
DZIEŃ Z ŻYCIA POLICJANTA Misji Policyjnej UE W AFGANISTANIE 

 

 Afganistan, prowincja Ghor, miejscowośd Chaghcharan, FOB (Forward Operating Base) 
litewskiego PRT (Provincional Reconstruction Team). Jedna z mniejszych baz ISAF (International 
Security Assistance Force) w Afganistanie, pętla wewnątrz bazy wzdłuż ogrodzenia to tylko 1300 
metrów, wliczając w to lądowisko dla helikopterów. 

25 grudnia 2012 roku, godzina 10.00 (06.30 czasu polskiego) jesteśmy gotowi do wyjazdu, 
samochody zapakowane, my w kamizelkach kuloodpornych, czekamy na odprawę dowódcy 
konwoju. W konwoju dwa Hammery z weżyczkami strzelniczymi wyposażonymi w karabiny 
maszynowe 50 cal Browning Machine Gun (kaliber 12,7mm), jako przednie i tylne zabezpieczenie, 
dwie Toyoty LC litewskiego i ukraioskiego CIMIC-u (Civil – Military Cooperation) i nasze dwa lekko 
opancerzone (B6 class) Mercedesy klasy G, EUPOL-u. Jest piękny zimowy poranek, -7°C, słonecznie 
ani jednej chmurki na niebie. 

  
 Wyjeżdżamy z bazy, jak zwykle na bramie procedura sprawdzenia i przeładowania broni oraz 
sprawdzenie stanu osobowego i kryptonimów pojazdów. Dystans do przejechania wręcz śmieszny, 
sierociniec znajduje na przeciwko lotniska około 700 metrów od bazy. Gdy docieramy na miejsce 
okazuje się, że ANA (Afghanistan National Army) zabezpieczyła już teren wokół sierocioca. W wizytę 
zaangażowni są przedstawiciele ANA i ANP (Afghanisan National Police), na miescu jest też lokalna 
TV. 
 Sam sierociniec z zewnątrz prezentuje się całkiem dobrze, ładnie kolorowo pomalowane  
ogrodzenie i budynki. Wewnątrz cały czar pryska, podłoga to betonowa wylewka, ściany co prawda 
czyste, pomalowane ale brak jakichkolwiek mebli, tylko częśd podłogi przykryta wykładziną. Grzejniki 
są ale nie grzeją, zimno. 

 



 Przy pomocy żołnierzy ANA wypakowujemy upominki dla dzieciaków, zestawy złożone z 
torby szkolnej, piórnika, tzw „lunch box”-a i przywieszki odblaskowej. Dzieo wcześniej wraz z 
policjantem z Chorwacji i naszymi dwoma tłumaczami Firuzem i Arifem przez dwie godziny 
przygotowywaliśmy 200 takich zestawów z przedmiotów zakupionych przez UE w ramach pomocy. 
Dwieście zestawów dla dwustu sierot z Chaghcharanu (190-ciu chłopców i 10-ciu dziewczynek w 
wieku 7/15 lat). 

Na miejscu są już policjanci z PMU (Police Mardume Unit), z którymi ściśle współpracujemy 
w ramach Programu UE „Community Policing”. Program ma na celu zbliżenie policji i społeczeostwa 
oraz zmianę wizerunku policji afgaoskiej ze skorumpowanej uzbrojonej formacji na policję przyjazną i 
bliską społeczeostwu. 

  
Do sali w której ma się odbyd uroczystośd przychodzą dzieci, sami chłopcy i jest ich około 

siedemdziesięciu, reszta dzieciaków jest w szkole. Na wstępie częśd oficjalna, przemowy 
przedstawicieli PRT, ANA i ANP. Następnie mały poczęstunek, ciastka przygotowane przez kucharzy 
w DFAC (Dining Facility) w bazie. W koocu przekazanie upominków pomimo prób zaprowadzenia 
jako takiego porządku, panuje niewielki chaos ale jakoś to idzie. Wychowawcy sporządzają listę 
dzieciaków, które dostały prezenty aby później wręczyd resztę nieobecnym. Po zakooczeniu jeszcze 
jedna mała niespodzianka piłka do siatkówki i tu małe zaskoczenie okazuje się, że był to strzał w 
dziesiątkę, gdyż od razu pada propozycja wspólnego meczu na boisku sierocioca pomiędzy gośdmi a 
dzieciakami. Po skompletowaniu zespołu zagraliśmy jednego seta przeciwko drużynie z sierocioca. 
Pokonali nas sromotnie, widad że dużo grają a my to taka przypadkowa zbieranina ale wynik nie 
ważny, atmosfera się liczy. 

  
Po meczu pożegnanie i powrót do bazy. Pomimo że to tak blisko znów wbijamy się w 

kamizelki kuloodporne, (takie tu obowiązują procedury bezpieczeostwa) i wracamy do bazy. Jest 
godzina 13.00, idziemy od razu do DFAC-u na objad. Na dziś to będzie koniec zajęd służbowych bo 
pomimo, że Afgaoczycy nie obchodzą Swiąt Bożego Narodzenia to dla EUPOL jest to dzieo wolny. 

Oczywiście nie każdy dzieo pracy „EUPOL Mentor/Adviser”-a tak wygląda. Normalnie 
pracując w FOB-bie większośd czasu się spędza w bazie. Z baraku mieszkalnego do baraku gdzie 



mieszczą się nasze biura jest około 200 metrów. Codzienna praca to głównie w biurze, praca nad 
projektami EUPOL, przygotowywanie treningów dla policji afgaoskiej i organizacja spotkao z 
policjantami w trakcie których doradzamy im w sprawach związanych z pracą policyjną. Na treningi i 
spotkania jeździmy do Prowincjonalnej Komendy Policji (PHQ) i niewielkiego Centrum Szoklenia dla 
Policjantów w Chaghcharan. Czasami treningi dla mniejszych grup organizujemy w naszym pokoju 
odpraw. Jest to dla nas większa wygoda bo przynajmniej mamy prąd, na co nie zawsze możemy liczyd 
w PHQ i nie musimy wyjeżdżad z bazy co jak wiadomo w Afganistanie zawsze się wiąże z pewnym 
ryzykiem. Nawet w określanej jako bezpieczna, prowincji Ghor, znajdującej się w zachodnio-
centralnej części Afghanistanu dochodzi do zamachów bombowych i ataków Talibów na posteruki 
Policji. W maju 2008 roku w wymianie ognia zginął żołnierz litewski pełniący służbę na wieży 
wartowniczej. 

  
Życie w bazie to trochę jak w więzieniu, z tą różnicą że wartownicy na wieżyczkach 

strażniczych pilnują aby nikt nie dostał się do bazy a nie z niej uciekł. Dzieo w dzieo ta sama rutyna, 
barak mieszkalny, biuro, DFAC, biuro, barak mieszkalny i przez cały czas te same twarze. Wieczorami 
czas można spędzad w tzw „Welfare”-rze, baraku w którym można zagrad w bilard, piłkarzyki, jest tu 
WiFi, kaplica i biblioteka. W bazie jest również siłownia i sala gimnastyczna, przynajmniej wielki 
namiot, który taką rolę spełnia ale jest OK. Jeden z największych plusów PRT Chaghcharan to 
jedzenie w DFAC-u, w porównaniu do innych baz, które czsami się odwiedza przy przelotach to 
żarcie, tu w „Czaki” jest pierwsza klasa. Czasami codzienną rutynę urozmaica strzelanie. Strzelnica 
PRT to po prostu oddalona o trzy kilometry, odosobniona dolina otoczona pagórkami, z których 
zbocze jednego świetnie spełnia rolę kulochwytu. Z uwagi na procedury bezpieczeostwa na 
strzelanie jeździmy tylko z wojskiem i tylko przy okazji ich zajęd. Zawsze przy takim wyjeździe 
towarzyszy nam grupa dzieciaków z miasteczka, na którą trzeba szczególnie uważad z uwagi dla ich 
własnego dobra, które tylko czekają na znak że mogą pozbierad łuski. Takie to życie w zamkniętej 
bazie, na które trzeba po prostu byd przygotowanym przed misją. 

      



Miasteczko Chaghcharan (2250 mnpm, 34°31' szerokości północnej i 65°15' długości 
wschodniej, GPS 34.51952 65.25094), stolica prowincji Ghor w zachodnio-centralnej części 
Afganistanu liczy około 135 tys. mieszkaoców, jedną piątą populacji całej prowincji. Największa 
etniczna grupa to Tdżycy (ta sama z której pochodził Massud), są również Pasztuni i Hazarowie oraz 
czasami pijawiawiają się Kuczi z koczowniczego plemienia. Według danych statystycznych w 
prowincji Ghor jest największy odsetek analfabetów, sięgający 75% co jest dużym utrudnieniem w 
przypadku szkoleo, dlatego dużo uwagi w trakcie przygotowywania szkolenia poświęca się selekcji 
kandydatów. Pomimo iz w ostatnim okresie poczyniono wiele iwestycji drogowych, większośd ulic w 
mieście została wyasfaltowana i zostało zamontowane oświetlenie uliczne, to wszystkie drogi 
prowadzące do Chaghcharan są drogami gruntowymi, co okresie zimowym czyni je nieprzejezdnymi. 
Dużą zaletą miasta jest lotnisko z prawie dwukilometrowym, asfaltowym pasem startowym. 
Odległośd z Chaghcharanu do Warszawy to 4002 km (drogą powietrzną), szkoda tylko że nic na takiej 
trasie nie lata. 
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