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WSTĘP 

Po raz kolejny historia pokazała, że niezadowolenie społeczne, 
wynikające z trudnej sytuacji ekonomicznej oraz, przede wszystkim, dążenie 
zwykłych ludzi do wolności, są głównymi czynnikami zdolnymi do obalenia 
autorytarnych rządów. Tak było w Libii w 2011 roku, a interwencja państw 
koalicji stanowiła jedyne wsparcie dla rebeliantów, którzy wywalczyli sobie 
wolność. 

Wystąpienia społeczne o różnej intensywności ogarnęły dużą część 
krajów arabskich już w grudniu 2010 roku, a z czasem otrzymały one 
określenie Arabskiej Wiosny. W wyniku rewolucji w kilku państwach doszło do 
zmiany rządów (Tunezja, Egipt), a w innych protesty zostały krwawo 
stłumione przez rządzących (Bahrajn), jeszcze w innych walki o „lepsze jutro” 
trwają nadal (Syria). Jednakże tylko w Libii konieczna była interwencja 
społeczności międzynarodowej, która mając na uwadze „odpowiedzialność za 
ochronę” (responsibility to protect) postanowiła chronić ludność cywilną, 
przeciwko której wystąpił rządzący od wielu lat w Libii Muammar Kaddafi. 

Interwencja koalicji „chętnych państw”, początkowo w ramach operacji 
Odyssey Dawn, a następnie Unified Protector stanowi ciekawe, 
wieloaspektowe źródło rozważań, odnoszących się zarówno do czynników 
politycznych, jak i militarnych. W kontekście politycznym należy zwrócić 
szczególną uwagę na funkcjonowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego                
w wymiarze globalnym i jego postrzeganie przez społeczność 
międzynarodową jako gwaranta bezpieczeństwa. Interwencja humanitarna       
w Libii wyraźnie pokazała, że NATO nie stanowi monolitu w kontekście 
podejmowania decyzji i często partykularne interesy poszczególnych państw 
członkowskich decydują o takim, a nie innym rozwoju sytuacji. Tylko niewielka 
część państw członkowskich w pełni zaaprobowała uczestnictwo NATO i jego 
dowodzenie działaniami powietrznymi nad Libią, a samo kierowanie operacją 
Unified Protector przysparzało w początkowym etapie wiele problemów. 
Odrębną kwestią w aspekcie politycznym, która powinna być szeroko 
dyskutowana w kontekście działań w Libii, jest zaangażowanie się Unii 
Europejskiej w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, a właściwie brak 
adekwatnych do rozwoju sytuacji decyzji. Unia Europejska jako organizm 
formalnoprawny nie sprostała wymaganiom w zakresie szybkiego 
podejmowania decyzji odnośnie Libii. Główny ciężar przeprowadzanych 
działań spoczywał na dwóch państwach – Francji i Wielkiej Brytanii, pozostałe 
państwa w większości przypadków były biernymi obserwatorami, skupiając 
się na dyplomatycznych komentarzach. Jest to niepokojący sygnał na 
przyszłość i każe się zastanawiać nad funkcjonowaniem Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony, tym bardziej że konflikt libijski był „wymarzonym” 
do tego, aby jego rozwiązaniem zajęła się właśnie Unia Europejska. 

Drugi aspekt rozważań odnosi się bezpośrednio do zaangażowania 
militarnego koalicji państw, zapewniających ochronę ludności cywilnej                   
i wspierających jej dążenia wolnościowe. Uczestnictwo elementów bojowych 



koalicji chętnych państw należy zakwalifikować jako udział w konflikcie                
o małej intensywności, który toczył się bezpośrednio przy granicach Europy. 
Wydawałoby się, że z wojskowego punktu widzenia nie powinien on stanowić 
problemu dla uczestników powietrznej operacji nad terytorium Libii. Zapisy 
zawarte w rezolucji nr 1973 przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ 
wyraźnie wskazywały, że jedynym możliwym narzędziem przeznaczonym do 
rozwiązania sytuacji konfliktowej w Libii było lotnictwo. Rzeczywistość okazała 
się jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana. Przede wszystkim, 
niewystarczające okazały się zdolności operacyjne europejskiej części 
państw NATO. Przyjęta rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973 
ustanawiała strefę zakazu lotów nad Libią i jednocześnie wykluczała 
zaangażowanie elementów naziemnych w rozwiązanie sytuacji kryzysowej. 
Dlatego zasadnicze zdolności sił koalicyjnych pochodziły z obszaru sił 
powietrznych, a w szczególności lotnictwa i opierały się na samolotach 
bojowych oraz samolotach tankowania powietrznego, zapewniających dostęp 
do terytorium Libii. Brak adekwatnej do tempa operacji ilości uzbrojenia 
kierowanego, zasobów z obszaru rozpoznania i obserwacji czy 
wykwalifikowanego personelu – to tylko niektóre z domen, które utrudniały 
prowadzenie działań bojowych. Również niemożność użycia statków 
powietrznych niektórych państw biorących udział w operacji do misji 
uderzeniowych (powietrze-ziemia) hamowała tempo działań operacyjnych. Po 
raz pierwszy w historii Stany Zjednoczone przyjęły w operacji rolę wspierającą 
wycofując swoje bojowe zasoby z działań i udostępniając elementy 
wspierające. Pomimo tego, bez wsparcia ze strony USA (samoloty 
tankowania w powietrzu, zasoby do prowadzenia rozpoznania i obserwacji, 
bezzałogowe systemy powietrzne) efekt końcowy operacji Unified Protector 
mógłby stać pod dużym znakiem zapytania. W dalszym ciągu brakuje 
świadomości w europejskiej części NATO, że cięcia w budżetach obronnych 
poszczególnych państw obniżają drastycznie zdolności Sojuszu 
Północnoatlantyckiego w obszarze kolektywnej obrony, na co wyraźnie 
wskazują doświadczenia z operacji Unified Protector. 

Trzeci z aspektów odnosi się do roli interwencji humanitarnej                                
w zapewnieniu ochrony ludności cywilnej, przeciwko której wystąpiła władza. 
Operacja w Libii była prowadzona według założeń koncepcji 
odpowiedzialności za ochronę, która jest rozwijana w społeczności 
międzynarodowej i która w przyszłości powinna niwelować ograniczenia 
przypisane do klasycznej interwencji humanitarnej. Nie brakuje jednak 
głosów, że idea koncepcji odpowiedzialności za ochronę i jej ewentualny 
dalszy rozwój zostały w trakcie konfliktu w Libii zaprzepaszczone. Czy 
rzeczywiście? 

Przedstawione powyżej ogólne dylematy związane z działaniami 
powietrznymi nad terytorium Libii składają się na monografię obejmującą 
cztery rozdziały, zawierające próbę odpowiedzi na powyższe problemy. 
Pozyskanie odpowiedzi było o tyle utrudnione, że blisko trzy lata po 
zakończeniu konfliktu w Libii brakuje kompleksowych opracowań dotyczących 
użycia lotnictwa w działaniach powietrznych przeciwko reżimowi Kaddafiego. 



Stąd głównym źródłem wiedzy pozostają cząstkowe raporty sił zbrojnych 
państw uczestniczących w działaniach bojowych, opisujące narodowe 
doświadczenia oraz bezpośrednie relacje medialne i artykuły prasowe                        
z okresu trwania konfliktu, jak również sporadyczne artykuły, których 
zdecydowana większość publikowana była za granicą. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono polityczne dylematy związane     
z podejmowaniem decyzji o interwencji w Libii, charakteryzując jednocześnie 
genezę wojny domowej w Libii. Dokonano także przeglądu najważniejszych 
wydarzeń militarnych do momentu przejęcia dowodzenia przez Sojusz 
Północnoatlantycki. 

Rozdział drugi zawiera porównanie potencjałów bojowych głównych 
aktorów zaangażowanych w konflikt: reżimu Kaddafiego, sił opozycyjnych 
oraz sił koalicyjnych. 

Rozdział trzeci poświęcono działaniom powietrznym nad Libią, 
wprowadzając opis zasadniczych wydarzeń w trakcie operacji Odyssey Dawn 
oraz Unified Protector. Scharakteryzowano system dowodzenia operacją,                    
a także przedstawiono narodowe doświadczenia z użycia sił powietrznych         
w działaniach bojowych nad Libią. 

Rozdział czwarty to opis doświadczeń z działań bojowych nad Libią. 
Odnosi się zarówno do aspektów politycznych, jak i militarnych w kontekście 
działań militarnych prowadzonych nad terytorium Libii. 

Monografię uzupełniono o załączniki przedstawiające kalendarium 
wydarzeń oraz potencjał bojowych sił koalicyjnych zaangażowanych                            
w konflikt. 

 



 


