
. 
~·S 0 . _ __.__. 

.Qi 
.Qi 
C1' 
~ 

<H 
<H 
~ 

.p 
oo 



' autor 
David Hare 
reżyser 
Andrew S. Paul 

Sobota Prapremiera 23 lutego 2008 Duża Scena 

Współobywatele, przez ostatnie dziewięć dni 
cały świat mógł na własne oczy przekonać się 
o sile naszego państwa. Dziś nasz kraj jest 
świadom niebezpieczeństwa i czuje się 

wezwany do obrony wolności. Nasz ból prze
rodził się w gniew, a gniew w determinację. 
Sprawiedliwości stanie się zadość, niezależnie 
od tego, czy doprowadzimy naszych wrogów 
przed jej oblicze, czy też dościgniemy ich, by ją 
wymierzyć.( ... ) 

W imieniu narodu amery
kjlńskiego dziękuję światu za 
jego wsparcie. Ameryka nigdy 
nie zapomni chwil, gdy nasz 
hymn zabrzmiał w pałacu 

Buckingham, na ulicach Paryża 
i pod berlińską Bramą Branden
burską. Nie zapomnimy po
łudniowokoreańskich dzieci, 
które modliły się pod naszą 

ambasadą w Seulu, ani modłów 
odprawionych w kairskim me
czecie. Nie zapomnimy minut 
ciszy i żałoby w Australii, 
Afryce i Ameryce Łacińskiej. 
(. .. ) 

Ameryka nie ma dziś prawdziwszego 
przyjaciela niż Wielka Brytania. Po raz kolejny 
łączy nas wielka sprawa. Jestem zaszczycony, 
że brytyjski premier przebył ocean, by 
zamanifestować jedność z Ameryką. Dziękuję 
za to, że przybyłeś, przyjacielu.( ... ) 

Amerykanie zadają sobie dziś wieczorem 
wiele pytań. Pytają: "kto zaatakował nasz 
kraj?". 

Wszystkie zebrane przez nas dowody 
wskazują na siatkę luźno powiązanych orga
nizacji terrorystycznych znaną jako Al-Kaida. 
Należą doń niektórzy ze zbrodniarzy poszuki
wanych za zamachy na ambasady amery
kańskie w Tanzanii i Kenii oraz za atak 
bombowy na okręt USS Cole. 

Al-Kaida w świecie terroru jest tym, czym 

mafia dla przestępczości. Ale jej celem nie jest 
zdobycie pieniędzy. Dąży ona do przekształ
cenia świata i narzucenia wszystkim ludziom 
swoich radykalnych przekonań. 

Terroryści wyznają marginesową formę 

skrajnego islamizmu, którą odrzuciła więk

szość muzułmańskich teologów i duchownych. 
To margines, który wypacza pokojowe 
nauczanie islamu. Ich idee nakazują zabijać 

chrześcijan i żydów, zabić 
wszystkich Amerykanów, 
bez różnicy czy cywilów, 
czy wojskowych, w tym 
kobiety i dzieci. 

Grupa ta i jej przywódca 
imieniem Osama bin La
den związani są z wieloma 
innymi organizacjami 
w różnych krajach w tym 
z egipskim islamskim Dżi
hadem oraz Ruchem Islam
skim z Uzbekistanu.( ... ) 

Chcę teraz zwrócić się 
bezpośrednio do muzuł

manów na całym świecie. 
Szanujemy waszą wiarę. 

Wyznaje ją bez żadnych ograniczeń wiele 
milionów Amery-kanów i jeszcze więcej 

milionów ludzi w kra-jach, które Ameryka 
zalicza do swoich przyjaciół. Jej nauki niosą 
przesłanie dobra i pokoju. Ci, którzy czynią 
zło w imię Allaha, bluźnią przeciwko jego 
imieniu. Terroryści są zdrajcami własnej wiary. 
Usiłują oni w istocie porwać i zawłaszczyć dla 
siebie islam. 

To nie rozliczni muzułmańscy przyjaciele są 
wrogami Ameryki. To nie wielka liczba na
szych arabskich przyjaciół. Naszym wrogiem 
jest groźna siatka terrorystyczna oraz każde 
państwo, które udziela jej wsparcia. 
Nasza wojna z terroryzmem zaczyna się odAl
Kaidy, ale na niej się nie kończy. Nie skończy 
się dopóty, dopóki każda grupa terrorystów 
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o światowym zasięgu nie zostanie odszukana 
i pokonana. (.„) Każdy kraj w każdym regionie 
świata musi teraz zdecydować: albo jesteście 
z nami, albo z terrorystami. Od dziś każdy kraj, 
który nadal gości albo wspiera terrorystów, 
będzie uważany przez Stany Zjednoczone za 
wroga.( ... ) 

Ale to nie jest tylko sprawa Ameryki. Gra nie 
toczy się tylko o jej wolność. To walka całego 
świata. To walka cywilizacji. To walka wszys
tkich, którzy wierzą w postęp i pluralizm, 
w tolerancję i wolność. Prosimy wszystkie 
kraje - dołączcie do nas. Będziemy potrzebo
wać pomocy ze strony sił policyjnych, służb 
wywiadowczych i systemów bankowych na 
całym świecie. Stany Zjednoczone są wdzięcz
ne, że tak wiele krajów i organizacji między
narodowych już wyraziło swoje zrozumienie 
i wsparcie od Ameryki Łacińskiej, przez Azję, 
Afrykę, Europę aż po świat islamski. Być może 
postawę świata najlepiej odzwierciedla Karta 
Atlantycka: atak na jeden kraj jest atakiem na 
wszystkie inne. Świat cywilizowany staje u bo
ku Ameryki.( ... ) 

Nie zapomnę rany zadanej naszemu krajowi, 
nie zapomnę, kto ją zadał. Nie ulegnę, nie 
spocznę, nie ustąpię w prowadzeniu walki 
o wolność i bezpieczeństwo narodu amery
kańskiego. Niewiadomy jest bieg wypadków w 
tym starciu, ale pewny jest jego wynik. 
Wolność i strach, sprawiedliwość i okrucień
stwo zawsze toczyły ze sobą wojnę. Dobrze 
wiemy, że Bóg nie zachowuje w tym sporze 
neutralności. 
Współobywatele, odpowiemy na przemoc 

wytrwałą sprawiedliwością, pewni słuszności 
naszej sprawy i ufni w nadchodzące zwycięs
two. Niech Bóg da nam mądrość we wszystkim, 
co nas czeka, i niech ma w opiece Stany Zjedno
czone Ameryki. 

George W. Bush 

„ Po ataku z 11 wrzefoia ", ji·agmenty przemówienia 
z 20 września 2001 (w: Wielkie mowv historii, /. IV 
Od Kennedy'ego do Ratzingera, POLITYKA , 

„ 
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Chwała Allahowi, który stworzył wszystkie 
stworzenie na swoją cześć, nakazał mu 
przestrzeganie sprawiedliwości oraz pozwolił 
skrzywdzonym mścić się na swoim ciemięzcy. 
A teraz do rzeczy: 
Pokój temu, kto kroczy właściwą ścieżką: ludu 
Ameryki, do was kieruję moje słowa o tym, jak 
uniknąć następnego Manhattanu, o wojnic i jej 
powodach oraz skutkach. ( ... ) 

Powiadam wam, Allah wie, że nigdy nie 
myśleliśmy o uderzeniu w wieże. Ale kiedy 
sytuacja stała się nieznośna i staliśmy się 

świadkami tyranii koalicji amerykańsko

izraelskiej przeciwko naszemu ludowi w Pa
lestynie i Libanie, przyszło mi to w końcu do 
głowy. 

Szereg wydarzeń, które wstrząsnęły mną 

bezpośrednio, rozpoczął się w 1982 r., kiedy 
Ameryka pozwoliła Izraelczykom zająć Liban, 
w czym dopomogła amerykańska Szósta Flota. 
Rozpoczęło się wielkie bombardowanie, wielu 
ludzi straciło życic i zdrowie, a inni w popłochu 
uciekli. 

Nie mogę zapomnieć tych poruszających scen 
- wszędzie krew, urwane kończyny, rozrzucone 
ciała kobiet i dzieci. Domy zmiecione wraz z ich 
mieszkańcami, wieżowce, które zawaliły się na 
swoich lokatorów, deszcz rakiet bezlitośnie 

spadający na nasz kraj. 
To tak jakby krokodyl spotkał bezbronne 

dziecko, które jedyne, co potrafi, to krzyczeć. 
Czy krokodyl zrozumie w ogóle argument nie 
poparty bronią? Świat wszystko widział 
i wszystko słyszał, ale nie reagował.( ... ) 

Kiedy tak patrzyłem na zburzone wieżowce w 
Libanie, przyszło mi do głowy, by w podobny 
sposób ukarać sprawców; gdybyśmy zniszczyli 
wieżowce u nich w Ameryce, zaznaliby tego 
samego co my i nie odważyliby się już zabijać 
naszych kobiet i dzieci. 

Tego również dnia nabrałem pewności, że 
opresja oraz celowe zabijanie niewinnych 
kobiet i dzieci to świadoma polityka Ameryki. 

Zniszczenie nosi nazwę wolności i demokracji, 
podczas gdy opór nazywa się terroryzmem 
i nietolerancją.( ... ) 
Czy samoobrona i ukaranie napastnika jest 

godnym potępienia terroryzmem? Nawet jeśli 
takim jest, to nie możemy go uniknąć. 

Z takim przesłaniem przez całe lata przed 
11 września starałem się do was dotrzeć 

słowem i czynem.( ... ) 

Gdybyście chcieli usunąć te powody, 
obralibyście właściwą ścieżkę prowadzącą 

Amerykę do takiego stanu bezpieczeństwa, 
w jakim znajdowała się przed 11 września. To 
tyle, jeśli chodzi o przyczyny wojny. 

Co do skutków, to były one - chwała Allahowi 
pozytywne, rozległe i przekroczyły pod każ
dym względem nasze oczekiwania. Zawdzię
czamy to wielu czynnikom; najważniejszy 

z nich to fakt, że trudno nam było porozumieć 
się administracją Busha z powodu jej 
podobieństwa do reżimów w naszych krajach. 
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Połowa z nich bowiem rządzona jest przez 
wojskowych, a dru.ga połowa przez królów lub 
prezydentów. ( ... ) 
Tak więc będziemy dalej robić tak, aby i Amery
ka się wykrwawiła i załamała. Niech się dzieje 
wola Allaha, nic dla niego nie jest zbyt wielkie. 
( ... ) 
Nic jest to żadna tajemnica, że myślący i prze
nikliwi Amerykan ie ostrzegali przed wojną 
Busha tymi słowy: "Ma pan do dyspozycji 
wszystko, czego pragnie, aby zapewnić 

bezpieczeństwo meryce i usunąć broń 

masowego rażenia o ile w ogóle istnieje. Kraje 
całego świata popierają pana w sprawach 
inspekcji. To nie jest w interesie Ameryki 
rzucać się w nieuzasadnioną wojnę o niepew
nym wyniku". 

Ale blask czarnego złota zmącił mu wzrok 
i umysł. Dał pierwszeństwo prywatnym intere
som przed publicznym interesem Ameryki. 
Rozpętała się wojna, rosła liczba ofiar, 

gospodarka amerykańska krwawiła, a Bush tak 
zapadł się po szyję w irackie bagno, że jego 
przyszłość jest zagrożona. Jak ta koza z powie
dzenia, która „wykopała kopytem nóż spod 
ziemi".( ... ) 
Kończąc już, powiadam wam szczerze: wasze 

bezpieczeństwo nie leży w rekąch Kerry'ego, 
ani Busha, ani Al-Kaidy. Nic z tych rzeczy. 

Wasze bezpieczeństwo leży w waszych 
rekach. Każde państwo, które nie igra z naszym 
bezpieczeństwem, automatycznie zapewniło 

sobie bezpieczeństwo. 
Allah jest naszym Strażnikiem i Wspomoży

cielem, podczas gdy wam brak Strażnika 

i Wspomożyciela. Pokój wszystkim, którzy idą 
za jego Nauką. 

Osama bin Laden 

Fragmenty przemówienia wyemitowanego przez 
telewizję Al-Dżazira 29 października 2004 (w: 
Wielkie moiry historii, t. IV: Od Kennedy'ego do 
Ratzingera, POLITYKA, Warszawa 2006) 
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BOHATEROWIE: 
Donald Rumsfeld - sekretarz obrony USA 
Colin Powell - sekretarz stanu USA 
Dick Cheney- wiceprezydent USA 
Condoleezza Rice - przewodnicząca Narodo
wego Komitetu Bezpieczeństwa USA, 
następczyni Colina Powella na stanowisku 
Sekretarza Stanu 
Paul Wolfowitz - wiceminister obrony USA 
Tony Blair- premier Wielkiej Brytanii 
Hans Blix - szef inspektorów rozbrojeniowych 
ONZ 

George W. Bush - 43 prezydent Stanów 
Zjednoczonych 
Michael Gerson - główny autor przemówień 

George'a W. Busha 
George Tenet - dyrektor CIA 
Laura Bush - żona prezydenta George'a 
W. Busha 
Jack Straw - sekretarz obrony Wielkiej 
Brytanii 
David Manning- ambasador Wielkiej Brytanii 
w USA 
Jonathan Powell - szef kancelarii Tony'ego 
Blaira 
Alastair Campbell - sekretarz prasowy 
Tony' ego Blaira 
Dominique de Villepin - francuski minister 
obrony 
Sir Richard Dearlove - szef brytyjskich służb 
specjalnych (MI6) 
Jean-David Levitte - ambasador Francji 
w USA 
John Negroponte - ambasador Stanów 
Zjednoczonych przy ONZ 
Jeremy Greenstock - Ambasador Wielkiej 
Brytanii przy ONZ, brytyjski wysłannik 

w Iraku 
Igor Iwanow - rosyjski minister spraw 
zagranicznych 
Siergiej Ławrow - Stały Przedstawiciel 
Federacji Rosyjskiej przy ONZ, Przedstawiciel 
Rosji w Radzie Bezpieczeństwa 
John McCain - amerykański senator, 
republikanin 
Mohamed EIBaradei - egipski dyplomata 
i dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej (IAEA) 
Dan Bartlett - szef Biura Prasowego Białego 
Domu 
Jacques Chirac - prezydent Francji, 
Robin Cook - przewodniczący Izby Gmin, 
podał się do dymisji protestując przeciwko 
operacji militarnej w Iraku 
Jeremy Paxman - dziennikarz BBC, znany ze 
swojego dociekliwego i drapieżnego stylu 
wywiadów 
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OB ADA: 
Anna Kadulska/Anna Wesołowska 
- Narrator, L.Bush, Działaczka Partii Pracy 
Monika Radziwon -Narrator, 
Palestyńska uczona 
Krystyna Wiśniewska - C.Rice 
Adam Baumann - C. Powell 
Antoni Gryzik - Narrator. P. Wolfowitz, 
Sir R. Dearlowe 
Jerzy Głybin - D. Rumsfeld 
Jerzy Kuczera -Narrator, 
D. Manning, M. Gerson, 
Wiesław Kupczak -Narrator, EIBaradei, 
chodźca irakijski , 

Szymon Kuśmider (gościnnie)
George W. Bush 
Andrzej Lipski - Narrator, G. Tennet, 
J. Negroponte, J. McCain 
Krzysztof Misiurkiewicz - H.Bhx, 
J. Straw, szef wywiadu 
Marcin Piejaś -Narrator, A. Cammbell, 
J. Green tock, J. Paxman 
Michał Rolnicki - aerator, J. Powell, 
Brytyjczyk w Nowym Jorku 
Wiesław Sławik - D. Cheney 
Marcin Szaforz - T. Blair 
Artur Święs - D. De Villelepin J. Chirac, 
R. Cook, J.-D. Levine, Dziennikarz 

Projekcje Beata Dzianowicz, Agata Kurzak, 
Marcin Miiller. 
Materiały filmowe pochodzą z Agencji Reuters. 
W spektaklu wykorzystano m.in. projekcje 
autorstwa Buzza Millera i Jima Muellera 
pochodzące z incenizacji „Stuff Happens" 
w PICT w Pittsburgu. 
Teatr dziękuje Andrew S. Paulowi za udo
stępnienie kostiumu - kombinezonu lotniczego 
dla postaci George' a W. Busha. 
inspicjent Dagmara Habryka 
sufler Maria Krupa 
dźwięk- Paweł Brzozowski 
kompozycja i realizacja światła - Maria Machowska 
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Andrew S. Paul 

Pochodzi z Filadelfii . Dorastał w Rzymie, 
gdzie uczęszczał do prestiżowej szkoły Notre 
Dame International School. Ukończył Studia 
na wydziale Nauk Ekonomicznych i Poli
tycznych Uniwersytetu w Pittsburgu, 
a w Guildford School of Acting w Londynie 
studiował sztukę aktorską. Jest założycielem 
i dyrektorem artystycznym Irlandzkiego i Kla
sycznego teatru w Pittsburgu (PICT) , 
w którym wyreżyserował m. in. „Juliusza 
Cezara" i „Hamleta" Szekspira, dramaty 
Briana Friela „Uzdrowiciel" i „Arystokraci", 
„Kobietę bez znaczenia" Wilde'a, adaptacje 
„Mewy" i „Wujaszka Wani" Czechowa oraz 
„Henryka IV" Szekspira i „Żywej Maski 
(Henryka IV)" Pirandella oraz wiele innych. 
W ciągu 11 sezonów na scenie kierowanego 
przez Andrew S. Paula PICT miało miejsce 
36 premier. Zespół odbył ponadto z wielkimi 

sukcesami dwa międzynarodowe toumec po 
Irlandii i Irlandii Północnej (w 2002 i 2003 r.) 
W 2006 roku wystawienie dzieł wszystkich 
Samuela Becketta, podczas zorganizowanego 
przez PICT z okazji setnej rocznicy urodzin 
tego dramaturga BeckettFest, zostało nazwane 
Wydarzeniem Roku przez magazyn Pitts
burgh Tribune-Review. 
Andrew S. Paul, uczestniczy w pracach the 
Theatre Program of the Pennsylvania Council 
on the Arts . Ostatnio został uhonorowany 
przez Pittsburgh Magazine nagrodą „40 under 
40" („40 przed czterdziestką"). Przez the Pitts
burgh Post Gazette uznany został za jedna z 50 
najbardziej wpływowych osób w kulturze 
Pittsburga ("Top 50 Cultural Power Brokers") . 
(Na podstawie http://www.picttheatre.org) 

David Hare 
- ur. w 194 7 roku w Sussex. Jest wszech

stronnie uzdolnionym pisarzem, który zaczy
nał swą karierę jako działacz teatru nie
zależnego, współtwórca paru bardzo znaczą
cych w Anglii grup teatralnych. Reżyser teatru 
i filmu, dyrektor Teatru Narodowego, jest dziś 
nade wszystko scenarzystą i wybitnym 
dramaturgiem. Jeszcze w czasie studiów 
w Cambridge, jako 20-latek, założył znany, 
działający do 1972 Portable Theatre, a następ
nie przyczynił się do powstania słynnego 
zespołu alternatywnego Joint Stock Company, 
w którym reżyserował w latach 1975 - 1980. 
Prawie wszystkie jego sztuki są nie tylko 
wyzwaniem rzuconym oczekiwaniom 
teatralnej publiczności, ale również przyzwy
czajeniom rozleniwionej, ociężałej intelek
tualnie krytyki . Hare wyznaje, że do zostania 
dramatopisarzem skłoniło go poczucie braku, 
świadomość istnienia w angielskim dramacie 

tematycznych luk dopraszających się o wypeł
nienie. Program ten zaczął realizować już od 
debiutanckiego utworu o feminizmie „Slag", 
za który w 1971 roku otrzymał nagrodę dla 
najlepiej zapowiadającego się młodego 
pisarza. A oto inne ważniejsze utwory w jego 
dorobku twórczym: „The Great Exhibition" 
(1971), „Knuckle" (1974), „Fanshen" (1975), 
„Przyjemny wyraz twarzy" (1975), „Plenty" 
( 1978), „Mapa świata" (1982) oraz wspólnie 
z Howardem Brentonem „Brassneck" (1973), 
„Prawda" (1985) i scenariusze filmowe: 
„Wykończyć Hitlera" (1978), „Dreams of 
Leaving" ( 1980), „Saigon-Year of the Cat" 
(1983), „Wetherby" (główna nagroda na festi
walu filmowym w Berlinie Zachodnim w 1985 
roku), „Skaza"( 1992), „Godziny" (nominacja 
do Oscara za scenariusz adaptowany w 2002) 
i inne. 

Na polskich scenach pojawiły sięjego dramaty 
„Fenszen", „Prześwit", „Tajemna ekstaza", 
„Tonacja blue albo Blue Room" (również pod 
tytułem „Przestrzeń smutku") i „Zdaniem 
Amy". Katowicka inscenizacja „Stuff 
Happens" jest pierwszą nieanglojęzyczną 
realizacją tej sztuki na świecie. 
(Na podstawiewww.e-teatr.pl) 
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Czy interwencja w Iraku ma związek z Pani/Pana życiem? 
Bush zaatakował Irak. A wiec wojna! Znisz
czenie, cierpienie, śmierć„. A we mnie uczucie 
bezsilności połączonej z gniewem i strachem. 
Skutki tej wojny mogą być nieobliczalne. Może 
się skończyć konfliktem atomowym, a na pewno 
spowoduje eksplozję nienawiści w świecie 

arabskim, a więc terror, także w Europie. Ta 
wojna dotyczy więc i nas. Mam troje dzieci. Mia
łam nadzieję , że uda im się być tym pokoleniem 
w Europie, które nie zazna tragedii wojny. Iluzja? 
Boję się„ . 

Ewa, matka (Niemcy) 

Sprawa wojny w Iraku ma dla mnie znaczenie, 
gdyż przekłada się na bezpieczeństwo moje 
i Polski. Czasami pewne działania muszą zostać 
podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem. Szuka
jąc analogii historycznych, należy przypomnieć, 

że gdyby w 1933 roku Francja dała się namówić 
Józefowi Piłsudskiemu do podjęcia wojny 
prewencyjnej wobec Hitlera, to prawdopo
dobnie świat i Polska uniknęłyby niewyobra
żalnych nieszczęść . W mojej ocenie USA i kraje 
sprzymierzone we właściwym momencie 
podjęły interwencję, która zakończyła zbrodni
czy system i wyeliminowała zdecydowanie wiel
kie zagrożenie, którego przyczyną był Irak pod 
rządami Saddama Husajna. 
Grzegorz, prawnik, (Polska, Katowice) 

Tak jak większość ludzi na całym świecie po 
tragedii Nowego Yorku (9/ 11) bałam się, że 

Londyn jest zagrożony na tę samą skalę . 

Wierzyliśmy Blairowi i Bushowi, że ich 
wywiady mówią prawdę. Nie wszyscy byli 
pewni, że wojna jest konieczna. Interwencja 
w Iraku miała być jedyną obroną przed groźbą 
broni nuklearnej . Wierzyłam w to również. 

Okazało się, że wywiad był pomyłką lub kłamst
wem. Obecnie nie czuje się bezpieczna w swoim 
kraju. 
Nina, psycholog, (Wielka Brytania, Londyn) 

15 lutego 2003 roku, wtedy, gdy cały świat 
zastanawiał się kiedy i w jaki sposób armia 
amerykańska będzie interweniować w Iraku, 
znalazłam się w Londynie, u mojej siostry 
i uczestniczyłam w ogromnej manifestacji « NIE 
WOJNIE ». Blisko milion manifestantów na 
ulicach stolicy Wielkiej Brytanii, demonstracje 
na Strandzie i Piccadilly, aby okazać swój 
sprzeciw wobec wojny! Jako Francuzka mogłam 
sobie pogratulować, że mój kraj odmówił 
przyłączenia się do niej , ale tutaj większość 

uczestników protestowało przeciw decyzjom 
swoich przywódców. Mój piętnastoletni siostrze
niec, dla którego była to pierwsza w życiu 

manifestacja, był szczęśliwy i dumy widząc tak 
wielu rodaków na ulicach.„ Niestety, kilka dni 
później„. 

Michele, nauczycielka (Francja, region paryski) 

Interwencja w Iraku bardzo mnie dotyczy. Przede 
wszystkim dlatego, że sam uczestniczyłem przed 
laty w takiej złej, niesłusznej wojnie. Teraz teź 
młodzi ludzie, wśród nich Polacy i Ukraińcy, 
muszą bez własnej woli, a tylko wykonując 
rozkazy swoich dowódców walczyć w sprawie, 
której słuszność jest wątpliwa. Ta wojna dotyka 
wszystkich obywateli, nawet jeśli osobiście nie 
są z nią związani. Ale to całe społeczeństwo 
odczuwa jej ciężar - w Iraku są czyiś synowie, 
narzeczeni, mężowie i ojcowie, czasem tylko i aż 
- sąsiedzi . Narażają życie dla innych. Przez ucho 
igielne przeciska się boleśnie gruba nić, 
przeszywająca i wiążąca wszystkich, dla których 
wojna w Iraku to wielkie cierpienie. 
Igor, lekarz, uczestnik wojny w Afganistanie 
(Ukraina, Lwów) 

Nie mam osobistych uczuć w stosunku do wojny 
w Iraku. Pomimo tego, że mam paru kolegów, 
którzy służyli w armii amerykańskiej, byli 
w Iraku parę razy i szczęśliwie żywi wrócili do 
domu. Nie potrafię dzielić z nimi ich smutku po 
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stracie kolegów, którzy zginęli na ich oczach. 
Prowadzę normalne codzienne życie, nie myśląc 
o tym, co tam sie dzieje. Nic nie jest wymagane 
od mnie, jako przeciętnego Amerykanina, abym 
w jakikolwiek sposób pomagał w tej wojnie. Ale 
czy to poparcie, wyrażane przez większość 

Amerykanów w formie machania flagami , 
wiązania żółtych wstążek wokół drzew i na 
samochodach, ma jakieś szczególnie znaczenie 
dla bezpośrednio uczestniczących w tej wojnie, 
np. amerykańskich żołnierzy i Irakijczyków? Coś 
tak ważnego jak wojna w Iraku, która jest tak 
szczerze popierana przez tylu ludzi w Ameryce, 

powinna chyba wymagać jakiegoś zbiorowego 
poświecenia od jego obywateli w kraju. Ale nikt 

" 

nie oczekuje niczego ode mnie ani od innych ~ 

Amerykanów. Jedynie bardzo mała grupa ludzi 
ma faktyczne i bezpośrednie doświadczenie 

z realiami tej i innej wojny. Bez wspólnego, 
społecznego poświecenia obywateli amerykań
skich, jedyną rzeczą jaka może dać możliwość , 
aby osobiście odczuć tę wojnę może być powrót 
z Iraku przyjaciela albo członka rodziny. 
I dopiero jeśli wróci on w trumnie lub żywy, 
przeciętny Amerykanin będzie miał prawdziwa 
okazje odczuć realia wojny w Iraku. 
Alex, doktorant oceanografii (USA , Kalifornia) 
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Po pięciu latach koniec misji w Iraku 
Misję stabilizacyjną w Iraku polscy żołnierze 

rozpoczęli na początku września 2003 roku. 
Wielonarodowa Dywizja Centrum-Południe 
pod polskim dowództwem przejęła od 
Amerykanów odpowiedzialność za strefę 
środkowo-południową, która obejmowała 
wtedy 5 z 18 prowincji Iraku: Babi!, Karbala, 
Nadżaf, Kadisija i Wasit. Początkowo polskie 
wojska przebywały w Iraku na podstawie 
porozumień z okupacyjnymi Tymczasowymi 
Władzami Koalicyjnymi (CPA), później 
podstawą prawną działania wielonarodowej 
dywizji stały się rezolucje Rady Bezpie
czeństwa ONZ. 
Wcześniej Polska poparła amerykańską 

inwazję na Irak, uzasadnianą przez rząd 
George'a Busha zagrożeniem bronią maso
wego rażenia i związków z Al-Kaidą. Rząd 
Leszka Millera wysłał w rejon Zatoki Perskiej 
grupę komandosów i pododdział wojsk 
chemicznych, który badał próbki domniema
nej broni chemicznej . ( .. . ) 

Polski kontyngent, stanowiący od początku 
trzon dywizji, liczył na początku prawie 2500 
żołnierzy, a cała dywizja miała około 9000 
żołnierzy z 21 państw, w tym Hiszpanii, 
Ukrainy, Bułgarii, Rumunii , Mongolii, Węgier, 
Litwy, Łotwy i Słowacji . 
Z upływem czasu zmieniał się charakter misji. 
Początkowo polscy żołnierze wykonywali 
zadania stabilizacyjne - pomagali w budowie 
infrastruktury, zakładając np . instalacje 
uzdatniania wody, wyposażając szkoły i siero
cińce, doradzając przy budowie cywilnej 
administracji. Jednocześnie patrolowali teren, 
konwojowali transporty. Mandat dywizji nie 
obejmował działań ofensywnych, jednak w ra
zie potrzeby - jak podczas rebelii radykalnego 
duchownego szyickiego Muktady as-Sadra 
w roku 2004 - bronili siedzib irackich władz 

lokalnych i odpierali ataki bojowników. 
Gdy sytuacja się uspokoiła, misji nadano 

charakter bardziej szkoleniowy i doradczy, 
polscy wojskowi pomagali w szkoleniu i tre
ningu organizowanych na nowo sił irackich. 
Przewidywano, że będą głównie szkolić 
irackich żołnierzy i doradzać ich dowódcom. 
Polski kontyngent malał do ok. 1600, później 
1400, wreszcie około 900 żołnierzy. Malała też 
cała wielonarodowa dywizja - ubywało 
państw zgłaszających kontrybucje, zmniej
szały się kontyngenty. 
Wiosną 2004 roku, gdy w Hiszpanii wybory 

wygrali przeciwni interwencji socjaliści, 
dywizję opuścił 1400-osobowy kontyngent 
hiszpański, a wraz z nim wojska z Domini
kany, Hondurasu i Nikaragui. W tym samym 
roku z Iraku wyszli Filipińczycy i Tajowie, 
a póżniej Węgrzy. W 2006 roku, po wycofaniu 
się jednostek z Bułgarii i Ukrainy, liczebność 
dywizji spadła do dzisiejszego stanu- ok. 2000 
żołnierzy. Obecnie w skład dywizji - oprócz 
polskiego - wchodzą kontyngenty z Armenii, 
Ukrainy, Rumunii, Kazachstanu, Litwy, 
Łotwy, Mongolii oraz komponent amery
kański. 
Zmniejszała się także strefa, za którą 

odpowiadała dywizja. Gdy wzrastało zagro
żenie i potrzeba akcji bojowych, Amerykanie 
z powrotem przejmowali prowincje przeka
zane wcześniej dywizji - Bahii, Karbalę 
i Nadżaf. Dziś dywizja Centrum-Południe 
odpowiada za jedną prowincję - Kadisija, 
nazywaną też , od nazwy głównego miasta -
Diwanija. Tutaj też mieści się siedziba 
dowództwa, odkąd dywizja opuściła obóz przy 
ruinach Babilonu,przekazując ten teren Irakij
czykom. 
(„.) Pod koniec stycznia ubiegłego roku 
dywizja Centrum-Południe przekazała odpo-

wiedzialność za bezpieczeństwo w swojej 
strefie wojskom irackim. Diwanija i Wasit 
stały się pierwszymi w kraju prowincjami 
nadzorowanymi przez siły irackie, a nie koali
cyjne, jednak na swojej stronie internetowej 
dywizja nadal podaje, że odpowiada za pro
wincję Diwanija.(„.) 
Początkowo przewidywano, że polska misja 

w Iraku potrwa około roku, jednak stabilizacja, 
tworzenie nowych władz i przejmowanie 
obowiązków przez siły irackie przebiegały 
wolniej niż zakładano . („.) 

W styczniu 2006 roku mówiono, że 
liczebność kontyngentu polskiego ma być 
sukcesywnie zmniejszana, być może do 
całkowitego wycofania w końcu 2006 roku. 
(„.) 

Polska pokrywa około 40 procent kosztów 
pobytu polskiego kontyngentu w Iraku. Strona 
polska płaci za sprzęt i wyposażenie, pokrywa 
też koszty osobowe. Koszty pobytu, logistyki 
i transportu ponoszą USA. Na tegoroczne 
koszty pobytu w Iraku w budżecie zarezer
wowano ok. 80 mln zł. ( „.) 
Pierwszym polskim żołnierzem, który poległ 
w Iraku, był major Hieronim Kupczyk, 
awansowany pośmiertnie na podpułkownika, 
śmiertelnie raniony 6 listopada 2003 roku. Od 
tamtej pory w Iraku zginęło i zmarło - także 
poza strefą, za którą odpowiada polskie 
wojsko - 27 Polaków: 21 żołnierzy, trzech 
byłych wojskowych zatrudnionych przez 
zagraniczne firmy ochroniarskie, dwóch 
dziennikarzy i funkcjonariusz Biura Ochrony 
Rządu. („.) 

Misja polskiego kontyngentu wojskowego 
w Iraku zakończy się jesienią 2008 („.) Do 
tego czasu polski kontyngent ma liczyć do 900 
żołnierzy w Iraku i 300 w odwodzie w Polsce. 
Zakończenie misji w Iraku nastąpi pięć lat po 
jej rozpoczęciu. 
Źródło : PAP, 
http:llwww.rp.pl/artyku// 78976.html 
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