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Misja  w  Kosowie  najczęściej  jest  postrzegana  poprzez
pryzmat  Jednostki  Specjalnej  Polskiej  Policji.  Warto  jednak
zauważyć że przez teren tego kraju przewinęło się kilkudziesięciu
o  ile  nie  kilkuset  polskich  obserwatorów,  nazywanych  również
monitorami lub ekspertami. 

Pierwszy raz w charakterze eksperta przybyłem do Kosowa
w 2005 roku. Wcześniej pełniłem służbę jako dowódca plutonu
JSPP, tak więc znałem nieco realia. Jednak to, co przeżyłem jako
monitor było zupełnie nowym doświadczeniem i wyzwaniem. W
Kosowie  jako  ekspert  ogółem spędziłem 5  lat.  Ten  czas  mogę
podzielić zasadniczo na dwa etapy, wynikające z mandatu Misji.
Pierwszy z nich to czasy po konflikcie z 1999 roku, kiedy nadzór
sprawowały Narody Zjednoczone  w ramach UNMIK  (United
Nations  Interim  Administration  Mission  in  Kosovo )  .
Wówczas na terenie tego niedużego (o wielkości naszego, średniej
wielkości  województwa)  państwa  przebywali  policjanci  i
żołnierze z około 50 różnych nacji. Wprowadziło to duży koloryt i
obfitowało  sporą  ilością  nietypowych  sytuacji.  Ramię  w  ramię
pracowali  koledzy  z  całego  świata,  w  moim  zespole  np.  z
Zambii ,Nigerii ,Fidżi ,Indii  i Rosji. Tutaj przypomina się mi jak
kolega z Indii kpił z partnera z Fidżi, że ma daleko do domu. W
czasach  UNMIKU  wspólna  służba  była  ciekawym
doświadczeniem,  a  wielokulturowość  policjantów  i  żołnierzy
źródłem sytuacji zarówno miłych jak i nie do końca przyjemnych.
Zgodnie  z  pragmatyką  Misji  obowiązywał   balans  pomiędzy
krajami,  kontynentami  oraz  różnymi kulturami.  Na  skutek  tego
pojawiały  się  czasami  osoby,  które  być  może  nie  miały
najlepszych  predyspozycji  oraz  umiejętności,  jednakże  były
zatrudniane z wspomnianego powyżej powodu. Nie wskazując na
narodowości, mogę jedynie wspomnieć, że jako team lider  byłem
świadkiem  wielu  nietypowych  zachowań.  Pewnego  razu
rozkazałem jednemu z policjantów, aby nocną porą udał  się  na
patrol  po  czym  on  odmówił.  Na  moje  pytanie  dlaczego  nie



wykonuje polecenia nic nie odpowiedział tylko się śmiał. Kiedy
mu tłumaczyłem, że jest to element naszej służby w żaden sposób
nie reagował. Trzeba wspomnieć, że teoretycznie była możliwość
złożenia  raportu  i  wszczęcia  postępowania  dyscyplinarnego,
jednak  rozwiązywanie  drobnych  w  sumie  spraw  w  sposób
„siłowy” stawiało przełożonego w niekorzystnym świetle i  było
raczej  niemile  widziane.  Zresztą  podobnych  przypadków
niesubordynacji  zdarzało się tak wiele,  że w zasadzie cały czas
trzeba by informować o niewłaściwym zachowaniu podwładnych.
Inny z nich miał w zwyczaju siadać na krześle i od razu zapadać w
drzemkę.  Kiedy  wskazywałem,  że  takie  zachowanie  jest
niewłaściwe  odpowiadał  ,że  on  nie  śpi  tylko  praktykuje  jogę.
Dużym  problemem  była  też  bariera  językowa.  Zdarzali  się
policjanci,   którzy  bardzo  słabo  mówili  w  języku  angielskim.
Wszelkie  ustalenia  odbywały  się  w  zasadzie  na  migi  i  przy
wskazywaniu palcem. Prawdziwą zmorą były zmiany w grafiku,
gdyż  niektórzy  nie  zapoznawali  się  z  ogłoszeniami,  które
znajdowały  się  w  widocznym  miejscu  i  nie  przychodzili  na
właściwą zmianę.  W praktyce każdy miał radiostację, jednak w
tej  sytuacji  praktycznie  bezużyteczną.  Umiejętności  kierowania
pojazdami,  zwłaszcza  dużymi,  terenowymi  samochodami  też
pozostawiały  wiele  do  życzenia.  Niektórzy  koledzy  z  bardziej
egzotycznych  krajów  sami  przyznawali,  że  ich  doświadczenie
ograniczało  się  głównie  do  prowadzenia  motorowerów.  Jeżeli
dodamy do tego że byli przyzwyczajeni do lewostronnego ruchu
oraz nigdy nie widzieli w swoim życiu śniegu i lodu na drodze
łatwo  sobie  wyobrazić  co  się  działo.  Bywało  że  niektórzy
odbywali  kilku-dziesięciokilometrową  podróż  używając  jedynie
pierwszego biegu. Na szczęście Toyoty, którymi  się poruszaliśmy
wytrzymywały  naprawdę  wiele.  Oczywiście  to  o  czym
wspominam stanowiło pewnego rodzaju margines. Ogólnie rzecz
ujmując moje doświadczenia z tamtego okresu są jak najbardziej
pozytywne.

Zasadniczo  misja  eksperta  polegała  na  monitorowaniu  lokalnej



Policji  (stąd  często  używana  zamiennie  nazwa  Monitor).
Policjanci  realizujący  to  zadanie  otrzymywali  ekwiwalent
pieniężny na wynajem mieszkania oraz pokrycie innych kosztów
pobytu.  Często  byliśmy  przydzielani  do  małych  miejscowości
gdzie  standard  życia  oraz  możliwości  interesującego  spędzenia
wolnego  czasu  poza  godzinami  służby  były  nikłe.  W  latach
dwutysięcznych dostęp do internetu a nawet telefonii komórkowej
nie  był  tak  powszechny  jak  obecnie  a  jeżeli  już  to  dosyć
kosztowny.  Z  perspektywy  czasu  mogę  to  uznać  za   pewnego
rodzaju korzyść. Po godzinach służby często się spotykaliśmy, co
przybierało   różne  formy.  Czasami  wspólnie  gdzieś
wychodziliśmy  jednak  najczęściej   odwiedzaliśmy  się  w
wynajmowanych  kwaterach.  Tradycją  było  oferowanie  jedzenia
charakterystycznego dla każdego kraju i  zapraszanie kolegów z
którymi razem się pracowało. Do dzisiaj pamiętam święto światła
zorganizowane przez Hindusów oraz jordańskie specjały. Polskie
wieczory  również  miały  miejsce-  zawsze  przygotowywaliśmy
również i dania bezmięsne, mając na uwadze, że część z nas była
wegetarianami.  W  trakcie  spotkań  poruszane  były  nietypowe
kwestie, byłem między innymi pytany, czy w Europie żyją lwy i
słonie- w takiej sytuacji śmiertelnie poważnie odpowiadałem, że
owszem, tylko takie trochę mniejsze.  Oczywiście nasze główne
kontakty  miały  miejsce  w  ramach  służby.  Osiem  godzin
spędzanych  razem  w  patrolu  czy  też  na  stacji  policji
(komisariacie) umożliwiało dogłębne poznanie się. Przypominam
sobie jak pewnego razu, gdy wyjątkowo nie byliśmy zbyt zajęci w
około  10  osobowym  w  gronie  pokazywaliśmy  jak  w  naszych
krajach maszerujemy oraz oddajemy honory.  Każdy miał  spory
ubaw, bo okazało się że musztra jest  diametralnie różna a niektóre
manewry i paradne kroki zahaczały o ekwilibrystykę.
Na Misji niezwykle istotną sprawą jest zachowanie bezstronności.
Warto znać szeroki kontekst konfliktu, jednak jako profesjonaliści
nie  możemy nikogo faworyzować.  W Kosowie  sytuacja  jest  w
miarę  przejrzysta,  ponieważ  występują  jedynie  dwie
zantagonizowane nacje. Każda z nich odwołuje się do okresów w



historii  oraz  sytuacji  które  są  dla  niej  wygodne.  Albańczycy
twierdzą że są potomkami  Ilirów i Traków, którzy zajmowali te
ziemie długo przed słowiańską ekspansją rozpoczętą w VI wieku
naszej  ery.  Serbowie  to  negują,  utrzymując  że  mają  prawo  do
terytorium  Kosowa,  gdyż  jako  pierwsi  zorganizowali  tutaj
państwo.  Do  tego  dochodzą  zaszłości  historyczne  z  czasów
okupacji  Imperium  Osmańskiego,  wypędzenia  Serbów  a
zwłaszcza  skomplikowane relacje, które miały miejsce podczas
drugiej  wojny  światowej  oraz  w  trakcie  istnienia  Federacyjnej
Republiki  Jugosławii.  Nie  wdając  się  w  szczegóły  można
powiedzieć,  że  każdy wybiórczo  mógł  zaprezentować  wygodną
dla siebie narrację. Z tego powodu niezwykle istotnym było, aby
nie ulegać sugestiom oraz nie przyjmować punktu widzenia żadnej
ze stron. Oczywiście kulturowo, jako Polakom jest nam znacznie
bliżej do Serbów. Po kilku miesiącach zamieszkiwania z serbską
rodziną  znikały  bariery  komunikacyjne,  gdyż opanowanie  tego,
słowiańskiego  języka  jest  stosunkowo  łatwe.  Duża  część
obyczajów oraz sposób celebrowania świąt jest  zbliżona do tego
co znamy. W żaden sposób nie mogło to  jednak determinować
naszego postępowania. Wszystkich musieliśmy traktować równo i
według  obowiązującego  prawa.  Stronniczość  była
niedopuszczalna i mogła skutkować nawet usunięciem z Misji.
Nasza praca nie byłaby możliwa bez pomocy lokalnych tłumaczy.
W każdym zespole mieliśmy asystentów, zarówno serbskich jak i
albańskich  Zasadniczo trzymali się oddzielnie, często darząc się
niechęcią. Nie przybierało to jednakże objawów jawnej wrogości,
gdyż byli to ludzie wyedukowani, po studiach, które kończyli w
byłej  Jugosławii.  W  trakcie  prowadzonych  dyskusji  próbowali
mnie przekonać, że są ofiarami i wszystkiemu są winni oczywiście
„ci drudzy”. Najlepszą metodą było uważne wysłuchanie oraz nie
zajmowanie  jakiegokolwiek  stanowiska.  Znajomość  języka
serbskiego  wśród  albańskich  tłumaczy  była  powszechna,  gdyż
przed wojną w Kosowie był to język urzędowy. W drugą stronę to
nie  działało  i  tylko  niewielu  Serbów  mówiło  po  albańsku.  Z
zasady staraliśmy się korzystać z pomocy „właściwego” tłumacza



przy  kontaktach  z  konkretną  grupą  etniczną.   Zdarzało  się,  że
ludzie reagowali złością i agresją, gdy widzieli asystenta z nacji
przeciwnej.  Nie  było  to  jednak  jakąś  żelazną  regułą.  Zawsze
starałem się  żyć dobrze ze wszystkimi tłumaczami.  Nikogo nie
wyróżniałem  oraz  nikomu  nie  przyznawałem  racji.  W  swoim
zespole miałem albańskiego lekarza, który opowiadał mi o tym,
jak wycofujące się siły serbskie ostrzeliwały bez żadnego powodu
z ciężkiej broni maszynowej domostwa, podczas gdy on siedział w
najodleglejszym  kącie,  osłaniając  dzieci  i  obserwując  pociski
przebijające ścianę obok. Później, kiedy uciekali na przyczepach
ciągniętych  przez  traktory  byli  zatrzymywani  przez  bojówki
paramilitarne i pod groźbą utraty życia rabowani z pieniędzy oraz
wszelkich wartościowych przedmiotów. Z drugiej strony serbska
koleżanka  opowiadała  o  tym  jak  albańskie  bojówki  brutalnie
zabiły członka jej rodziny, pełniącego urzędowe stanowisko przed
konfliktem  oraz  pokazywała  przerażające  zdjęcia  ofiar
albańskiego terroru, który nastąpił po wycofaniu się sił serbskich z
terenu  Kosowa.  Tłumacze  ci  nie  kłócili  się  ze  sobą,  jednakże
każdy z nich mocno obstawał  przy swoim stanowisku.  Oboje byli
bardzo dobrymi  rozmówcami  i  spędziliśmy na  rozmowie  wiele
godzin.   Myślę,  że  zawiązała  się  między  nami  spora  nić
porozumienia.  Pewnego  razu  razem  pojechaliśmy  na  albański
rynek, gdzie kupiliśmy cukier oraz inne produkty, które były tam
znacznie tańsze niż po serbskiej stronie. Udaliśmy się później do
serbskiej enklawy, gdzie ramię w ramię rozładowaliśmy towar dla
mieszkających  tam osób.  Nie  sądzę  aby  dziesiątki  kilogramów
cukru, który został dostarczony były zużyte do słodzenia herbaty.
Ta ilość wskazywała bardziej na hurtowy wyrób rakii. Napój ten
jest  na  Bałkanach  czymś  znacznie  więcej  niż  tylko  alkoholem
wyrabianym  domowym  sposobem.  Można  go  traktować  wręcz
jako zjawisko kulturowe, obejmujące takie aspekty jak produkcja,
sprawdzanie jakości, sposób serwowania oraz rytuały i zwyczaje z
tym związane.  Oczywiście na tym forum nie  będę wszystkiego
szczegółowo wyjaśniał gdyż moje „weteraństwo” mogłoby zostać
opacznie i nie do końca prawidłowo zrozumiane. Tak czy inaczej



rakija  zasługuje na oddzielny artykuł.  Tutaj  muszę jednakże od
razu przestrzec przed poważnym błędem jakim jest  spożywanie
trunku najtańszego  i zakupionego w sklepie gdyż w istocie jest to
rodzaj  samobójstwa  odłożonego  w  czasie.   Przeciętna  rodzina
produkuje  dziesiątki  a  czasami  nawet  setki  litrów  rakii.  Jej
spożycie  nie  ma  jednakże  charakteru  masowego  upijania  się.
Powszechnym jest nalewanie małej szklaneczki po czym toczenie
dyskusji,   rozmów  oraz  snucie  opowieści.  Pomimo
wszechobecności alkoholu nie widuje się zbyt wielu nietrzeźwych
osób.
Zdarzyło  się  mi,  że  zostałem  przydzielony  do  projektu
dotyczącego  uchodźców.  W jego  ramach  odwiedzaliśmy  osoby
wygnane  ze  swojej  wioski  i  zadawaliśmy  im  według
odpowiedniego  kwestionariusza  szereg  pytań  dotyczących
warunków obecnego  bytowania  oraz  powodów dla  których  nie
zdecydowali  się  powrócić.  Reakcje  naszych  rozmówców  były
różne. Niektórzy widzieli w nas iskrę nadziei,  lecz zdarzały się
sytuacje bardzo przygnębiające, kiedy to starsza kobieta zaczynała
płakać  mówiąc  że  w  czasie  wojny  został  zabity  jej  mąż  oraz
synowie  i  czego  my  właściwie  od  niej  chcemy.  Staraliśmy  się
pomagać tym ludziom jak potrafiliśmy, czasami nawet chociażby
poprzez  to  że  podwoziliśmy  ich  do  lekarza,  naginając  lekko
przepisy,  które  zabraniały  nam  transportowania  cywili
służbowymi  samochodami.  Pewnego  razu  razem  z  serbską
tłumaczką  w  ramach  tychże  rozpytań  trafiłem  do  mieszkania
usytuowanego  na  pierwszym  lub  drugim  piętrze.  Do  wnętrza
wpuścił  nas  masywnie  zbudowany  mężczyzna,  po  czym
momentalnie zamknął drzwi na klucz. Wtedy zorientowaliśmy się,
że  jest  już  na  sporym  rauszu.  Od  razu  stał  się  bardzo
nieprzyjemny,   prezentując  swoje  pretensje  wobec Misji,  której
jedynymi  przedstawicielami  w  zasięgu  jego  wzroku  byliśmy
akurat  my.  Sytuacja  się  skomplikowała,  gdy   w  ciasnym
pomieszczeniu  zbliżył  się  do  mnie  i  zaczął  być  agresywny,
wymachując rękoma w pobliżu mojej głowy. Oczywiście byłem
uzbrojony i gotowy do reakcji, jednakże trzeba mieć na uwadze że



nie mogłem liczyć na wsparcie. Użycie broni raczej nie wchodziło
w rachubę a  stosowanie  siły  fizycznej  wydawało  się  wątpliwie
skuteczne. Próbowałem załagodzić sytuację rozmową, jednak to
nic nie zmieniało. Nastąpił pat do momentu w którym zauważył
na moim ramieniu polskie godło. Wtedy zmienił się całkowicie,
po  czym  powiedział  że  polscy  lekarze  byli  jedynymi  którzy
udzielili mu pomocy kiedy jej potrzebował. Wydawało się, że to
koniec  problemów,  byłem  jednak  w  błędzie.  Mężczyzna
wyciągnął  wielką  butlę  z  rakiją  (zasadniczo  mało  kiedy  ktoś
wystawia naczynie mniejsze niż litrowe) i  stwierdził  że nie ma
mowy abym opuścił  jego  lokum,  dopóki  się  z  nim nie  napiję.
Moje tłumaczenie że przyjechałem samochodem pozostawił bez
komentarza, no chyba, że za takowy można uznać uśmiech. O ile
wcześniej rozważałem wariant siłowy wyjścia to w tym momencie
koncepcja całkowicie upadła. Ciężko walczyć z człowiekiem tylko
dlatego, że okazuje ci sympatię w ogólnie przyjęty na Bałkanach
sposób.  Tłumaczka próbowała  przyjść  mi  z  pomocą ale  on nie
zwracał   na  nią  najmniejszej  uwagi.  Ostatecznie  udało  się  mi
wyjść  z  tej   sytuacji,  pominę  jednakże  milczeniem  jakim
sposobem.
Innym razem po godzinach służby, w polskim gronie siedzieliśmy
w  lokalnej  kafejce.  W  pewnym  momencie  do  środka  wszedł
elegancko  ubrany  mężczyzna  po  czym  zaczął  śpiewać  pełnym
głosem pieśni,  jak  się  nam wydawało  podniosłe  i  patriotyczne.
Chwilę  porozmawiał  z  barmanem  oraz  innymi  osobami
znajdującymi się wewnątrz.  Kiedy podszedł do nas niespecjalnie
mogliśmy się porozumieć, jednakże on serdecznie nas wycałował
coś tam jeszcze dodatkowo zaśpiewał i  wyszedł.  Kiedy później
usiłowaliśmy  zapłacić  rachunek,  okazało  się  że  jest  już  przez
niego uregulowany. Bardzo nas to zdziwiło ale kelner powiedział,
że wziął nas za Rosjan, których  bardzo lubi i  szanuje.  W tym
momencie nie było specjalnie komu i z czego się tłumaczyć tak
więc wyszliśmy po darmowym poczęstunku.
Zawsze  bardziej  miło  wspomina  się  zabawne  sytuacje,  co  nie
zmienia faktu że tych nieprzyjemnych również było sporo. Kiedy



na pierwszej misji eksperckiej udałem się do warsztatu w którym
myliśmy  samochody  młody  pracownik  wziął  mnie  na  bok  i
powiedział  żebym  uważał.  Był  doskonale  zorientowany  że  nie
jestem już członkiem jednostki specjalnej, tylko monitorem, który
z reguły  podróżuje samotnie. Powiedział że szykują się rozruchy
a my jesteśmy bacznie obserwowani. W owym czasie mieszkałem
w Mitrowicy na wzgórzu, blisko kościoła, który wtedy jeszcze nie
był ukończony. Pewnego wieczoru ktoś pod moim oknem zaczął
strzelać  z  kałasznikowa  tak  ,że  na  poziomie  pierwszego  piętra
widziałem  błysk  opuszczający  lufę  karabinka.  Zdarzyło  się
również,  że  musiałem uciekać przed bandami  psów, które  były
dużym  problemem.  Zwierzęta   grupowały  się  w  stadach  po
kilkanaście  a  nawet  kilkadziesiąt  sztuk  i  zachowywały  bardzo
agresywnie. Innego razu, nieznani oczywiście sprawcy ostrzelali
naszą  stację  oraz  wrzucili  2  granaty  na  zaplecze  gdzie
parkowaliśmy  pojazdy.  W  rezultacie  został  ogłoszony  stan
podwyższonej  gotowości  i  rozważano  nawet  możliwość
ewakuacji. Wyjazdy w teren zostały wstrzymane. Zakończenie tej
historii   było dosyć nieoczekiwane. Po kilku dniach pojawił się
starszy  Serb,  który  zaczął  nas  uspokajać,  twierdząc  że  to  było
wesele i jak jest to w zwyczaju strzelali w powietrze, tylko nie
trafili, bo wcześniej trochę wypili a już na pewno nie zamierzali
nas  atakować.  Cały  czas   formułował  swoją  wypowiedź  w ten
sposób że ktoś mu o tym powiedział, a on nie ma z tym absolutnie
nic  wspólnego.  Oczywiście  była  to  pewnego  rodzaju  gra,  bo
doskonale  wiedzieliśmy,  że  jest  to  nieformalny  przywódca
lokalnej  społeczności.  Na  nasze  pytanie  jak  zakwalifikować
granaty  rzucone  na  parkingu  nie  próbował  niczego  tłumaczyć,
podkreślił tylko, że oni nic do nas nie mają i możemy czuć się
bezpiecznie. Alert został zatem zniesiony i wszystko wróciło na
stare  tory.  Kwestia  powszechności  dostępu  do  broni  w  latach
dwutysięcznych  była  zresztą  dużym  problemem.  Praktycznie
każda uroczystość po którejkolwiek ze stron kończyła się sporą
kanonadą w powietrze.  W późniejszym okresie ograniczono ten
zwyczaj między innymi poprzez każdorazowe otaczanie rejonu w



którym  padły  strzały  a  następnie  przeszukiwanie  wszystkich
domostw. W Kosowie posiadanie nielegalnej broni, nawet obecnie
jest przestępstwem mniejszej wagi  i niezagrożonym większą karą.
System  pełnienia  służby  w  czasach  UNMIK-u  był  dosyć
uciążliwy.  Eksperci   pracowali  codziennie  i  po  10
przepracowanych  dniach  „zarabiało  się”  jeden  dzień  urlopu  do
wykorzystania. Oznaczało to że po dwóch pierwszych miesiącach
można było wyjechać na krótki, sześciodniowy urlop. Wyjątkowo
niewdzięczna  była  praca  na  zmiany,  bo  jedyna  możliwość,
dłuższego,  24-godzinnego  wypoczynku  pojawiała  się  po  9-
dniowej  turze  (po  trzech  trzydniowych,  różnych  zmianach).
Sytuacja  ta  dotyczyła  głównie  policjantów  w  mniejszych
miejscowościach i na wioskach. Koledzy ulokowani w kwaterach
regionalnych oraz sztabie głównym mieli zmiany pierwsze.
Okres  zimowy był  najbardziej  uciążliwy.  W Kosowie  zasilanie
elektryczne oraz woda były wyłączane w godzinach wieczornych.
Oznaczało to, że po zakończeniu służby, zwłaszcza drugiej zmiany
wracało  się  do  wyziębionej  oraz  nieoświetlonej  kwatery.
Pozostawało jedynie włożenie na siebie dwóch dresów i udanie się
do  łóżka.  Oczywiście  były  dostępne  mieszkania  z  własnymi
rezerwuarami  wody  oraz  generatorami  elektrycznymi,  jednakże
były  one  stosunkowo  drogie  i  raczej  w   miastach.  Sam  fakt
dostępu do energii elektrycznej nie gwarantował  też korzystania z
jej dobrodziejstwa. W mieszkaniu, które wynajmowałem napięcie
wynosiło około 100 woltów i w związku z tym nie działały żadne
urządzenia elektryczne takie jak pralka lub telewizor a stuwatowe
żarówki ledwo się tliły. Rozwiązaniem były specjalne regulatory
napięcia,  jednak  nie  zawsze  i  nie  wszędzie  dostępne.  System
ogrzewania  mieszkania  również  zasługuje  na  wspomnienie.  Na
Bałkanach  niezwykle  popularne  są  kumulacyjne  piece
elektryczne.  Są  to  spore,  metalowe  skrzynie  z  szamotowymi
cegłami,  owiniętymi  spiralami  grzewczymi  w  środku.  W ciągu
dnia włączało się je, aby nagrzać cegły, ciepło było oddawane w
godzinach nocnych. Taki piec jest dosyć wydajny, jednakże może
ocieplić  jedynie  pomieszczenie  w  którym  się  znajduje,  czyli



najczęściej  pokój  dzienny  połączony  z  kuchnią.  Sypialnie
przeważnie  pozostawały  nieogrzewane,  więc  przy  naprawdę
dużych  mrozach   przenosiliśmy  się  tam,  gdzie  była  znośna
temperatura.
Czasami ogrzewanie było zapewniane przez gospodarza, zdarzało
się jednak, że trzeba było samemu palić w piecu. Przypominam
sobie poranki, kiedy musiałem wyjść z łóżka, udać się na dwór
porąbać siekierą jakieś straszliwie sękate kawałki drzewa, rozpalić
w  piecu  i  nagrzać  wodę.  Zajmowało  to  razem  około  półtora
godziny. Później można było umyć się w misce, następnie w tej
samej wodzie zrobić drobne pranie po czym użyć ją do spłukania
toalety.
To  o  czym  wspomniałem  pozostaje  w  sprzeczności  do
powszechnej  wiedzy  o  Bałkanach,  według  której  klimat  jest
łagodny i przyjazny. W rzeczywistości zimy bywają ostre, kraj jest
górzysty a słońce zachodzi bardzo szybko. Z drugiej strony lata
bywają wyjątkowo upalne. Miło jest kiedy na dworze temperatura
osiąga  ponad  30  stopni  Celsjusza,  jednak  niekoniecznie  wtedy,
kiedy trzeba nosić czarny mundur oraz ciężkie buty.  Normą było
kilkukrotne zmienianie koszulki w ciągu dnia. Nie wszyscy jednak
i  nie  zawsze  stosowali  się  do  tego,  wydaje  się  oczywistego
zwyczaju.  Osoby  o  wrażliwym zmyśle  powonienia,  najogólniej
rzecz ujmując na Misji były często wystawiane na ciężką próbę.
W starych mieszkaniach występował problem insektów. Wiosną
jednego dnia pojawiały się miliony mrówek. Były one dosłownie
wszędzie  i  zdarzyło  się  że  pewnego  poranka  po  przebudzeniu
zauważyłem że podłoga wręcz się rusza. Walka z nimi była trochę
jak z wiatrakami, po zatkaniu jednej dziury, wychodziły z innego
miejsca. Na szczęście po około dwóch tygodniach, niezależnie od
podjętych  środków  liczba  tych  stworzeń   malała  do
akceptowalnego poziomu. Przytrafiła się mi również inna historia
z  insektami.  Gdy  wyjeżdżałem  na  urlop  zostawiłem  uchylone
okno  i  do  tymczasowo  opuszczonej  kwatery  wprowadziła  się
kotka  i  urodziła  młode.  Przed  moim  powrotem  gospodyni
posprzątała mieszkanie oraz zamknęła okno i w rezultacie kocia



mama została  na  dworze  a  młode  bez  opieki  wewnątrz.  Kiedy
wróciłem,  zauważyłem  biegające  po  mieszkaniu  maluchy.
Wyniosłem  je  na  dwór,  gdzie  zaopiekowała  się  nimi  matka.
Niestety gdzieś zaginęło jedno z jej  dzieci,  najprawdopodobniej
zjedzone  przez  wałęsające  się  wszędzie  bezpańskie  psy.  Kotka
jednakże nieustannie wkradała się do mojego mieszkania i głośno
miaucząc  szukała  zguby.  Po  jakimś  czasie  dostałem  dziwnego
uczulenia.  Odwiedziłem  lekarza,  jednak  on  nie  rozpoznał  jego
przyczyny.  Któregoś  dnia  zauważyłem na  stole  czarną  kropkę.
Dotknąłem ją a ona podskoczyła ku mojemu zdziwieniu. Okazało
się, że koty przywlekły pchły. Gospodarze zaproponowali mi inną
kwaterę, jednak ja byłem zadowolony z tej którą zajmowałem i po
przeprowadzeniu  pewnego  rodzaju  dezynfekcji  sytuacja  została
opanowana.  Niemniej  pogryzienie  przez  pchły  nie  jest  niczym
przyjemnym i czymś czego bym wcześniej doznał.
UNMIK oferował stosunkowo niską dietę (per diem) a połączenia
lotnicze z Kosowem w tamtych czasach były dosyć drogie.  Do
kraju  jeździło  się  więc  przeważnie  autobusami,  czasami  z
jednostką  specjalną,  bywało  również  że  na  własną  rękę,
kombinowanymi  połączeniami.  Niektórzy  z   kolegów  mieli
własne samochody. Trzeba było też być świadomym specyficznej
sytuacji na granicy. Serbowie wpuszczali na terytorium swojego
kraju  (od  strony  Kosowa)  jedynie  osoby,  które  posiadały
odpowiedni  stempel  wstęp  wjazdowy  w  paszporcie.  Służby
graniczne twierdziły, że legalnym wjazdem do ich kraju (czyli też
i Kosowa) był wyłącznie taki, który nastąpił przez kontrolowane
przez  Serbię  przejście  graniczne.  Ponieważ  nie  mieli  swoich
funkcjonariuszy  na  lotnisku  w  Prisztinie  oraz  na  granicy
Macedońsko- Kosowskiej, przybycie na terytorium Kosowa przez
te przejścia było traktowane jako nielegalne i przy próbie wjazdu
na terytorium Serbii z Kosowa taka osoba nie była wpuszczana.
Powszechną praktyką umożliwiającą  pozyskanie  odpowiedniego
stempla był wyjazd do Macedonii po czym wjazd do wschodniej
Serbii  i  stamtąd  do  Kosowa.  To  gwarantowało  późniejsze
bezproblemowe przekraczanie granicy. Obecnie problem ten już



nie występuje, na serbskim punkcie kontrolnym wystarczy okazać
dowód osobisty.
Tak czy inaczej  czasy UNMIK-u wspominam z dużą sympatią,
jako  quasi  survivalowe  przeżycie.  Koloryt  tamtej  misji,
wyrażający  się  w  mnogości  nacji,  mundurów,  obyczajów  oraz
kultur był czymś wyjątkowym i pozostającym w pamięci.

W 2008 roku Kosowo zostało objęte nadzorem w miarach misji
Europejskiej EULEX (European Union Rule of Law Mission in
Kosovo ).  Pewne  struktury  ONZ-owskie  również  pozostały,
głównie  na  terenach  zamieszkiwanych  przez  Serbów  oraz  w
Prisztinie, niemniej głównym liderem i pracodawcą stała się Unia
Europejska.  Począwszy  od  procedury  rekrutacji  zmiany  są
znaczne. O ile na misję ONZ w Kosowie pracowników kierował i
wybierał kraj wysyłający (niemniej po przybyciu trzeba było zdać
egzaminy językowe, zaliczyć jazdę samochodem oraz strzelanie) o
tyle  w  EULEX-ie  nabór  jest  wieloetapowy  a  końcowa decyzja
pozostaje w rękach przyszłych, potencjalnych przełożonych. Tutaj
przybliżę  nieco  jak  to  wygląda,  może  komuś  z  przyszłych,
potencjalnych „misjonarzy” się przyda. Kilka razy w roku Misja
prezentuje wykaz stanowisk do obsadzenia, na które poszukiwani
są pracownicy. W przypadku policjantów decyzje o wystawieniu
kandydatów  podejmuje  Biuro  Międzynarodowej  Współpracy
Policji,  co  jest  dopiero  początkiem  długiej,  wielomiesięcznej
drogi.  Ubiegający się  wypełniają  aplikacje,  zawierające dane w
zakresie doświadczenia, zarówno krajowego, jak i misyjnego, po
czym  dokumenty  przesyłane  są  do  kadr  Misji.  Tam,  na  ich
podstawie sporządzana jest tzw. „krótka lista”, po czym wybrani
aplikujący są zapraszani na telefoniczną rozmowę. W określonym
i uzgodnionym drogą mailową terminie należy być dostępnym, po
czym następuje konwersacja, która trwa od 45 min do 1,5 godziny
(co podaję na podstawie swojego doświadczenia). Bezwzględnie
należy być zorientowanym co do struktury Misji, jej celów oraz
priorytetów.  nawet  gdy  ubiega  się  pierwszy  raz.  Te  informacje
można znaleźć na oficjalnej stronie Misji, warto się gruntownie z



nimi zapoznać. W rozmowie ze strony Misji bierze udział kilka
osób, poprzez mikrofon, więc jakość dźwięku bywa niezbyt dobra.
Zawsze jednak można prosić o powtórzenie pytania. Sprawdzane
jest doświadczenie krajowe i poprzednie „misyjne” o ile takie było
deklarowane.  Oczywiście  rozmowa  toczy  się  cały  czas  wokół
planowanego  stanowiska  i  o  ile  ktoś  stara  się  na  przykład  o
pozycję  monitora  do  spraw  międzyetnicznych  to  z  pewnością
zostanie zapytany o swoje kompetencje w tym zakresie.  Trzeba
wiedzieć  o  co  się  ubiega  oraz  zaprezentować  z  jak  najlepszej
strony, pamiętając, że jest to konkurs na konkretne stanowisko w
którym nie ma srebrnego medalu. Dostajesz się albo nie, sytuacja
zero-jedynkowa.  Niby  teoretycznie  w  trakcie  wypełniania
aplikacji  podaje  się  dwa  inne,  alternatywne  miejsca  pełnienia
służby, jednak w praktyce rzadko kiedy następuje rozmowa w ich
sprawie-  nie  jest  to  niczyja  złośliwość,  zwyczajnie  na  tamte
pozycje  przeważnie  jest  dostatecznie  dużo  kandydatów  i  nasz
akces  ma  charakter  niejako  zapasowy.  W  trakcie  rozmów  w
których brałem udział duży nacisk był położony na umiejętności
dotyczące  przywództwa  (kierowania  zasobami  ludzkimi)  i
współdziałania  w  grupie.  Większość  pytań  było  stosunkowo
jednoznacznych, niemniej trafiły się mi „kwiatki”, jak chociażby :
„czy  miałeś  sytuację,  że  popadłeś  w  konflikt  z  przełożonym,
mając pewność, że to ty masz rację, czego zdarzenie dotyczyło i
jak przebiegało?”.  Zrozumieć to w obcym języku przy pomocy
zestawu głośnomówiącego to jedno, przypomnieć sobie cokolwiek
na temat to drugie a wyartykułować składnie to już wisienka na
torcie. Przejść pozytywnie wywiad to ciężkie zadanie i zdarzyło
się,  że  wielu  doświadczonych policjantów zostało  zapędzonych
„w kozi róg” na niepremiowaną pozycję.
Dostałem się... Opis przyjazdu i aktywności wstępne w zasadzie
nie wymagają jakiegoś większego omówienia, bo jest się niejako
prowadzonym za  rękę.  Ktoś  odwiezie  na  lotnisko  i  na  miejscu
odbierze. Może to być przedstawiciel  Misji,  jednak przeważnie,
któryś  z  kolegów  tam  przebywających.  Później  trzeba  znaleźć
mieszkanie,  przejść  wstępny  instruktarz,  ale  to  też  w  miarę



rutynowa kwestia.
Pierwsze,  co  się  rzuca  w  oczy,  to  zupełnie  inny  charakter  w
stosunku do ONZ (Misji  UNMIK).  W EULEX-ie służbę pełnią
obywatele państw Unii Europejskiej oraz kilku wybranych, tzw.
krajów trzecich  (USA,  Kanada,  Norwegia,  Turcja).  Komponent
policyjny  Misji  jest  jednym  z  kilku  obok  prawniczego  i
ekonomicznego,  więc  stajemy  się  elementem  bardzo
skomplikowanej  układanki.  Struktura  Misji  jest  dosyć  płynna  i
podlega  prawie  nieustannym  przeobrażeniom  (głównie
redukcjom), więc skupię się na tym, co dotyczy policjantów (tutaj
uwaga  dla  ubiegających  się  o  stanowisko,  sprawdźcie
uaktualnienia, żeby nie prezentować nieaktualnych informacji). W
Kosowie  pracowało  i  pracuje  też  wielu  polskich  sędziów,
prokuratorów i prawników, każdy ekspert  się z nimi zetknie na
niwie prywatnej, czy też służbowej. W policji, zasadniczo istnieją
dwa piony do których można być przydzielonym: wykonawczy
oraz umacniający (wspomagający). Do zadań pierwszego należy
egzekwowanie celów Misji, nawet bez zgody i akceptacji rządu
Kosowa  jak  np.  zwalczanie  korupcji  na  szczytach  władzy  czy
ściganie  zbrodni  wojennych  w  które  mogą  być  zaangażowane
osoby z  establishmentu.  W skład wchodzi  departament  operacji
specjalnych (częścią  którego jest  też  nasza Jednostka Specjalna
Polskiej Policji ale również eksperci- antyterroryści, pirotechnicy,
ochroniarze  VIP-ów)   oraz  moduł,  który  można  porównać  z
naszym  pionem  kryminalnym  (dochodzeniowcy,  kryminalni  i
inni). Analogia do zadań, które znamy z kraju jest spora i w sumie
prawidłowa. Pion umacniający (wspomagający) oficjalnie ma na
celu  dzielenie  się  najlepszymi  europejskimi  praktykami.  W
praktyce  przybiera  to  formę  struktury  równoległej  do  siatki
kierownictwa  kosowskiej  policji.  Każdy  ma  swojego  lokalnego
partnera z którym pozostaje w ścisłym kontakcie.  Doradza mu,
proponuje rozwiązania, monitoruje podjęte czynności, jednak nie
ma absolutnie żadnej władzy ani głosu decydującego, jest to wręcz
żelazny  kanon.  Praca  ekspertów w większości  przypadków jest
żmudna i wymaga dużej dokładności. Pamiętać trzeba, że nie ma



taryfy  ulgowej-  cały  czas  jesteśmy  obserwowani  i  oceniani
(również w sposób formalny w postaci ocen okresowych) przez
naszych przełożonych i  kolegów. Do tego oczywiście cały czas
trzeba  mieć  na  uwadze  uwarunkowania  językowe  i  fakt
posługiwania się nowymi aktami prawnymi.
A teraz  trochę  o  pozytywnych  aspektach.  Po  pierwsze  system
pracy.  W większości  przypadków od  poniedziałku  do  piątku  z
wolnymi weekendami. Za przepracowany miesiąc przysługują 4
dni wolnego a dieta waha się w okolicy 90 euro dziennie. Bywają
dyżury pod telefonem i operacje przeprowadzane w dni wolne od
pracy ale są to raczej  sytuacje wyjątkowe. Zasadniczo soboty i
niedziele (oraz dodatkowych około 10 dni, stanowiących lokalne
święta,  zarówno  muzułmańskie  jak  i  prawosławne)  są  wolne  i
monitor  może  je  spędzać  w  dowolny  sposób.  W  przypadku
opuszczania  terytorium  Misji  należy  to  zgłosić,  lecz  jest  to
procedura  automatyczna  i  wszystko  odbywa  się  drogą
elektroniczną.  Po  godzinach  pracy  można  a  nawet  należy
zagospodarować sobie czas wolny, uprawiać sport lub uczyć się
języków  itp.  Niektóre  kursy  kiedyś  bywały  bezpłatne  (np.
organizowane przez OBWE-OSCE), za część trzeba zapłacić, lecz
nie  są  to  wysokie  kwoty.  Na  dwóch  lub  wyjątkowo  trzech
policjantów  przydzielany  jest  samochód  służbowy,   najczęściej
Nissan Pathfinder. W godzinach nocnych nie można jednakże go
parkować  w  miejscu  ogólnodostępnym,  należy  to  robić  na
obszarze  zatwierdzonym  przez  służbę  ochronną  (czyli  np.  na
zamkniętym  podwórzu  lub  w  garażu).  Auta  są  wyposażone  w
system  rejestracji  kierowców  i  parametrów  jazdy  a  przed
uruchomieniem silnika należy przyłożyć w odpowiednie miejsce
spersonalizowany  czip.  Za  kilkukrotne  przekroczenie  prędkości
można  stracić  czasowo  uprawnienia  do  kierowania.  Drobne
uszkodzenia, otarcia i wgniecenia są na porządku dziennym, gdyż
warunki  jazdy  a  zwłaszcza  parkowanie  sporymi  pojazdami  w
ekstremalnie  nieraz  ciasnych  garażach  temu sprzyja.  To  jednak
żaden  problem,  należy  taki  fakt  zgłosić  i  później  odwieźć  do
warsztatu  celem  reperacji.  Nie  jest  wszczynane  żadne



postępowanie dyscyplinarne, nawet jeżeli szkoda była zawiniona.
Auta są ubezpieczone i w miarę szybko naprawiane na bieżąco- na
ten czas przysługuje pojazd zastępczy. Oczywiście w przypadku
wypadków drogowych procedura jest bardziej skomplikowana, bo
jest  realizowana  przez  lokalną  policję.  Nie  ma  absolutnie
najmniejszej  tolerancji  dla  alkoholu  „za  kółkiem”,  decyzja  w
takim  przypadku  jest  jedna-  karne  wydalenie  z  Misji  z
powiadomieniem  kraju  i  wszelkimi  konsekwencjami
wynikającymi z lokalnego prawa. Obecnie w weekendy płaci się
za prywatne wykorzystanie samochodów, z tego co pamiętam 20
eurocentów za kilometr. Kiedyś (bodajże do 2011 roku) tak nie
było i kilkusetkilometrowe wycieczki wewnątrz Kosowa należały
do porządku dziennego a raczej weekendowego. A nawet więcej,
w  parku  maszynowym  Misji  znajdowało  się  kilka  aut,  które
można było  wynająć  i  zwiedzić  pobliskie  kraje,  jedynie  płacąc
koszt paliwa. To jednak jest już przeszłość, od kilku lat nawet tutaj
oszczędza się na wszystkim. Nie oznacza to jednakże, że  w czasie
wolnym, zwłaszcza w porze letniej  trzeba pozostać na miejscu.
Można  wynająć  samochód,  wiele  osób  ma  również  prywatne
pojazdy.  W  zasięgu  dwudniowego  wyjazdu  znajduje  się  wiele
kurortów w Grecji, Albanii i Czarnogórze, ja osobiście odbyłem
nawet krótką, sobotnio-niedzielną podróż do Dubrownika i inną
do  Sarajewa.  Oczywiście  wybrzeże  Adriatyku  jest
najpopularniejszym  kierunkiem  letnich  podróży,  ja  jednakże  z
równie  wielką  przyjemnością  zwiedzałem  interior  Bałkanów,
zwłaszcza Albanię  (np.  kanion Osum) i  zachodnią Serbię (park
narodowy  Uvac,  kolejkę  w  Mokrej  Gorze),  czy  Czarnogórę
(kanion Tara).
Przede wszystkim należy pamiętać, że pobyt na Misji to realizacja
zadań  służbowych.  Warunki  pracy  są  bardzo  dobre.  Każdy  ma
swoje  biurko  oraz  komputer  z  personalnym  kontem.  Obieg
dokumentów wewnętrznych  odbywa się w formie elektronicznej.
Drukowane są w zasadzie tylko protokoły przesłuchań oraz pisma
wychodzące do instytucji zewnętrznych. Prawie wszystkie sprawy
załatwia się ze swoim bezpośrednim przełożonym (team leader-



em), w przypadku prowadzenia korespondencji mailowej nie jest
wymagana jego akceptacja, jedynie dopisanie do listy odbiorców.
Sprawozdawczość i statystyka istnieją w ujęciu cotygodniowym
oraz  trzymiesięcznym.  Policjanci  posiadają  bardzo  dużą
autonomię i samodzielność w zakresie planowania i realizacji. Jest
to  system  typowo  zadaniowy  –  po  otrzymaniu  sprawy
wykonawstwo  pozostaje  w  gestii  pracownika.  Należy  tylko  w
określonym  terminie  poinformować  o  wynikach  a  w
cotygodniowych raportach o podjętych czynnościach.
Nowo  przybyli  są  kierowani  na  kilkudniowy  kurs  obejmujący
wszystkie  aspekty  funkcjonowania  na  Misji,  takie  jak
uwarunkowania  kulturowe,  zasady  postępowania,  kwestie
prawnicze,  pomoc  medyczną  i  wiele  innych.  W trakcie  pobytu
zdarzają  się  inne  szkolenia,  zarówno  obowiązkowe  jak  i
fakultatywne.  Udało  się  mi  odbyć  kilkudniowe  seminarium  w
Wiedniu w zakresie finansowania terroryzmu.
Jako,  że  jednym  z  głównych  powodów  ustanowienia  Misji  w
Kosowie  są  nierozwiązane  do  końca  napięcia  międzyetniczne,
wszelkie związane z tym zdarzenia traktowane są priorytetowo.
Czasami są to drobne sprawy jak np. zdewastowanie nagrobka na
cmentarzu serbskiej  enklawy.  Przypominam sobie  jak tamtejszy
szef dochodzeniówki przekonywał mnie, że zamknął sprawę, bo
pionowy  element  grobu  upadł  na  skutek  zmurszenia  betonu  i
braku prętów mocujących do części poziomej. Gdy zapytałem na
jakiej  podstawie  tak  twierdzi  i  czy  konsultował  to  z  jakimś
specjalistą  wyraźnie  się  zdenerwował  i  zaczął  prawie  na  mnie
krzyczeć: „może  w tej Europie macie ekspertów od grobów, my,
Serbowie  wszystko  robimy  własnoręcznie”.  Złość  mu  jednak
szybko  przeszła,  bo  w  toku  dalszej  rozmowy  znaleźliśmy
wspólnego  znajomego,  który  nomen  omen  okazał  się  jego
krewniakiem. Tych spraw były setki, ale zawsze jest kilka takich,
które  będę  pamiętał.  W jednej  z  enklaw zdarzyła  się  eksplozja
granatu w pobliżu posterunku policji, oczywiście z podejrzeniem
ataku  ze  strony  zwaśnionej  nacji.  Po  pewnym czasie  zostałem
poinformowany  o  dosyć  specyficznym  przebiegu  zdarzenia.



Miejscowy watażka,  chuligan narodowości  serbskiej  udał  się  w
godzinach wieczornych do restauracji, parkując tak, że blokował
pół  jezdni.  Poinformowani  o  tym  policjanci  przyjechali,  po
czym...odkręcili mu tablice rejestracyjne, nawet nie wchodząc do
lokalu. Chyba nawet zostawili jakąś informację za wycieraczką,
tak czy inaczej, mocno pijany właściciel pojawił się w jednostce i
wszczął  awanturę.  Nikt  go  nie  zatrzymał  ale  tablic  też  mu nie
oddano. Wściekły zaplanował zemstę,  usiłując wrzucić na teren
stacji granat przez płot. Niestety odbił się od gałęzi drzewa i spadł
na  zewnątrz  przy  okazji  raniąc  jednego  z  kolegów.  Później
usiłowano   pojmać  sprawcę,  lecz  tutaj  poszło  jeszcze  gorzej,
otoczenie  domu  okazało  się  nieskuteczne,  bo  i  tak  wyskoczył
przez okno i zbiegł. To wszystko brzmi jak scenariusz komedii ale
takich  spraw  były   dziesiątki.  Sprawcy  strzelaniny  w  miejscu
publicznym,  po  przesłuchaniu  bywają  zwalniani  do  domu  a
kierowcy w którego bagażniku znaleziono broń nie przedstawia
się  żadnych  zarzutów,  przyjmując  na  wiarę,  że  nie  ma  on
właściwie  pojęcia  skąd  tam  się  wzięła.  No  cóż,  Bałkany.
Oczywiście  pracowałem  przy  znacznie  poważniejszych
gatunkowo  sprawach,  takich  jak  aresztowania  (razem  z  FBI)
domniemanych  członków  Al  Kaidy,  operacji  skierowanej
przeciwko  obywatelom  Kosowa  walczącym  w  Syrii,
zatrzymaniach  radykalnych  imamów  oraz  członków
zorganizowanych grup przestępczych. Pełniąc służbę w Wydziale
ds. Zbrodni Wojennych konwojowałem albańskich świadków na
rozprawę, która odbyła się w Belgradzie. Nie wszystko odbywało
się  w  sposób  spokojny,  często  spotykałem  się  z  niechęcią  ze
strony  mieszkańców  Kosowa.  Rozmowy  bywają  bardzo
nieprzyjemne  a  my  oskarżani,  głównie  o  przewlekłość  i
nieskuteczność. Częściowo można zrozumieć ten punkt widzenia,
sporo spraw zostało wszczętych jeszcze w czasach UNMIK-u, po
czym zwyczajnie  składowanych,  bez  nadawania  biegu.  Po  bez
mała  20  latach  od  zakończenia  działań  wojennych  kolejna
instytucja  się  nimi  interesuje,  co  dla  pokrzywdzonych  nie  ma
większego  znaczenia,  gdyż  oni  oczekują  rezultatów,  których



często  brak.  Nie  można  również  odnaleźć  oraz  zidentyfikować
wielu setek osób zaginionych podczas konfliktu. Do dzisiaj trwają
ekshumacje,  szczątki  ludzkie  są  również  znajdowane
przypadkowo  przy  prowadzeniu  prac  budowlanych.  Wojna  w
Kosowie miała bardzo brutalny charakter.  Horror,  który tu miał
miejsce  uświadomiłem  sobie  w  pełni  dopiero  po  przebrnięciu
przez dziesiątki akt. W początkowym okresie siły serbskie, często
oddziały  nieregularne  (rezerwiści  i  paramilitarne  bojówki)
otaczały  miejsca  zamieszkałe  przez  Albańczyków,  następnie  po
selekcji mordowały wszystkich  mężczyzn, chociaż bywało też, że
nie oszczędzano nikogo. W późniejszym okresie, po opuszczeniu
Kosowa  przez  serbskie  siły  militarne  straszliwy  odwet  na
pozostałych  w  kraju  cywilach-Serbach  wzięła  UCK-  Armia
Wyzwolenia  Kosowa.  W  obu  jednak  przypadkach  najbardziej
przeraża, że to nie były żadne walki dwóch stron, tylko okrutne
mordy  bezbronnych  cywilów,  często  poprzedzone  rabunkiem,
torturami  i  gwałtami.  To  naprawdę  było  przerażające  i  często
zdarzało się,  że oprawcą był znajomy lub sąsiad z czasów gdy
wszyscy  żyli  razem  w  zgodzie.  Poczucie  krzywdy  jest
przeogromne i niewiele wskazuje na to, że Kosowo kiedykolwiek
stanie się normalnym krajem. Nikt właściwie nie identyfikuje się z
tym  państwem  a  oficjalne  flagi  państwowe  pojawiają  się
sporadycznie.  Na  terenach  zamieszkałych  przez  Albańczyków
królują dwugłowe, czarne orły na czerwonym tle i odpowiednio w
miejscach zajętych przez Serbów również dwugłowe, lecz białe
orły  na  biało-czerwono-niebieskiej  fladze.  Serbskie  enklawy  w
centralnej  i  południowej  części  Kosowa  są  w  sumie  otwarte  i
przejezdne,  jednak  tereny  na  północ  od  rzeki  Ibar  są  prawie
niedostępne dla Albańczyków a członkowie Misji mają obowiązek
poruszania  się   opancerzonymi pojazdami.  W 2013 roku został
tam ostrzelany konwój wracający z granicy w wyniku czego jeden
z członków Misji poniósł śmierć. W Północnej Mitrowicy w 2008
roku  po  obrzuceniu  granatami  pod  sądem,  wielu  polskich
policjantów  z  Jednostki  Specjalnej  zostało  rannych  a  kolega  z
Ukrainy  stracił  życie.  To  też  oblicze  Misji  UNMIK  i  każdy,



decydujący się na podjęcie służby w Kosowie powinien je znać.
Podsumowując,  na  Misję  EULEX,   nie  jest  łatwo  się
zakwalifikować, lecz na pewno warto, bo w zamian uzyskuje się
możliwość  pełnienia  służby  według  europejskich  standardów  i
przy doskonałym zapleczu techniczno- materiałowym. Zadania są
coraz  ciekawsze,  bo  wobec  stale  zmniejszającej  się  liczby
personelu w zainteresowaniu pozostają tylko sprawy największej
wagi.  Po  pracy  jest  możliwość  aktywnego  i  kreatywnego
spędzenia  wolnego  czasu  a  w  weekendy  i  urlopy  zwiedzenia
pobliskich  krajów.  Trzeba  mieć  jednak  świadomość  stale
istniejącego  zagrożenia.  Często  podnoszona  jest  kwestia
zamknięcia  Misji,  lecz  plany  te  były  wielokrotnie  przekładane,
więc  istnieje  prawdopodobieństwo,  że  w  mniej  lub  bardziej
okrojonej wersji będzie kontynuowana. Życzę zatem powodzenia
Koleżankom i  Kolegom,  którzy  będą  się  ubiegali  o  stanowiska
eksperckie  w  Kosowie.  Jednocześnie,  korzystając  z  okazji
pozdrawiam  serdecznie  wszystkich  z  którymi  miałem
przyjemność pełnić służbę.






