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Atomowe pole walki w propagandzie specjalnej 
ludowego Wojska Polskiego

Wyprodukowanie i użycie w ostatnich tygodniach II wojny światowej broni 
jądrowej rozpoczęło nowy rozdział zarówno w rozwoju techniki wojskowej, jak 
i w poglądach na przygotowanie i prowadzenie wojny Rychły wybuch jej zimnej 
odmiany i nieustanna groźba przeistoczenia w gorący konflikt, a przy tym uznanie 
przez Związek Radziecki broni jądrowej za zasadniczy środek walki oznaczały, ؛٤  
wchodzące w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego (ZSZ  
UW) Wojsko Polskie ewentualne działania bojowe prowadziłoby na atomowym 
polu walki1.

Wojna, od samego jej początku lub po pewnym czasie działań konwencjonalnych, 
miała być prowadzona z nieograniczonym lub też ograniczonym użyciem broni 
masowego rażenia. Jak oceniano, NATO mogło wykorzystać przeciw Polsce część 
swojego potencjału jądrowego w postaci rakiet średniego zasięgu oraz strategicznego 
lotnictwa bombowego. Celami ataku miały być obiekty systemu obrony powietrznej 
kraju, stanowiska kierowania i dowodzenia, zgrupowania wojsk operacyjnych, węzły 
komunikacyjne, a także ważne ośrodki przemysłowe i administracyjne państwa2.

Rezultatem jądrowej hekatomby miały być rozległe strefy zniszczeń, poża
rów i skażeń radioaktywnych, powodujące masowe straty ludzkie oraz material
ne. W opracowanej w 1973 r. przez Szefostwo Wojsk Chemicznych MON ocenie 
zagrożenia wojsk operacyjnych i terytorium kraju bronią masowego rażenia pro
gnozowano, iż w pierwszej fazie wojny NATO mogłoby wykonać do 300 uderzeń 
jądrowych, powodując skażenie około 50% terytorium kraju i 25-30%  strat. Na 
nieporównanie większą skalę użycia broni jądrowej przez wojska Sojuszu wska
zywano w ocenie zagrożenia z 1989 r. Zdaniem specjalistów Sztabu Generalnego

1 Począwszy od zbudowania pierwszej bomby atomowej, przez wszystkie etapy wprowadzania 
do uzbrojenia nowych systemów broni jądrowej, a kończąc na idei tzw. gwiezdnych wojen, nuklear
ny wyścig zbrojeń usprawiedliwiano troską o zachowanie światowego pokoju. Dzięki skutecznej 
propagandzie (zwłaszcza na Zachodzie) wierzono, iż jest on efektem Jądrowego parasola”. Pogląd 
ten prezentowano również w niektórych kręgach politycznych i militarnych, przeświadczonych, że 
Europa przetrwała zimną wojnę bez przeobrażenia jej w gorącą wyłącznie dzięki bombie atomowej 
i utrzymującej się przez dekady „równowadze strachu”, zob. Z. Zielonka, Nuclear weapon in the 
doctrines and strategies o f the Unites States and NATO. Strategy o f  containment, „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” 2016, nr 2, s. 178.
2 Por. F. Puchała, Sekrety Sztabu Generalnego pojaltańskiej Polski, Warszawa 2011, s. 84—85; ( 

M. Getler, Carter Directive Modifies Strategy fo r  a Nuclear War, „The Washington Post” z 6.08.198®j 
s. A 10; P. Grudziński, Teologia bomby. Narodziny systemu nuklearnego odstraszania 1939-1953,m 
2: Nuklearny pokój 1945-1949, Warszawa 1988, s. 233; Z. Zielonka, Warszawa w wojnie jądrowej 
-  rozważania i symulacje [w:] Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki: studia i i»a' 
terialy, t. 2, red. A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, H W a l c z a k ,  A  Wojlaszak, 
Szczecin 2017, s. 163-170.



w wyniku 650 uderzeń zniszczeniu miało ulec do 300 obiektów wojskowych i 150 
ośrodków polityczno-administracyjnych, a skażeniu 30^10% pasa działania frontu 
 również do 50% pozostałej części kraju. Straty ludności cywilnej oceniano na ؛
2,5-3,8 min osób3.

Nieuchronne więc -  jak wydawać by się mogło -  funkcjonowanie żołnierzy 
w warunkach obustronnego stosowania broni masowego rażenia wymagało ich 
przygotowania zarówno w sferze specjalistycznej (sprzętowej), proceduralnej i szko
leniowej, jak i mentalnej (psychicznej). W przypadku tego ostatniego niebagatelną 
rolę odgrywał Główny Zarząd Polityczny WP4, a właściwie wchodzące w jego skład: 
Zarząd II, zajmujący się pracą propagandowo-wychowawczą, oraz bezpośrednio 
podległa Szefowi GZP komórka propagandy specjalnej, która w czasie wojny miała 
prowadzić działania propagandowe oraz analizować propagandę państw kapitali
stycznych i jej przeciwdziałać. Wraz z zarządami politycznymi okręgów wojskowych 
i instytucji centralnych MON, wydziałami politycznymi w dywizjach, samodzielnych 
jednostkach, szkołach oficerskich oraz sekcjami politycznymi w pułkach i samo
dzielnych pododdziałach tworzyły one aparat partyjno-polityczny odpowiedzialny 
za wspieranie wyszkolenia, dyscypliny oraz kształtowanie nastrojów i całokształt 
spraw związanych z propagandą w wojsku5.

Propaganda, będąc elementem prowadzonej na różnych szczeblach pracy poli- 
tyczno-partyjnej6, a nawet -  jak też twierdzono -  stanowiąc integralną część walki

3 W świetle badań naukowych autora prognozowane w niniejszych dokumentach straty wydają 
się być zaniżane, a niektóre ze skutków rażenia bronią jądrową celowo pomijane, szerzej: Z. Zielon
ka, Atak jądrowy NATO na wojska operacyjne i terytorium PRL w ocenach Sztabu Generalnego WP 
[w:] „Polska Ludowa " 1944-1989 -  wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. D. Li- 
twin-Lewandowska, K. Bałękowski, Lublin 2016, s. 239-254, http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/ 
publikacja/26CBF6C0-8A27-BE7C-BlD8-79E0C54E82ED.

4 Główny Zarząd Polityczny WP stanowił instytucję centralną MON przeznaczoną do kierowa
nia całokształtem problematyki partyjno-politycznej i propagandowo-agitacyjnej, a także kulturalno- 
oświatowej i wychowawczej w Siłach Zbrojnych PRL.

5 W 1971 r. w Siłach Zbrojnych PRL znajdowało się 5921 oficerów politycznych: w pionie 
organizacyjnym (jako zastępcy dowódców ds. politycznych) -  3284, partyjnym -  631, młodzieżowym 
-221, propagandowym -  1125, kulturalno-oświatowym -  660. Wśród oficerów pionu propagando
wego 416 było instruktorami propagandy i lektorami, 190 -  dziennikarzami, a 478 -  wykładowcami 
przedmiotów politycznych w akademiach i szkołach wojskowych, T. Leszkowicz, Główny Zarząd 
Polityczny WP jako centrum wojskowej propagandy i indoktrynacji (1956-1980) [w:] Wyzwoleni, ale 
nie wolni (1945-1989). Studia z historii najnowszej, t. 1, red. A. Popławska, B. Świtalska-Starzeńska,

I  M. Wasilewski, R. Wasilewski, Warszawa 2015, s. 140-141. W 1972 r. siły i środki aparatu politycz
nego Śląskiego Okręgu Wojskowego przedstawiały się imponująco: 8100 oficerów politycznych, 
١٧ tym 3850 na przydziale mobilizacyjnym (upartyjnienie oficerów -  82,6%, chorążych -  61,3%, 
podoficerów zawodowych -  48,2%, żołnierzy zsw -  14,4%); ukompletowanie jednostek okręgu w sprzęt 
Propagandowy i kulturalno-oświatowy: 90-95%. W dyspozycji ŚOW znajdowało się: 4 stacje TV, 5 
lokalnych radiostacji, 16 nadajników radiowych, 1300 radiowęzłów, 25 redakcji lokalnych gazet 
 nakładzie 1,5 min egz., 71 wozów propagandowych, 112 kin objazdowych, 154 drukarnie stałe i 49؛؛
ruchomych, Archiwum Wojskowe w Oleśnicy (dalej: AWO), Zespół Akt nr 15/11, 3321/76/53, Ćwi
czenie pk. „TUR-72”, Wnioski z oceny sytuacji polityczno-militarnej nieprzyjaciela i wojsk własnych 
na dzień 25.04.1972 r. g. 12.00, k. 48-50.

6 Na przestrzeni dekad sens i założenia pracy partyjno-politycznej w ludowym Wojsku Polskim
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ogólnowojskowej, miała wpływać na stan moralno-polityczny, wyrażający się w go
towości narodu i jego sił zbrojnych do ponoszenia trudów wojny i je j zwycięskiego 
zakończenia1.

Zdaniem GZP wśród wielu czynników warunkujących zwycięstwo na polu walki 
potencjał moralno-polityczny narodu i armii zajmował niezmiernie ważne miej
sce. O jego kształcie decydować miała m.in. polityczna i ideologiczna działalność 
państw i dowództw sił zbrojnych walczących stron. Z tego też powodu ludowe WP, 
wzorem innych armii Układu Warszawskiego, intensywnie rozwijało siły i środki 
przeznaczone do prowadzenia ofensywnych działań propagandowo-psychologicz- 
nych wśród rodzajów wojsk i ludności cywilnej przeciwnika. Takim wsparciem 
wojsk na poszczególnych szczeblach dowodzenia sił zbrojnych zajmowały si؟ 
podporządkowane odpowiednim organom aparatu politycznego oddziały i wydziały 
propagandy specjalnej.

Oddział propagandy specjalnej stanowił główny organ inicjowania i planowa
nia walki psychologicznej. Funkcjonował on w strukturze zarządu politycznego 
frontu8 i składał się z wydziału organizacyjnego i propagandowo-informacyjnego. 
Oddziałowi podporządkowana była grupa zabezpieczenia propagandy specjalnej, 
zajmująca się opracowaniem rozmaitych materiałów propagandowych (schemat 1). 
Tworzyły ją: zespół redakcji materiałów drukowanych, zespół rozgłośni propagan
dowych (radiowych i elektroakustycznych), zespół nasłuchu radiowo-telewizyjnego, 
a także pododdział transportowo-gospodarczy. Łącznie etat oddziału propagandy

pozostawał niemal bez zmian, w regulaminach walki jako jej główny cel podawano pełną mobili- 
zacj؟ ideowo-polityczną i psychiczną żołnierzy do wykonania zadań bojowych. ٥٠ zasadniczych 
zadań pracy partyjno-politycznej w działaniach bojowych batalionu (kompanii) należało m.in.: 
umacnianie zaangażowanych ideowo postaw, bezgraniczne oddanie sprawie socjalistycznej ©jczy- 
zny oraz gotowość do zdecydowanego działania w jej obronie, umacnianie więzów przyjaźni
i braterstwa broni z żołnierzami armii sojuszniczych (zwłaszcza Armii Radzieckiej), kształtowanie
nienawiści do wroga; wyrabianie w żołnierzach woli walki aż do ostatecznego zwycięstwa; utrzy-
manie gotowości psychicznej żołnierzy do działania, (zwłaszcza w sytuacjach krytycznych, a głów-
nie w warunkach użycia broni masowego rażenia), systematyczne informowanie żołnierzy o aktu-
alnej sytuacji polityczno-militarnej, stojących przed nimi zadaniach oraz mobilizowanie do jak
najlepszego ich wykonania, systematyczne poznawanie i kształtowanie stanu moralno-polityczne- 
go i nastrojów oraz meldowanie o nich przełożonym, por. Regulamin walki piechoty, Warszawa 
1954, s. 52-56; Regulamin walki, cz. 1: (drużyna, czołg, pluton, kompania), Warszawa ١ 962, s. 
35-37; Regulamin walki wojsk ^ ٠١١١١، ،  (batalion, kompania), Warszawa 1965, s. 21-25; Regu- 
lamin walki wojsk lądowych (batalion -  kompania), Warszawa 1980, s. 41-42; Regulamin walki 
wojsk lądowych Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, cz. 2: (batalion), Warszawa 1987, 
s. 35-37.

7 Działania propagandy specjalnej w operacji zaczepnej frontu, „Biuletyn Informacyjny Sztabu 
Generalnego” 1970, nr 3, s. 65.

8 Zarząd polityczny frontu odpowiadał za całokształt przedsięwzięć związanych z działalnością 
partyjno-polityczną i propagandową w wojskach frontu oraz za propagandę specjalną prowadzoną 
wśród wojsk i ludności cywilnej przeciwnika, ?odlegal bezpośrednio zastępcy dowódcy frontu do 
spraw politycznych, a przez niego -  dowódcy frontu oraz GZP WP, zob. szerzej: P rzyg o to w a n ie  
iprowadzenie działalnościpartyjno-politycznej w operacji zaczepnej frontu, „Biuletyn Informacyjny 
Sztabu Generalnego” 1970, nr 3, s. 17-23.



Schemat 1. Struktura organizacyjna Zarządu Politycznego Frontu 
Źródło: Działania propagandy specjalnej w operacji zaczepnej frontu, „Biuletyn Informacyjny 

Sztabu Generalnego” 1970, nr 3, s. 85.

specjalnej i grupy zabezpieczenia przewidywał 150 oficerów, chorążych, podofi
cerów i żołnierzy.9

W odróżnieniu od szczebla najwyższego, jakim był front, w armiach ogólno- 
wojskowych komórkami propagandy specjalnej były wydziały. Analogicznie do 
oddziału dysponowały one grupami zabezpieczenia technicznego. Stan osobowy 
wydziału wraz z grupą zabezpieczenia liczył 50 ludzi. W wydziałach propagandy 
specjalnej armii lotniczej i marynarki wojennej do zabezpieczenia wydzielono gru
py propagandy radiowej. W związkach taktycznych wojsk lądowych do realizacji 
zadań propagandy specjalnej przewidziano natomiast etatowych instruktorów10 
(schemat 2).

Zasadniczym celem propagandy specjalnej na szczeblu operacyjnym było osła
bianie morale przeciwnika i wspieranie walczących wojsk w celu osiągnięcia zwycię
stwa nad wrogiem przy jak najmniejszych stratach własnych. Niebagatelne znaczenie 
w tym względzie odgrywało psychologiczne oddziaływanie organów propagandy 
specjalnej na bezpośrednie zaplecze wojsk przeciwnika. Pogłębianie paniki, chaosu, 
dezorganizacji i utrudnianie zaopatrywania wojsk operacyjnych miało skutecznie 
osłabić jego opór. W tego typu akcjach propagandowo-psychologicznych aparat 
polityczny zakładał ścisłą współpracę z pododdziałami wojsk specjalnych. Niekwe
stionowane zalety posiadanego przez organa propagandy specjalnej sprzętu tech-

9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 81.

337



HŁ.K PKOPACANUY S ł 'Ł C J A l-N E J  NA OKIlES WOJNY؛(O H G A N IZ A C JA  KOM

Schemat 2. Struktura organizacyjna Propagandy Specjalnej czasu „W” 
Źródło: Przygotowanie i prowadzenie działalności partyjno-politycznej w operacji zaczepnej fron

tu, „Biuletyn Informacyjny Sztabu Generalnego” 1970, nr 3, s. 62.

nicznego (duża siła głosu i dobre maskowanie) dawały ponadto możliwość udziału 
w pozorowaniu działań bojowych na określonych odcinkach frontu, prowadzenia 
akcji nękających, dezinformacyjnych i wyczerpujących11.

" W przeprowadzonym w 1981 sojuszniczym ćwiczeniu WP i PGWAR pk. ' 
w zakresie propagandy specjalnej ćwicząca 11. Armia otrzymała zadanie wprowadzenia przeciwnika 
w błąd efektami akustycznymi pozorującymi kierunki kontrnatarcia w celu udaremnienia wtargnięcia 
przez niego w głąb terytorium NRD, załamania morale wojsk ٧  Korpusu Armijnego (USA) po po- 
niesieniu przez nich pierwszych porażek, przełamania punktów oporu przeciwnika w oparciu o masyw 
Lasu Turyńskiego na rubieży rzeki Fulda oraz powodowania antagonizmów między żołnierzami V 
KA a ludnością niemiecką i żołnierzami Bundeswehry. Powodzenie w wykonaniu zadania zapewni،؛ 
miały liczne akcje ulotkowe skierowane do żołnierzy V KA broniących rzeki Fulda, m ieszkańców 
miast haskich (wezwanie do zaniechania aktywności na rzecz wojsk własnych), a także sugerowanie 
konieczności ewakuacji miast w celu uniknięcia zbędnych strat oraz masowe rozpowszechnianie w re- 
jonie uderzeń jądrowych informacji sugerujących wysoki stopień napromieniowania. Powołany w tyn، 
celu Główny Zarząd Propagandy Specjalnej 11. Armii dysponował 86 osobami oraz drukarnią polo- 
wą o wydajności 400 tys. ulotek formatu A6 na dobę oraz 3 rozgłośniami el^troa^stycznym i
o zasięgu głosu do 6 km. Ponadto każdej dywizji przydzielono na dzień walki limit 10 p oc isk i 
FLG-5000P oraz 200 ręcznych pocisków propagandowych HCL-2000 o zasięgu do 2 km . w rezul- 
tacie organa propagandy specjalnej armii mogły rozpowszechniać w ciągu doby do 125 tys. ulotek 
oraz wykonać na kierunku każdej dywizji 1-2 akcje elektroakustyczne, AWO, ZA nr 15/II,45 ا>ا ا اتة88ت  
Ćwiczenie pk. ,^RUŻBA-81”, Propozycje wykorzystania propagandy specjalnej, k. 121-122.



Planowane cele polityczno-militarne zamierzano osiągać różnymi formami i me
todami oddziaływania, typowymi dla organów propagandy specjalnej12. Najczęściej 
stosowanymi metodami miały być13:

-  propaganda radiowa -  wykorzystywanie stałych i ruchomych rozgłośni 
radiowych pracujących na różnych zakresach i częstotliwościach. Umożliwiała 
ona wywieranie odpowiedniego wpływu na znaczną część składu osobowego sił 
zbrojnych i ludności cywilnej w pasie frontu oraz w głębi terytorium przeciwnika;

-  propaganda drukowana -  opracowywanie i drukowanie ulotek i innych 
materiałów agitacyjno-propagandowych rozpowszechnianych za pomocą rakiet pro
pagandowych, lotnictwa, wojsk rakietowych i artylerii. Do wydawania materiałów 
agitacyjno-propagandowych mogły być wykorzystywane ruchome i stałe drukarnie 
na własnym terytorium lub terenach zajętych przez polskie wojska;

-  propaganda słowna -  prowadzona głównie za pomocą technicznych środków 
przenoszenia dźwięku, takich jak rozgłośnie elektroakustyczne. Jej zastosowanie 
planowano przede wszystkim wobec przeciwnika będącego w bezpośredniej stycz
ności oraz szczególnie wśród ludności na terenach wyzwolonych14;

-  propaganda poglądowa -  stosowana przede wszystkim w pracy politycznej 
z ludnością na terenach wyzwolonych oraz podczas walk w miastach i rejonach 
gęsto zaludnionych.

Zadania, formy i środki propagandy specjalnej prowadzonej na szczeblu taktycz
nym były bardzo podobne do tych na szczeblu operacyjnym. Jako organiczna broń 
wsparcia od szczebla dywizji wzwyż propaganda specjalna miała znacznie ułatwiać 
dowódcom poszczególnych związków taktycznych wykonanie zadania bojowego oraz 
wydatnie zmniejszyć straty ludzkie i materialne^5.

Do zadań propagandy specjalnej na szczeblu taktycznym należało przede wszyst
kim wywoływanie lub zwiększanie paniki i chaosu, obniżanie morale i zdolności bo
jowej wojsk przeciwnika oraz potęgowanie destrukcyjnego wpływu współczesnych 
środków walki, zwłaszcza broni masowego rażenia, na psychikę żołnierzy. Za ważny

12 Na przykład w ćwiczeniu pk. „PRZYJAŹŃ-82”, dotyczącym planowania i organizacji wpro
wadzenia do bitwy armii ogólnowojskowej w składzie koalicyjnym w ramach frontowej operacji 
zaczepnej na nadmorskim kierunku operacyjnym w warunkach użycia broni masowego rażenia, 
powołana międzynarodowa grupa propagandy specjalnej doskonaliła formy oddziaływania na stan 
osobowy 1. Korpusu Armijnego RFN oraz ludność przeciwnika w pasie działania. W przypadku 
działań wojennych w dyspozycji ćwiczącej polskiej 6. Armii znaleźć się miało: 116 żołnierzy (w tym 
38 oficerów), 8 rozgłośni elektroakustycznych typu „Burza”, 6 wyrzutni rakiet (o możliwości wy
strzelenia 60-80 rakiet na dobę, zawierających 4,5-5 tys. ulotek A7 każda), rozgłośnia elektroaku
styczna dużej mocy na transporterze „Skot” (o zasięgu 3-8 km, w zależności od warunków atmosfe
rycznych), drukarnia połowa (o wydajności od 800 tys. do 1,5 min ulotek A7 na dobę), rozgłośnia 
radiowa R11 OM, studio radiowe -  polowe, wóz nasłuchowy (polowe urządzenie nasłuchowe), rucho
me laboratorium polowe, AMON, GZP, 380/92/2178, Ćwiczenie „PRZYJAZN-82”, Działalność 
propagandy specjalnej 6. A, k. 79-80.

13 Działania propagandy specjalnej..., s. 68—69.
14 Rozgłośnie elektroakustyczne mogły być wykorzystywane do prowadzenia działań pozoru

jących, masowej informacji oraz jako środek dowodzenia na małych odległościach.
15 Z. Kępka, Propaganda i agitacja na polu walki, Warszawa 1973, s. 32.
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element walki z przeciwnikiem uważano również wywoływanie destrukcyjnych 
zjawisk i uczuć wśród jego wojsk i ludności, takich jak defetyzm, strach, załamanie 
psychiczne, dezorganizacja itp. Wydziały i instruktorzy byli ponadto odpowiedzialni 
za prowadzenie działalności dezinformacyjnej zgodnej z planem maskowania tak
tycznego, a także za prowadzenie, w razie konieczności, propagandy wśród własnych 
wojsk i społeczeństwa w celu przeciwdziałania akcjom „wojny psychologicznej” 
przeciwnika oraz opanowania niekorzystnych zjawisk, np. paniki, przyjmowania za 
prawdę dywersyjnej propagandy i informacji16.

Obiektami działań propagandowo-psychologicznych prowadzonych ze szczebla 
dywizji miały być wojska przeciwnika, które znajdowały się w bezpośredniej stycz
ności z wojskami polskimi, oraz ludność na terenach opanowanych. Miały być one 
poddawane trzem głównym rodzajom działań propagandowo-psychologicznych, tj.; 
działaniom destrukcyjnym, obliczonym na podważanie morale i ducha bojowego, 
wywoływanie chaosu, paniki, konfliktów wewnętrznych i wzbudzanie nieufności; 
działaniom nękającym -  w celu trzymania przeciwnika w stałym napięciu nerwowym 
(pozbawienie go odpoczynku, niepokojonego plotkami); oraz działaniom pozysku
jącym, które miały polegać na wzywaniu do honorowego oddania się do niewoli, 
propagowaniu idei i celów socjalistycznych itp.

Oddziaływanie propagandowe na wojska i ludność miało być prowadzone dwu
torowo poprzez:

a) działania słowno-wizualne i wizualne17, najczęściej w postaci standardowych 
druków, szkiców i symboli, do których zaliczano:

-  ulotki o różnej tematyce, wykorzystujące fakty i zdarzenia wojenne do 
osłabienia woli walki przeciwnika, szerzenia chaosu i dezorganizacji;

-  wezwania do zaprzestania oporu i porzucenia pola walki;
-  wezwania do zaprzestania walki w określonym terminie, kapitulacji itp.;
-  przepustki do niewoli gwarantujące opiekę i pomoc w wypadku przejścia 

na stronę polską;
-  grafikę z komentarzem lub bez, posługującą się karykaturą, satyrą, dema

skującą problemy kraju, armii, stosunki w pododdziałach lub oddziałach.
b) działania słowne, słowno-muzyczne i akustyczne18 za pomocą:

16 Ibidem.
17 Zadania propagandy specjalnej w formie drukowanej realizowano za pomocą zestawów po- 

•graficznych, urządzeń propagandowych na samochodzie Star oraz wyrzutni rakiet propagandowych؛]
W sk}ad urządzenia propagandowego na samochodzie wchodziły: zestaw elektroakustyczny uraoż- 
liwiający odbiór w marszu i na postoju dowolnych audycji radiowych, prowadzenie działalncś،؛؛ 
rozgłoszeniowej systemem przewodowym oraz rejestrowanie na taśmach magnetofonowych progra- 
mów radiowych i własnych opracowań dźwiękowych; zestaw projekcyjny, s ł^ący  do wyświetlania 
niemych i dźwiękowych filmów w^koteśmowych 16 mm czarno-białych i barwnych w warunka،؛h 
dziennych oraz zaciemnienia; zestaw fotograficzny, umożliwiający realizację wszystkich proces^ 
niezbędnych do otrzymania gotowych fotogramów; zestaw poligraficzny, umożliwiający wydanie 
biuletynów, ulotek, komunikatów, odezw itp. wydawnictw formatu A-4 lub A-5 w liczbie 1,5-2 tys. 
odbitek na godzinę, zob. z. Kępka, op. cit., s. 30.

18 lodk iem  stosowania tych form ^o^gandowo-psychologicznego oddziaływania była ٢٠؟• 
głośnia elektroakustyczna MM na samochodzie Gaz-69 oraz sprzęt wzmacniający, w sprzyjajmy،-'1؛

.
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-  krótkich audycji słownych o różnej treści i przeznaczeniu (wezwania, ko
munikaty, ostrzeżenia, wypowiedzi, apele jeńców);

-  audycji muzycznych z krótkimi tekstami (hasła, wezwania);
-  audycji słownych i słowno-muzycznych -  typowych w pracy z ludnością 

cywilną;
-  efektów akustycznych (gwizdy, ryki, komendy artyleryjskie, odgłosy ruchu 

pojazdów, huk silników lotniczych, wrzask ludzi itp.)19.
Wydziały i sekcje polityczne zobowiązane były do posiadania zestawów wzorco

wych i przykładowych materiałów propagandowych (ulotek, odezw, komunikatów, 
haseł, błyskawic, gazetek polowych, biuletynów) przeznaczonych na różne okresy 
i rodzaje działań bojowych. Materiały te były wydawane zarówno przez wyższe 
szczeble organizacyjne, jak i opracowywane we własnym zakresie.

Zmasowane użycie broni jądrowej i chemicznej było elementem niemal każdego 
ćwiczenia przeprowadzanego na szczeblu dywizyjnym, armijnym, frontowym oraz 
ZSZ UW. W założeniach do większości treningów sztabowych, gier wojennych 
i różnego rodzaju ćwiczeń z wojskami tamtego okresu zakładano możliwość pro
wadzenia działań bojowych na atomowym polu walki, liczono się jednak z dużymi 
stratami własnymi. Stąd też zgodnie z dyrektywami szefa zarządu politycznego 
frontu i decyzjami dowódców armii aparat partyjno-polityczny miał prowadzić 
szeroką działalność psychologiczno-propagandową w zakresie przeciwdziałania 
i likwidacji psychiczno-moralnych oraz fizycznych skutków użycia broni jądrowej. 
W tym celu w ramach przygotowań wojska do obrony przed bronią masowego ra
żenia (OPBMR) nakazywano20:

-  upowszechniać wiedzę z zakresu higieny, fizjologii, psychologii i innych 
nauk;

-rozw ijać tradycyjne cechy żołnierskie, tj. wysokie morale, poczucie obowiąz
kowości, sumienność, ofiarność itp.;

-  wzmacniać zaufanie żołnierzy do dowódców;
-  informować, iż atak nuklearny na określone pododdziały i oddziały nie jest 

nieuchronny;
-  wyjaśniać, że możliwości wykonania uderzeń bronią masowego rażenia uza

leżnione są głównie od warunków pola walki i kontaktu bojowego z przeciwnikiem, 
stosowania przez wojska własne zakłóceń elektronicznych, a także możliwości 
niszczenia środków napadu jądrowego przeciwnika;

-  zapewniać o skuteczności biernych środków obrony przed bronią masowego 
rażenia i pouczać o sposobie ich wykorzystania;

-  powiadamiać żołnierzy o sposobach zachowania na wypadek alarmu atomo
wego i znaczeniu jego przestrzegania;

warunkach umożliwiała ona przekazywanie dźwięku i głosu na odległość 5-8 km, zob. Przygotowa
nie i prowadzenie działalności..., s. 14.

19 Z. Kępka, op. cit., s. 33-34; Przygotowanie i prowadzenie działalności..., s. 13-14.
20 AWO, ZA nr 15/11, 3321/76/51, Ćwiczenie pk. „KRAJ-73”, Wytyczne Szefa Zarządu Poli

tycznego „A” w zakresie przeciwdziałania i likwidacji psychiczno-moralnych i fizycznych skutków 
11życia broni masowego rażenia, k. 157.



-  informować o sposobach i środkach prowadzenia przez nieprzyjaciela wojny 
psychologicznej, zmierzającej do pogłębiania psychicznych i fizycznych skutków 
uderzeń jądrowych.

W wytycznych zwracano ponadto uwagę na kwestię przygotowania sił i środków 
do pracy w tzw. grupach awaryjno-ratunkowych, zajmujących się wyprowadzaniem 
wojsk z rejonów skażeń, zwalczaniem negatywnych reakcji psychicznych żołnierzy 
w punktach zabiegów sanitarnych i specjalnych21, a także udziałem w organizacji 
oddziałów zbiorczych. W tym ostatnim przypadku szczególną opieką polecano oto
czyć żołnierzy, którzy przejawiali symptomy strachu, załamania nerwowego oraz 
skłonności samobójczych22.

Fakt występowania negatywnych zjawisk wśród oddziałów i pododdziałów 
bezpośrednio porażonych uderzeniami jądrowymi stanowił w praktyce nie lada wy
zwanie dla aparatu politycznego. Zmierzyć się z nim musieli oficerowie polityczni 
m.in. w ćwiczeniu pk. „LATO-71”, w którym przeciwnik rozpoczął wojnę nagłym 
zmasowanym uderzeniem jądrowym. Atak kontynuowano przez kilka kolejnych 
dni, co spowodowało niespotykane w dotychczasowych ćwiczeniach straty w lu
dziach, paraliż systemu komunikacji i zaopatrzenia oraz całkowitą dezorganizację 
administracji na obszarze okręgu. W zaistniałej sytuacji wdrożone przez Zarząd 
Polityczny Pomorskiego Okręgu Wojskowego formy i metody pracy politycznej 
w likwidacji psychicznych i moralnych skutków użycia broni masowego rażenia 
okazały się nieskuteczne. Za główny powód podano brak sił i środków do natych
miastowego usunięcia skutków uderzeń jądrowych, niedostateczne zabezpieczenie 
medyczne i materiałowe żołnierzy oraz ludności cywilnej (brak transportu sanitar
nego, miejsc szpitalnych, żywności i wody). Zwrócono również uwagę na pilną 
potrzebę opracowania przez specjalistów (psychologów, socjologów, pedagogów 
i lekarzy) ramowych wytycznych dla aparatu partyjno-politycznego i dowódców 
poddziałów w zakresie przeciwdziałania psychicznym skutkom uderzeń jądrowych. 
Opracowywane podczas ćwiczeń dokumenty oceniono jako zbyt ogólne, zawierające 
informacje o tym, co należy wykonać, a nie w jaki sposób23.

Z podobnym wyzwaniem mieli do czynienia uczestnicy ćwiczenia pk. „WIOS- 
NA-80”, w którym na skutek jądrowego ataku przeciwnika w aż sześciu polskich 
dywizjach szerzyły się panika, apatia, masowa histeria i agresja, poprzedzone Szo
kiem nerwowym i obezwładnieniem psychicznym. Wśród porażonych stwierdzono

21 Zabiegi specjalne polegały na dezaktywacji, odkażaniu lub dezynfekcji uzbrojenia, sprzęt،) 
bojowego i środków transportowych, umundurowania i oporządzenia, budynków i terenu. Zabiegi 
sanitarne obejmowały natomiast czynności mające na celu usunięcie z powierzchni ciała, błon ślu- 
zowych, oczu, nosa i ust żołnierzy substancji ^omieriotwórczych, środków trujących i biologiczny^’ 
zob. Regulamin walki wojsk lądowych (batalion, kompania)... (1965), s. 43; T. Maleszyk, L. Fortuna, 
Poradnik szkolenia chemicznego, Wrocław 1988, s. 84-85.

22 AW©, ZA nr 15/11, 3 3 2 7 6 /5 1 ? ćwiczenie pk. „KRAJ-73”, Wytyczne Szefa Zarządu ,ل/  -٠١؛
tycznego „A” w zakresie przeciwdziałania i likwidacji ^ chiczno-moralnych i fizycznych sku؛ tk i 
użycia broni masowego rażenia, k. 158.

23 Z Baranowski, Uwagi i wnioski ٠ działalności Zarządu Politycznego w ćwiczeniu ,,LATO-71 »١١ 
„Myśl Wojskowa Tajna” 1972, nr 1, s. 145-146, 150-151.



kilkadziesiąt przypadków samobójstw, porzucania broni, opuszczania pola walki, 
a także niesubordynacji. Ponadto we wszystkich oddziałach i związkach taktycznych 
nastąpił wzrost zaniepokojenia losami rodzin, które pozostały w kraju. Przyczynić 
się do tego miała m.in. plotka, iż rozśrodkowaniem ludności objęto tylko rodziny 
wyższych urzędników partyjnych i państwowych oraz kadry oficerskiej24.

Swoistym i nierzadkim sposobem na uniknięcie raczej z góry przesądzonego 
niepowodzenia w tak zaplanowanej przez organizatorów ćwiczenia sytuacji tak
tycznej było zastosowanie rozmaitych wybiegów. Jednym z nich (np. w ćwiczeniu 
pk. „WRZESIEN-72”) było „zrzucenie przez przeciwnika” ulotek informujących
o nadchodzących kolejnych uderzeniach jądrowych, dzięki czemu ich faktyczne 
wykonanie nie wywarło wśród uprzedzonych wojsk polskich ujemnych skutków25. 
Równie sprytnym i skutecznym remedium były meldunki aparatu politycznego
o atakach jądrowych i lotniczych nieprzyjaciela, które spowodowały szkody, lecz 
nie wywołały paniki. Występujące gdzieniegdzie oznaki paniki zostały skutecznie 
przezwyciężone. Sukcesem także kończono akcje ratownicze, które -  prowadzone 
przy pomocy ludności cywilnej -  przynosiły pożądane efekty26. W podobny sposób 
poradzono sobie w ćwiczeniu pk. „LATO-74”, w którym przeciwnik nie osiągnąwszy 
powodzenia w rozpętanej przez siebie wojnie, co prawda użył BMR, lecz dzięki 
skutecznej akcji likwidacji skutków napadu atomowego porażonym żołnierzom 
udzielono pomocy, a polskie wojska zachowały pełną sprawność bojową. Zwycię
stwo „Czerwonym” zapewniło miażdżące odwetowe uderzenie atomowe na wojska 
■wroga i jego ważne obiekty strategiczne21.

Broń jądrowa jako nowy środek walki postawiła zupełnie nowe wymagania 
w aspekcie propagandowym i psychologicznym. W rozważaniach nad sprostaniem 
im istotnymi czynnikami pozostawały: na najwyższych szczeblach dowodzenia
-  świadomość beznadziejności sytuacji, w jakiej na atomowym polu walki znala
złyby się wojska i ludność cywilna, na najniższych szczeblach -  nieświadomość

24 Szerzej: AMON, GZP, 380/92/1966, Ćwiczenie „WIOSNA-8O”, Komunikat Informacyjny 
nr 4, k. 199-200.

25 Wykonane przez nieprzyjaciela uderzenia jądrowe na niektóre oddziały 9. Armii nie obniży
ły w sposób widoczny zdolności do działań bojowych związku taktycznego. Do organizowanej przez 
sztab armii grup awaryjno-ratunkowych wydzielono odpowiednie siły i środki będące w dyspozycji 
ZP (2 oficerów i 2 rozgłośnie elektroakustyczne). Wart odnotowania było też to, że w związku z wkro
czeniem wojsk polskich na terytorium NRD i zetknięcie się żołnierzy 9. A z ludnością cywilną organ 
polityczny nakazał wszystkimi dostępnymi środkami wskazywać na klasową więź łączącą oba naro
dy, uwypuklając rolę, jaką odegrało wojsko i społeczeństwo niemieckie wobec imperialistycznej 
3gresji, AWO, ZA nr 15, 2839/75/44, Ćwiczenie inspekcyjne pk. „WRZESIEN-72”, Referat Szefa 
Zarządu Politycznego 9. Armii w związku z nową sytuacją operacyjno-polityczną i otrzymanym 
zadaniem, k. 37-38.

26 AWO, ZA nr 15,3321/76/53, Ćwiczenie pk. „TUR-72”, Wnioski z oceny sytuacji polityczno- 
militarnej nieprzyjaciela i wojsk własnych na dzień 25.04.1972 r. g. 12.00, k. 50.
AWO, ZA nr 15/11, 13/79/2, Ćwiczenie pk. „LATO-74”, Komunikat: działanie z przewidy ؛ 27

wanym użyciem BMR, k. 159.
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powyższego i wiara, że stawiane cele, choć niejasne i zbyt ogólne, będąmożli\ve 
do zrealizowania, a walka nie będzie pozbawiona sensu.

Powodzenie w tak szczególnych warunkach zapewnić miała propaganda 
a zwłaszcza propaganda specjalna, której działanie było obliczone na osłabienie 
morale przeciwnika oraz opanowanie chaosu i paniki wśród wojsk własnych. Jej 
sposoby oddziaływania nawet dzisiaj -  po odrzuceniu charakterystycznej dla okresu 
PRL retoryki -  zapewne byłyby podobne, zresztąjak i sam rezultat. Bo choć propa
ganda okazywała się nad wyraz skuteczna w kwestiach politycznych, to w przypadku 
prowadzenia działań bojowych w warunkach stosowania broni jądrowej utrzymanie 
morale wojsk na poziomie pozwalającym na ich kontynuację pozostawało w sferze 
wishful thinking. Bez wątpienia zdawały sobie z tego sprawę zarówno sztaby, jak
i ćwiczące wojska.

Słowa kluczowe: propaganda specjalna, ludowe Wojsko Polskie, atomowe pole 
walki, broń jądrowa, PRL ٠

Streszczenie

Broń jądrowa była ogromną rewolucją pod względem technicznym i doktrynal
nym, a jej wprowadzenie do światowego arsenału zapoczątkowało poszukiwanie 
nowych metod prowadzenia walki. Jako środek masowej zagłady wiązała się z zu
pełnie nowymi wymaganiami, także w aspekcie mentalnym i psychologicznym. 
Powodzenie w tak szczególnych warunkach zapewnić miała m.in. propaganda 
specjalna, której celem było osłabienie morale przeciwnika oraz opanowanie chaosu
i paniki wśród wojsk własnych.

W artykule przedstawiono struktury organizacyjne, zadania, możliwości i sposób 
działania propagandy specjalnej na szczeblu frontu, armii oraz związku taktycznego. 
Tekst wzbogacono przykładami odezw i komunikatów opracowywanych przez spe
cjalistów propagandy specjalnej podczas różnego rodzaju ćwiczeń ludowego WP.
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