
Obecność polskich żołnierzy w Iraku 

Polska strefa w Iraku 

 powołana w 2003 r., kiedy podzielono Irak na cztery strefy stabilizacyjne:  

 północną oraz środkową pod nadzorem USA,  

 środkowo-południową pod nadzorem Polski  

 południową pod nadzorem Wielkiej Brytanii.  

 Strefa środkowo-południowa (początkowo zwana górno-południową), 

obejmująca prowincje: Nadżaf,  

 Al-Kadisijja  

 Karbala  

 Wasit 

 Babil 

 Łączna powierzchnia 65 632 km²,  

 4 955 tys. mieszkańców.  

 Główne miasta polskiej strefy to Karbala, Al Hilla, Al Kut, Diwanija. 

 W strefie oprócz Polaków stacjonują także inne wojska, m.in. ukraińskie, 

łotewskie, rumuńskie, słowackie  

 W momencie tworzenia strefy duży udział mieli również Hiszpanie. Kiedy na 

skutek zamachu bombowego w Madrycie z 11 marca 2004 władzę objęła po 

wyborach lewicowa opozycja, żołnierze hiszpańscy zostali ewakuowani 

 Siedzibą dowództwa strefy był obóz Babilon, gdzie stacjonowało najwięcej 

żołnierzy koalicji, następnie obóz Echo, w miejscowości Diwaniyah.  

 W kwietniu 2004, wobec nasilenia walk w części polskiej strefy, przekazano 

pod administrację amerykańską prowincję Nadżaf, co spowodowało 

redukcję strefy do 28 655 km², a jej liczbę ludności do 3 089 tys. Zlikwidowano 

obóz w ruinach Babilonu, przywracając mu rangę rezerwatu kultury 

materialnej, a siedzibę władz strefy przeniesiono do Al Hilli. 

 Polski kontyngent wojskowy wystawił już siedem zmian Jej głównym 

zadaniem jest szkolenie wojsk irackich.  

 Dowódcą MND CS jest obecnie gen. dyw. Paweł Lamla. 



Dowódcami Strefy byli generałowie: 

• Andrzej Tyszkiewicz: kwiecień 2003 – 11 stycznia 2004 r. 

• Mieczysław Bieniek : 11 stycznia 2004 - 18 lipca 2004 r. 

• Andrzej Ekiert : 18 lipca 2004 – 7 lutego 2005 r. 

• Waldemar Skrzypczak: 7 lutego 2005 - 26 lipca 2005 r. 

• Piotr Czerwiński: 26 lipca 2005 – 6 lutego 2006 r. 

• Edward Gruszka: 6 lutego 2006 - 18 lipca 2006 r.  

• Bronisław Kwiatkowski: 18 lipca 2006 – 24 stycznia 2007 r. 

• Paweł Lamla: od 24 stycznia 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liczba polskich żołnierzy w kolejnych zmianach oraz dywizje wystawiające 

poszczególne rotacje: 

• I zmiana - 12 Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina - 2500 żołnierzy  

• II zmiana - 11 LDKpanc, 6BDSZ, 25BKpow, 10 Blog (NSE) - 2500 żołnierzy  

• III zmiana - 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana z Elbląga - 2400 żołnierzy  

• IV zmiana - 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej z Żagania - 1500 

żołnierzy  

• V zmiana - 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana - 1500 żołnierzy  

• VI zmiana - 12 Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina - 900 żołnierzy  

• VII zmiana - 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana z Elbląga - ok. 900 

żołnierzy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W Iraku zginęli Polacy:  

1.      Hieronim Kupczyk - 6 listopada 2003  

2.      Gerard Wasielewski - 22 grudnia 2003 

3.      Sławomir Stróżak - 8 maja 2004  

4.      Marek Krajewski - 8 maja 2004  

5.      Krzysztof Kaśkoś - 5 czerwca 2004             

6.      Artur Żukowski - 5 czerwca 2004  

7.      Tomasz Krygiel - 8 czerwca 2004  

8.     Andrzej Zielke - 8 czerwca 2004  

9.     Marcin Rutkowski - 29 lipca 2004  

10.  Sylwester Kutrzyk - 19 sierpnia 2004  

11.  Grzegorz Rusinek - 19 sierpnia 2004  

12. Krystian Andrzejczak - 21 sierpnia 2004 

13.   Grzegorz Nosek - 12 września 2004  

14. Piotr Mazurek - 12 września 2004  

15.  Daniel Różyński - 12 września 2004  

16. Pawel Jelonek - 15 grudnia 2004  

17.   Jacek Kostecki - 15 grudnia 2004  

18. Karol Szlązak - 15 grudnia 2004  

19.  Roman Goralczyk - 25 lutego 2005  

20.  Tomasz Murkowski -  10 listopada 2006 

Waldemar Milewicz - 7 maja 2004 - w ataku na samochód polskiej ekipy 
dziennikarzy jadącej z Bagdadu do Karbali i Nadżafu  

 
 
 



Informacje o Iraku: 
 

Irak – informacje ogólne: 

 

Język urzędowy – arabski, kurdyjski 

Ustrój polityczny – republika 

 

Jednostka monetarna – dinar iracki 

Hymn Państwowy – Mautini 

 

Głowa państwa – prezydent Dżalal Tarabani 

Szef rządu – premier Nuri Kamil al.-Maliki 

 

Powierzchnia – 437 072km2 

Podział administracyjny – 18 w tym 3 na północy kraju tworzą Kurdyjski Okręg 

Autonomiczny 

 

Bogactwa naturalne: 

 Ropa naftowa 

 Gaz 

 Siarka 

 Fosforyty 

 Metale kolorowe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historia Iraku przed Saddamem Husajnem 1932 – 1979 r. 

 Obecne państwo Irak oficjalnie powstało w 1932 jako monarchia rządzona 

przez dynastię Haszymidów.  

  Wybuch drugiej wojny światowej i upadek Francji w 1940 spowodował 

wzrost nastrojów antybrytyjskich.  

 Wiosną 1941 po wojskowym zamachu stanu armia brytyjska wkroczyła do 

Iraku - konflikt trwał około 30 dni i zakończył się kapitulacją wojsk irackich.  

 Przez Irak zaczęto transportować pomoc amerykańską dla Związku 

Radzieckiego w ramach umowy Lend-Lease.  

 W 1942 roku Irak wypowiedział wojnę państwom Osi. 

 W latach 1945-58 Irak znajdował się pod silnym wpływem Wielkiej Brytanii. 

Jednocześnie to czas wzrostu znaczenia arabskiej partii Baas. 

 Zamach stanu z 1958 roku obalił monarchię. 

 W 1963 roku dokonano zamach stanu przeciwko rządom prezydenta Kassema 

a w 1968 kolejny w wyniku którego pełnię władzy przejęła partia Baas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rządy Saddam Husajna do agresji na Kuwejt w 1991 r. 

 W 1979 r. nastąpiła zmiana władz w Iraku: po abdykacji al-Bakra, 

prezydentem został gen. Saddam Husajn, a organem rządzącym stała się 

Rada Dowództwa Rewolucji. Opozycja w Iraku przestała praktycznie istnieć. 

 Po zwycięstwie rewolucji islamskiej Chomeiniego w Iranie, Irak otrzymywał 

znaczące wsparcie od mocarstw zachodnich (Francja, Wielka Brytania, USA, a 

także RFN) oraz Związku Radzieckiego i państw arabskich.  

 22 września 1980 pod pretekstem konfliktu granicznego o Shatt al-Arab - 

wojska irackie przekroczyły granicę z Iranem i doszło do trwającej osiem lat 

wojny iracko-irańskiej. 

 Wybuch wojny spowodował zbliżenie między Zachodem i Irakiem (w 1982 

USA usunęły Irak z listy krajów wspierających terroryzm i nawiązały stosunki 

dyplomatyczne). W konflikcie, zginęło do miliona ludzi.  

 18 sierpnia 1988 wobec rosnącego wsparcia Zachodu i ZSRR dla Husajna Iran 

zdecydował się podpisać zaproponowane przez ONZ zawieszenie broni. 

 W połowie lat 80. wojsko krwawo stłumiło powstanie irackich Kurdów. W 

czasie pacyfikacji używano broni chemicznej przeciwko cywilom.  

 17 marca 1988 wojsko irackie dokonało przy pomocy broni chemicznej 

masakry 5 tysięcy mieszkańców  kurdyjskiego miasta Halabdża. Podobny los 

spotkał setki innych kurdyjskich wiosek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Od agresji na Kuwejt do końca rządów Saddama Husajna: lata 1991 – 2003 r. 

 

 W 1990 władze Iraku wystąpiły z roszczeniami do terytorium Kuwejtu i na 

rozkaz Saddama Husajna wojska irackie siłą zajęły terytorium tego kraju.  

 Po agresji irackiej na Kuwejt Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała Irak do 

natychmiastowego wycofania się z tego kraju, nałożyła sankcje ekonomiczne i 

upoważniła państwa członkowskie do użycia wszelkich dostępnych środków 

w celu zmuszenia Iraku do przestrzegania rezolucji.  

 Brak efektów w negocjacjach spowodował powstanie wielonarodowej 

koalicji (38 państw) i podjęcie działań zbrojnych przeciwko Irakowi. 

 17 stycznia 1991 roku doszło do operacji Pustynna Burza, która doprowadziła 

do wyparcia wojsk irackich z Kuwejtu. W trakcie operacji lądowej Irak 

wystrzelił kilkadziesiąt rakiet Scud na Izrael i Arabii Saudyjskiej. Po 

kilkutygodniowej wojnie siły irackie zostały wyparte z Kuwejtu. 

 Ponieważ mandat ONZ pozwalał tylko na wyparcie wojsk irackich z Kuwejtu, 

działania wojenne zostały przerwane po wycofaniu się Irakijczyków. 

 W operacji Pustynna Burza uczestniczył polski kontyngent (319 osób), w 

skład którego wchodziły: okręt szpitalny (ORP Wodnik) i ratowniczy (ORP 

Piast) oraz personel medyczny (baza w saudyjskim porcie Al-Jubail). 

 W wojnie zginęło do 200 tys. Irakijczyków i 148 żołnierzy koalicji antyirackiej. 

Nietknięta pozostała 100-tysięczna Gwardia Rewolucyjna - ostoja Saddama.  

 Koalicja antyiracka nie udzieliła pomocy wywołanym z jej inspiracji 

powstaniom szyitów w południowym Iraku oraz Kurdów na północy. Na 

mocy mandatu ONZ powstały strefy zakazu lotów dla irackich samolotów 

powyżej 36 oraz poniżej 33 równoleżnika.  

 Po wojnie na mocy mandatu ONZ prowadzone były w Iraku kontrole 

tamtejszego przemysłu celem unieszkodliwienia programu budowy broni 

masowego rażenia. Jednocześnie nałożono embargo gospodarcze na Irak. 

 W 1998 roku Husajn zerwał współpracę z inspektorami ONZ, oskarżając ich 

o działalność szpiegowską na rzecz USA oraz o przedłużanie inspekcji w celu 

przeciwdziałania zdjęciu nałożonych sankcji. 



Koniec rządów Husajna – wkroczenie wojsk USA i sojuszników w 2003 r.  

 Od 2002 roku Stany Zjednoczone prowadziły przygotowania do kolejnego 

uderzenia na Irak jednak te plany nie zyskały poparcia wszystkich członków 

NATO, doprowadzając do kryzysu w Sojuszu Północnoatlantyckim. m.in. 

pomimo nacisków ze strony Francji i Niemiec, Polska poparła działania USA. 

 Zapowiedź wojny wywołała reakcję części opinii publicznej - 15 lutego 2003 

roku przez świat przetoczyły się manifestacje antywojenne.  

 20 marca 2003 roku we wczesnych godzinach rannych amerykańskie i 

brytyjskie samoloty uderzyły na cele w Bagdadzie. Następnego dnia na 

terytorium Iraku wkroczyły wojska koalicji. Prezydent Bush ogłosił 

rozpoczęcie operacji "Iracka wolność".  

 W wojnie brały udział wojska USA, Wielkiej Brytanii, Polski i Australii a na 

morzu wspierały je Dania i Hiszpania.  

 Na północy Iraku aliantom pomogli kurdyjscy rebelianci zdobywając miasto 

Mosul. 

 9 kwietnia wojska amerykańskie zdobyły Bagdad.  

 1 maja prezydent USA George W. Bush ogłosił koniec poważniejszych walk 

w Iraku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Najważniejsze wydarzenia w latach 2003 - 2006 

 Irak został podzielony na cztery strefy stabilizacyjne: dwie pod dowództwem 

USA, jedną Wielkiej Brytanii i jedną w środkowej części Iraku przez Polskę 

 Alianci wprowadzili własną administrację oraz powołali z dniem 13 lipca 

Radę Zarządzającą złożoną z przedstawicieli głównych grup ludności - 

szyitów, sunnitów i Kurdów - w proporcjach w przybliżeniu 

odpowiadających proporcjom ludnościowym Iraku. 

 Walki jednak nie ustały szczególnie na terytorium zamieszkanym przez 

sunnitów (tzw. Trójkąt sunnicki). Celem ataków są przede wszystkim wojska 

stabilizacyjne, Irakijczycy podejmujący współpracę z aliantami  

 Więcej Irakijczyków-cywili zginęło z rąk terrorystów niż aliantów. 

 13 grudnia 2003 roku Saddam Husajn został ujęty przez amerykańskich 

żołnierzy w pobliżu Tikritu. 

 1 marca 2004 r. Rada Zarządzająca przyjęła tymczasową konstytucję. 

 28 czerwca 2004 władzę w Iraku przejął tymczasowy rząd kierowany przez 

Alawiego, co formalnie zakończyło amerykańską okupację Iraku. Wojska 

Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników pozostały jednak w Iraku.  

 Mimo terroru w wyborach parlamentarnych 30 stycznia 2005 r. wzięło udział 

59% uprawnionych do głosowania. Byli to w większości szyici i Kurdowie. 

Wśród sunnitów frekwencja była bardzo mała. W najniebezpieczniejszych 

rejonach kraju wybory w ogóle się nie odbyły.  

 13 lutego 2005 Iracka Niezależna Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów: 

 szyicki Zjednoczony Sojusz Iracki (48,1 proc.) 

 Sojusz Kurdyjskim (25,7 proc. głosów)  

 Lista Iracka premiera Ijada Alawiego (13,8 proc. głosów). 

 5 listopada 2006 r. Saddam Husajn został skazany przez bagdadzki trybunał 

na karę śmierci w procesie o masakrę 148 szyitów. Wyrok wykonano 30 

grudnia. Były dyktator został powieszony. 
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