż konstrukcja włókien me-
rino-poliamidowych tworzy mikroprzestrzenie (struktura pętelkowa), w których zatrzymuje się powietrze, dodatkowo zabezpie-
czające przed wyziębieniem, a także zwiększająca oddychalność.

Dostępny kolor to ciemnozielony melanż. Kurtka, zapinana na ekspres, ma przy mankietach otwory stabilizujące rękawy 
i zabezpieczające przed ich podwijaniem się podczas intensywnego użytkowania czy zdejmowania i zakładania kolejnych warstw 
odzieży.

W Pradze swoje stoisko miała również mało znana u nas firma, będąca jed-
nym z najbardziej cenionych europejskich producentów osobistego wyposaże-
nia i umundurowania taktycznego – SnigelDesign AB z dzielnicy Farsta w stolicy 
Szwecji. Założona na początku lat 90. przez byłego spadochroniarza tamtejszej 
armii Henrika Magnussona, stała się z czasem ważnym dostawcą tego rodzaju 
profesjonalnych rzeczy dla skandynawskich wojskowych i policyjnych jednostek 
specjalnych oraz kolejnych odbiorców m.in. z Belgii (DSU), Francji i Włoch. Wśród 
jej klientów znalazła się nawet jedna z głównych narodowych jednostek kon-
trterrorystycznych USA, FBI HRT. Oferta tej szwedzkiej spółki obejmuje specja-
listyczne mundury, rozbudowane systemy nowoczesnych kamizelek modułowych 
i innego oporządzenia zaprojektowanego tak, by konfigurować je w zależności od 
warunków działania oraz potrzeb użytkowników, kamizelki operacyjne do skryte-
go noszenia przez funkcjonariuszy działających po cywilnemu, różne typy pleca-
ków, w tym medycznych, stroje i inne wyposażenie snajperskie itd.

Warto wspomnieć, że SnigelDesign AB miała także, choć znacznie skromniej-
sze, swoje stoisko na tegorocznym MSPO, debiutując zarówno w Kielcach, jak 
i naszym kraju w ogóle.

Produkty oznaczone logiem ślimaka (szwedz. snigel) to głęboko przemyślane, 
systemowe projekty, cechujące się wysoką jakością wykonania, mogące stanowić 
interesującą alternatywę dla tych, które obecnie są dostępne na polskim rynku.

Karrimor zaprezentował tradycyjnie przekrojowo swoje plecaki i torby, które tworzy 
w ramach segmentu SF Rucksacks. Obok tych standardowych wojskowych czy hydracyj-
nych, już używanych, znalazły się trzy pozycje będące w fazie testów, które zasłużyły na 
wyróżnienie z asortymentu „wyspiarzy”.

Pierwszy to przeznaczona do transportu elektroniki torba, dostępna do obejrzenia na 
stoisku w kamuflażu coyote brown i MultiCam®, którą przenosić można na dwa sposo-
by: jak typową „torbę na laptopa” przewieszaną przez ramię lub jako plecak. Ten drugi 
wariant jest dostępny po odpowiednim przełożeniu nakładki znajdującej się na „tyle tor-
by”, pod którą zostały schowane szelki plecaka. Jest to więc torbo-plecak, co rozszerza 
możliwości jego zastosowania i zbliża do wyposażenia przeznaczonego do działań typu 
low-profile (oczywiście, przy odpowiednim kolorze wykończenia). Dostęp do wnętrza 
jest możliwy z kilku stron, więc przy zmianie sposobu noszenia raczej nie stracimy nic 
z funkcjonalności czy wygody. Kolejna propozycja Karrimora to plecak przeznaczony do 
przenoszenia elektroniki służącej zagłuszaniu wszelkich urządzeń odpalających „ajdiki”. 
Z uwagi na bardzo duże zużycie energii i tym samym nagrzewanie się tego typu sprzętu, 
nie wspominając o wysokich temperaturach, w których sprzęt ten może być używany, 
znaczną część wykończenia plecaka stanowi wytrzymała, przewiewna siatka. Umożliwia 
to swobodną cyrkulację powietrza i tym samym chłodzenie. Boczne kieszenie, w których 
można schować np. zapasowe akumulatory, są zamocowane na masywnych ekspresach. 
Istnieje możliwość dołączenia do plecaka dodatkowych ładownic w systemie Molle.

I wreszcie trzecia nowość – lekki plecak, również stworzony z myślą o transporcie 
elektroniki, która jest niezbędna w działaniu, choćby urządzeń w ramach systemów łącz-
ności. W środku plecaka znajdziemy komory i liczne kieszenie do schowania laptopa, to-
ughbooka, tableta itp. W górnej części plecaka znajduje się zapinana na rzepy kwadratowa 
klapka, która nie tylko umożliwia szybki dostęp do mniejszych urządzeń bez otwierania całości, ale również wyprowa-
dzenie anten czy kabli (podobnym celom służą analogicznie rozmieszczone po bokach prostokątne klapki). Chłodzenie 
włączonych i przenoszonych urządzeń w plecaku umożliwia wykończenie z perforowanego materiału. Transportowi 
zapasowych baterii może służyć mała kieszeń znajdująca się na dole frontu plecaka. 
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Zaledwie półtora miesiąca po zakończeniu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego,
nim umilkły echa targowych prezentacji i premier produktowych, uwaga firm z sektora obronnego
i bezpieczeństwa przeniosła się z Kielc do Pragi. To tam, w dniach 17–21 października, odbyło się
FUTURE FORCES FORUM – cykl konferencji i seminariów połączonych z targami – FUTURE FORCES
Exhibition, zrealizowaną w trakcie trzech dni (19-21 października) w PVA EXPO PRAHA. W imprezie,
jako patron medialny, uczestniczyła również redakcja „SPECIAL OPS”. 

FUTURE FORCES

FORUM

Spotkania ekspertów odbywające się w formie konferencji i semi-
nariów dotyczyły szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności, 
a także zagadnień powiązanych. Wśród poruszanych tematów znalazły 
się zagrożenia CBRN, cyberterroryzm oraz narzędzia ich zwalczania, 
medycyna pola walki, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, logistyka 
i interoperacyjność służb, ochrona kluczowej infrastruktury, osiągnięcia 
w dziedzinie robotyki, geoprzestrzeni czy meteorologii na rzecz bezpie-
czeństwa. Omawiano je w ramach 15 grup roboczych i zespołów specja-
listów, złożonych z ponad 300 ekspertów z uniwersytetów i organizacji 
międzynarodowych.

Podczas FUTURE FORCES Exhibition na powierzchni blisko 5800 m2  
169 wystawców z 25 krajów przedstawiło swoją ofertę obejmującą ponad 
210 marek, w ogromnym stopniu odpowiadającą problematyce poruszanej 
w części konferencyjnej. Obok producentów, dystrybutorów i usługodaw-

ców, zaprezentowały się również czeskie służby (wojsko, policja, służba 
więzienna, służba celna, straż pożarna naszego południowego sąsiada) oraz 
formacje zagraniczne (swoje stoisko miało m.in. węgierskie Ministerstwo 
Obrony). Statycznym ekspozycjom towarzyszyły dynamiczne pokazy moż-
liwości służb – m.in. czeskich policjantów z praskiej jednostki AT (Zásahova 
Jednotka Krajského ředitelství hlavního města Prahy), dokonujących zatrzy-
mania przestępców i ewakuacji rannych helikopterem.

Wydarzenie odwiedziło blisko 7700 gości z 59 krajów, ponad 1200 człon-
ków oficjalnych delegacji, także wojskowych, z niemal każdego zakątka 
świata (m.in. z USA, Brazylii, Grecji, Niemiec, Jordanii, Emiratów Arabskich, 
Arabii Saudyjskiej, Szwecji czy Polski).

Tradycyjnie, zapraszamy do subiektywnego przeglądu produktów (w tym 
nowości), które zwróciły naszą uwagę podczas praskich targów. Słowem: 
CZECH IT OUT!  
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THE POWER WALK

REVISION

BULLET CRUSHER

Współczesne pole walki najeżone jest elektroniką, a docelowa efektywność żołnierza i sukces misji zależą bardzo często od 
sprawności urządzeń elektronicznych (optoelektroniki, nawigacji, komunikacji, systemów celowania). Jakkolwiek wszelkie banki 
energii potrafią uratować sytuację, tak kilkudniowe operacje, podczas których nie ma możliwości podładowania sprzętu potrafią 
zweryfikować znaczenie terminu „energooszczędny” czy „wydajny energetycznie”.

I tu wkracza (dosłownie!) kanadyjska firma Bionic Power. Coś, co na pierwszy rzut oka wyglądało na egzoszkielet, okazało się 
urządzeniem produkującym energię, a zakładanym na kończyny dolne (od kostek po górną część ud).

„Kinetyczny żniwiarz energii”, jako określono Power Walk, oparty na konstrukcji egzoszkieletu, w swej idei 
przypomina rowerowe dynamo. Umożliwia wytworzenie podczas chodzenia 10–12 W energii elektrycznej do 
zasilenia urządzeń lub naładowania akumulatorów. Producent twierdzi, iż w takcie godzinnego marszu można 
wyprodukować energię do pełnego podładowania czterech smartfonów.

Konstrukcja jest lekka, elastyczna, nie wpływa negatywnie na zakres ruchu żołnierza, jego prędkość czy 
zwinność, a wręcz – jak twierdził przedstawiciel firmy na targach, zmniejsza zmęczenie mięśni i prawdo-
podobieństwo urazu np. przy schodzeniu ze zboczy, działając częściowo jako stabilizator. Mikroprocesory 
wbudowane w konstrukcję analizują sposób chodzenia – prędkość oraz sam ruch dolnych kończyn, 
a więc i rodzaj terenu (górzysty, płaski, nierówny, podbieg itd.), by wyprodukować jak najwięcej 
energii przy jak najmniejszym wysiłku.

Z pewnością „żniwiarz energii” zredukuje wagę wyposażenia żołnierza (72-godzinna misja wy-
maga baterii o średniej wadze 7–10 kg) przez sam fakt, iż zapasowe baterie nie będą już potrzeb-
ne w tak dużej liczbie. Skrócony zostanie łańcuch logistyczny, zmniejszy się również uzależnienie 
powodzenia zadania i czasu na wykonanie zadania od źródeł energii. Na razie produkt znajduje 
się w fazie testów w U.S. Army, USMC. Sprawdza go również kanadyjskie Ministerstwo Obrony.

Znana przede wszystkim z rozwiązań w zakresie ochrony głowy i oczu firma 
Revision (której dystrybutorem w Polsce jest spółka Ha3o) na swoim stoisku za-
prezentowała nowość – Nerv Centr – system mobilnego zasilania do praktycznie 
wszelkiej elektroniki znajdującej się na wyposażeniu żołnierza. Dostępne są dwie 
wersje: Nerv Centr Solopack i Nerv Centr Sharepack, bazujące na akumulatorze 
litowo-jonowym.

Pierwszy, w pełni załadowany, może dostarczać energii przez okres do 12 go-
dzin, w zależności od zapotrzebowania mocy ładowanego urządzenia. Jego zaletą 
jest niewielka waga (550 g) i fakt, iż mieści się w kieszeni na magazynek do M4. 
Jest także dostępny z osobną ładownicą, którą można mocować w systemie Molle 
i Malice do innych elementów oporządzenia, np. kamizelki taktycznej (w taki spo-
sób, by nie ograniczać dostępu i możliwości ładowania w trakcie prowadzenia dzia-
łań) i może być zasilany przy użyciu większości dostępnych ładowarek. Solopack 
jest kompatybilny z systemami używanymi przez siły zbrojne USA – NettWarrior 
i SMBus v1.1. Stan dostępnej energii jest widoczny po wciśnięciu przycisku na 
diodowej skali procentowej.

Sharepack ma zaś dwa wyjścia zasilające, dzięki czemu może jednocześnie zasi-
lać potrzebujące energii urządzenie i samemu być ładowanym (także za pośrednic-
twem baterii słonecznych lub zasilania w samochodzie dzięki wejściu USB) – przy-
stosowano go do działania operacyjnego w czasie do 72 godzin. Wyświetlacz LCD informuje o stanie energii i pozostającym czasie działania przy danym 
stopniu wydatkowania. Kompatybilny z systemem NettWarrior, Sharepack jest lekki (waży 1125kg), może być przenoszony m.in. na kamizelce balistycznej 
dzięki mocowaniu w systemie Molle.

Wzmocniona obudowa obu urządzeń pozwala na stosowanie ich w trudnych warunkach i zanurzenie ich na głębokości do 1 metra (zgodnie z MIL-STF-810 
Method 512.6).

Czeska firma Dependable Solutions zaprezentowała produkt umożliwiający sprawdzenie i rozładowanie broni 
w bezpiecznych warunkach, a więc rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest broń 
i mogą powstać zacięcia – od strzelnic, przez magazyny broni po ośrodki badawcze zlokalizowane w miejscach, 
gdzie wyjście w teren może odbywać się tylko z bronią palną, mającą służyć do obrony przez dzikimi zwierzami 
(np. w stacjach badawczych).

„Bullet Crusher” (Vybíjecí Zařízení, czyli dosłownie urządzenie to rozładowywania) to masywna, choć sto-
sunkowo niewielka „tuba” pozwalająca – w przypadku wystrzału, na defragmentację oraz zatrzymanie wszyst-
kich typów amunicji małokalibrowej używanej w państwach NATO, w tym tej z rdzeniem stalowym, pocisków 
o energii 120 J/mm2.

„Tuba” znajduje się na trójnożnej podstawie, dzięki której może być mocowana do stałego, np. betonowego 
czy ceglanego, podłoża, stabilnego stołu, jak i tylnych drzwi czy podłogi w pojeździe, którym poruszają się 
służby. Dostępna jest również wersja na stojaku – trójnogu.

Materiał, z którego wykonano „Bullet Crushera” (w tym wykończenie z wysokiej jakości gumy) oraz specjalna 
konstrukcja otworów umożliwiające odprowadzanie gazów prochowych po wystrzale, redukują poziom hałasu 
oraz zabezpieczają przed urazami wywołanymi przez odłamki czy szkodliwe podmuchy.

Dostępne są dwa warianty „rozładowywarki”: BC-01 i BC-02. Pierwszy, o wadze około 11 kg, powstał z myślą 
o sprawdzaniu broni strzelającej amunicją do .338 LM czy .458 WM, o energii nieprzekraczającej 11 000 J. Dru-
gi, cięższy o około 1 kg, to wersja do stosowania z amunicją o energii większej niż 11 000 J, w tym używaną w karabinach antysprzętowych, typu Barrett 
M82 czy, czyli np. .50 BMG o energii dochodzącej do 18 000 J.

Jak twierdzi producent, w zamyśle „Bullet Crusher” ma być długoterminowym, prostym w obsłudze rozwiązaniem, niewymagającym serwisowania. 
W tym wypadku jednak, BC-01, mimo określonych parametrów dotyczących sprawdzanej w nim broni, w największym stopniu polecany jest do rozłado-
wywania broni na amunicję pistoletową. Po wystrzale z amunicją karabinową powinien być oddany do serwisu, a im większa energia naboju, tym bardziej 
powinniśmy skłonić się ku BC-02, o czym też wyraźnie informuje Dependable Solutions. 

CORDURA®

Wystawa Future Forces była również miejscem prezentacji nowych produktów marki Cor-
dura® należącej do firmy INVISTA (dawnej DuPont Textiles and Interiors), jednego z naj-
większych na świecie producentów półproduktów chemicznych, polimerów i włókien (nylon, 
poliester, elastyn). W portfolio INVISTA można znaleźć m.in. takie marki, jak: Lycra®, Cool-
max®, STAINMASTER® i ANTRON®.

Należąca od 2004 r. do Koch Industries, Inc. INVISTA działa w ponad 20 krajach i zatrud-
nia około 10 000 pracowników.

Na stoisku marki Cordura® można było więc zobaczyć kilka nowości: technologię bar-
wionej przędzy nylonowej – SDN (Solution Dyed Nylon) dostępnej w sześciu kolorach speł-
niających wymagania dotyczące widzialności w podczerwieni (IR). Powstały z niej materiał 
charakteryzuje się zdolnościami odbijania bliskiej i średniej podczerwieni (fal elektroma-
gnetycznych) NIR/SWIR (Near- and Shortwawe Infrared), jak i odpornością na blaknięcie 
i degradację wytrzymałości pod wpływem promieniowania UV. SDN Cordura nadaje się do 
zastosowania w takich produktach, jak oporządzenie indywidualne (kamizelki taktyczne, po-
krowce kamizelek zintegrowanych, ładownice), buty, nakolanniki i nałokietniki itp.

Kolejnym produktem był materiał przeznaczony do szycia mundurów – Cordura NYCO 
Tactical. Ta lekka tkanina stanowi mieszankę włókien INVISTA T420 oraz bawełny i spełnia 
wymagania norm US Mil-Spec przy zachowaniu niższej masy oraz wysokiej trwałości. Może 
być stosowana do szycia odzieży taktycznej, czy kompletów mundurowych, jak BDU, DCU, 
ACU, czy FR ACU.

Do produkcji trudnopalnego oporządzenia, plecaków, czy butów może być za to wyko-
rzystany materiał nylonowy FR-Coated Cordura spełniający stosowne normy DIN EN ISO 
w zakresie odporności i ochrony przed płomieniem i wysoką temperaturą.

W Pradze można było również zobaczyć bluzy (combat shirts) i polary wykonane z lekkiej, 
trwałej i komfortowej tkaniny Cordura® Baselayer oraz z charakteryzującej się właściwościami termoregulacyjnymi Cordura® Combat Wool, będącej połą-
czeniem wełny Merino z nylonowymi włóknami.

Na stoisku marki Cordura® prezentowane były ww. materiały w różnych zastosowaniach i różnych wzorach kamuflaży.
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Chociaż powszechnie uważa się, że Polska nie należy do krajów bez-
pośrednio zagrożonych terroryzmem, to istnieją przesłanki niepozwala-
jące ignorować tego zagrożenia, które nie jest już problemem wyłącz-
nie krajów, których dotykają akty terroru. „Międzynarodowy charakter 
zjawiska stwarza konieczność ogólnoświatowej współpracy w  jego 
zwalczaniu, a globalna walka z terroryzmem wspierana jest przez więk-
szość państw współczesnego świata i organizacji międzynarodowych. 
Na arenie międzynarodowej wypracowano uniwersalne instrumenty 
prawne w zakresie walki z terroryzmem, pozwalające na ściganie prze-
stępstw popełnianych w  jego obszarze. Zauważyć należy, że Polska 
również stosuje się do ich zapisów. Jednak podstawowym narzędziem 
zwalczania terroryzmu na obszarze RP jest prawodawstwo krajowe, 
dostosowane do standardów międzynarodowych. Oceniając stan pol-
skiego systemu prawnego, dotyczącego zwalczania i przeciwdziałania 
terroryzmowi, należy podkreślić, że następuje jego ciągła ewolucja, 
zmierzająca do wypracowania jak najlepszych warunków legislacyjnych 
do walki z tym zjawiskiem. (...) Przykładem takiej aktywności jest wła-
śnie ustawa o działaniach antyterrorystycznych.” Przytoczony fragment 
pochodzi ze wstępu do nowej książki wydanej przez Wyższą Szkołę Po-
licji, poświęconej tej nowej polskiej ustawie z 10 czerwca 2016 r., jako 
odpowiedzi na zagrożenia współczesnym terroryzmem, pod redakcją 

naukową uznanych specjalistów w tej dziedzinie, oficerów reprezentu-
jących uczelnię w Szczytnie, w tym dwóch byłych dowódców centralnej 
jednostki kontrterrorystycznej naszej policji.

Dyskusja nad kształtem ustawy, która budzi także kontrowersje, 
dopiero się rozpoczyna, a przedmiotowa publikacja naukowa stano-
wi w niej ważny, fachowy głos odnoszący się do ustawowych regu-
lacji w zakresie działań antyterrorystycznych w Polsce na tle ogólnej 
charakterystyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych, a  także 
prawnych i  praktycznych aspektów zwalczania terroryzmu w  Eu-
ropie i na świecie. Materiały, w których poszczególni autorzy – na-
ukowcy, teoretycy, praktycy (m.in. z  ABW, BOA, BOR, JW GROM) 
i  pasjonaci – wyrażają swoje opinie na ten temat, zostały zebrane 
m.in. w ramach przygotowań do konferencji naukowej „Zadania, rola 
i  wyzwania policji w  realizacji dyspozycji ustawy antyterrorystycz-
nej” zorganizowanej przez WSPol 21 września br. Usystematyzowano 
je w  czterech blokach tematycznych: pierwszy zawiera opracowa-
nia poświęcone współczesnemu terroryzmowi, jego ewolucji (w tym 
interesujące publikacje nt. ostatnich ataków terrorystyczncyh we 
Francji i  Belgii oraz pozyskiwaniu i  motywowaniu bezpośrednich 
wykonawców terrorystycznych zamachów samobójczych) i różnym 
punktom widzenia państw wobec aktów terroryzmu, drugi prawnym 
aspektom jego zwalczania w Europie i na świecie (Izrael, Federacja 
Rosyjska, USA), trzeci zaś polskim regulacjom ustawowym w  tym 
zakresie. Tu warto zwrócić uwagę na materiał prof. dr. hab. Kuby Ja-
łoszyńskiego, skupiony na fragmentach nowej ustawy dotyczących 
bezpośrednio działań kontrterrorystycznych. Czwarta część odnosi 
się do praktycznych elementów działań antyterrorystycznych i walki 
ze zorganizowaną przestępczością w kontekście nowej ustawy: od 
planowania operacji policyjnych z wykorzystaniem komponentu an-
tyterrorystycznego oraz formalno-organizacyjnych uwarunkowań 
dowodzenia działaniami kontrterrorystycznymi realizowanymi przez 
wyspecjalizowane siły Policji w świetle nowych przepisów, przez pro-
blem tzw. strzału ratunkowego, po możliwości współdziałania woj-
ska z Policją w zwalczaniu terroryzmu, w tym wsparcie tych działań 
przez JW GROM. Warto przeczytać!

„Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia 
współczesnym terroryzmem”, praca zbiorowa pod redakcją naukową 
Waldemara Zubrzyckiego, Kuby Jałoszyńskiego i  Aleksandra Babiń-
skiego, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016 r.
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