
czasach kiedy sformułowa-
nie „wojna hybrydowa” nie 
schodzi z czołówek serwisów 
informacyjnych, większość 

społeczeństwa zaczyna rozumieć, jak 
bardzo zmieniła się sytuacja geopoli-
tyczna. Wiemy już, że jesteśmy świad-
kami powstawania nowego układu sił, 
w którym najistotniejsza jest silna po-
laryzacja pomiędzy Stanami Zjedno-
czonymi a Chinami. 

Rosja musi znaleźć dla siebie miejsce 
w tym nowym układzie, ale oprócz silnej 
armii lądowej Moskwa nie posiada już 
ekonomicznych możliwości, aby uczest-
niczyć w nakręcanym coraz silniej wyścigu 
zbrojeń, szczególnie w zakresie techno-
logii kosmicznych i informatycznych. 
Na razie próbuje wzmocnić swój po-
tencjał ekonomiczny, stosując spraw-
dzony w przeszłości szantaż energetyczny, 
tym razem z aktywną pomocą Niemiec, 
które chcą odgrywać decydującą rolę w 
Europie. Ostatnie decyzje administracji 
amerykańskiej wyraźnie wskazują, że 
Stany Zjednoczone zaczynają koncen-
trować swój potencjał militarny w rejonie 
Pacyfiku, zdając sobie sprawę z rosnącej 
pozycji Chin. Wszystkim tym działaniom 
towarzyszą elementy wojny informacyj-
nej, o których szczegółowo pisałem w 
poprzednich artykułach („Wojny infor-
macyjne”, „Nasz Dziennik”, 25 sierpnia 
2021 r.). 

Równolegle do tych działań prowa-
dzone są zaawansowane prace na polu 
technologii kosmicznych, czego wyraź-
nym przejawem są coraz liczniejsze i 
bardziej zaawansowane cywilne loty 
kosmiczne realizowane obecnie głównie 
w Stanach Zjednoczonych i Chinach 
(„Kosmiczne manewry”, „Nasz Dzien-

nik”, 21 czerwca 2021 r.). Jednak poza 
oficjalnymi misjami kosmicznymi coraz 
częściej przebijają się do opinii pub-
licznej informacje o tajnych projektach 
wojskowych, które mają na celu osiąg-
nięcie dominacji militarnej w przestrzeni 
kosmicznej. 

Współczesne działania wojenne są 
już praktycznie niemożliwe bez udziału 
technologii kosmicznych, poczynając 
od tych najprostszych, jak nawigacja 
GPS, łączność satelitarna, śledzenie 
mobilności jednostek wojskowych z or-
bity, a kończąc na zaawansowanych 
metodach analizy danych zebranych z 
satelitów. Wyko rzystuje się również no-
woczesną broń stosowaną do niszczenia 
satelitów przeciwnika i ofensywnych 
pocisków wystrzeliwanych z użyciem 
technologii kosmicznych („Sztuczna in-
teligencja w wojsku”, „Nasz Dziennik”, 

27 lipca 2021 r.). Jeśli którejś ze stron 
przyszłego konfliktu uda się sparaliżować 
system satelitarny przeciwnika, to od-
niesie on natychmiastową przewagę w 
konwencjonalnym teatrze działań wo-
jennych. A jak na razie największy po-
tencjał wojsk lądowych posiada Rosja. 
Chociaż Amerykanie przygotowują się 
do konfrontacji z Chinami, to nie po-
winni lekceważyć potencjalnie słabszego 
przeciwnika. 

Wojny gwiezdne 
Mogli się o tym przekonać mieszkańcy 
Stanów Zjednoczonych, kiedy 20 paź-
dziernika wcześnie rano zobaczyli na 
niebie bardzo jasny, spadający obiekt, 
który przypominał meteoroid. Okazał 
się on rosyjskim satelitą szpiegowskim 
Kosmos-2551. I chociaż na początku 
Amerykanie myśleli, że jest to przykład 
kolejnej awarii w realizowanym rosyj-
skim programie kosmicznym, to szybko 
stało się jasne, że sprawy wyglądają 
zgoła inaczej. Widowiskowy spektakl 
na niebie był elementem dużego rosyj-
skiego programu wojskowego, którego 
celem jest niszczenie satelitów innych 
krajów. To bardzo kosztowny program, 
ale Rosja, licząc na ogromne zyski po-
chodzące z krajów Unii Europejskiej, 
które zapłacą za rosyjski gaz tłoczony 
nowym gazociągiem Nord Stream 2, 
przyspieszyła prace nad tą technologią 
kosmiczną. 

Satelity serii Kosmos-25 to małe jed-
nostki, ważące nie więcej niż 500 kilo-
gramów, które najprawdopodobniej po-
siadają na swoim pokładzie specyficzny 
rodzaj broni mogący niszczyć inne sa-
telity. Pierwsze doniesienia o ich użyciu 
zostały zebrane przez Departament 

Obrony USA latem tego roku. Wtedy 
to zaobserwowano aktywność innego 
satelity z tej serii – Kosmos-2543, który 
na orbicie wystrzelił nieznany obiekt w 
stronę innego rosyjskiego satelity. Ten 
tajemniczy obiekt został sklasyfikowany 
jako broń antysatelitarna ASAT (Anti- 
-Satellite Weapon). Jeśli dodamy do 
tego informacje, że Kosmos-2543 może 
się poruszać po orbicie z prędkością 
względną ponad 640 km/h, co pozwala 
mu przechwytywać inne satelity, oraz 
że od stycznia 2020 r. zajmował się on 
śledzeniem amerykańskich satelitów 
wojskowych, to możemy uważać, że 
Rosjanie zaczynają testować nową broń 
służącą do niszczenia amerykańskich 
satelitów. Zatem wojna w kosmosie już 
się zaczęła, podobnie jak wojna hybry-
dowa, którą możemy obserwować np. 
na naszej wschodniej granicy. 

Pociski hipersoniczne 
Jeśli jakiś obiekt porusza się szybciej 
niż dźwięk (ok. 1225 km/h), mówimy o 
prędkości ponaddźwiękowej. Z taką 
prędkością poruszają się m.in. myśliwce 
wielozadaniowe, w tym będący na wy-
posażeniu naszej armii F-16, który osiąga 
prędkość blisko dwa razy większą niż 
prędkość dźwięku. Jeśli jednak jakiś 
obiekt porusza się z prędkością ponad 
pięć razy większą niż prędkość dźwięku, 
wtedy mówimy o prędkościach hiper-
sonicznych. Prace nad pociskami hiper-
sonicznymi trwają od wielu lat, poru-
szające się z tak wielką prędkością 
rakiety są w stanie dokonać uderzenia 
w wybrany cel, nie obawiając się więk-
szości współczesnych systemów obrony 
przeciwrakietowej. 
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Wojna na orbicie
Broń hipersoniczna staje się głównym elementem nowego wyścigu zbrojeń

Chiny już w 2019 r. 
zademonstrowały 
podczas defilady 
wojskowej 
swój pocisk 
hipersoniczny DF-17 
(Dongfeng-17), 
który może 
przenosić głowice 
nuklearne
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Pociski hipersoniczne poruszają się z ogromną prędkością, nieskuteczne 
stają się wobec nich konwencjonalne systemy antyrakietowe
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Pierwsze projekty broni hipersonicznej 
były realizowane jeszcze w 1967 r. w ra-
mach amerykańskiego projektu PRIME, 
jednak napotkały one na poważne trud-
ności, związane przede wszystkim z bra-
kiem odpowiednich materiałów kon-
strukcyjnych, które wytrzymywałyby eks-
tremalne warunki lotu z tak dużymi 
prędkościami. Amerykański samolot 
eksperymentalny X-15 osiągnął prędkość 
6,7 prędkości dźwięku w październiku 
1967 r., lecąc na wysokości 80 km, czyli 
właściwie na umownej granicy pomiędzy 
atmosferą a przestrzenią kosmiczną. 
Jednak dopiero opracowanie nowego 
typu silnika strumieniowego pozwoliło 
przekroczyć te granice, czego dokonał 
opracowany przez NASA samolot X-43, 
który 16 listopada 2004 r. osiągnął pręd-
kość prawie 10 razy większą niż prędkość 
dźwięku. Samoloty hipersoniczne mogą 
być używane zarówno do eksploracji 
bliskiego kosmosu, jak i oczywiście do 
przenoszenia dodatkowych głowic bo-
jowych, które mogą być wystrzeliwane 
właściwie na każdym etapie lotu. 

Rosja skupiła się na budowie rakiet 
hipersonicznych i w 2018 r. oficjalnie 
ogłosiła zakończenie prac testowych i 
rozpoczęcie produkcji rakiety hiper- 
sonicznej Avangard, która jest w stanie 
przenosić ładunki nuklearne oraz kon-
wencjonalne. Ma się poruszać z pręd-
kością ponad 20 razy większą niż pręd-
kość dźwięku. Moskwa prowadzi również 
testy rakiety Cyrkon, której pierwszy 
lot testowy został przeprowadzony w 
październiku 2020 r., ale osiągnął jedynie 
prędkość 5700 km/h i po locie trwającym 
4,5 min, przebywając dystans 450 km, 
trafił w cel testowy znajdujący się na 
Morzu Barentsa. Władimir Putin nazwał 
ten test „wielkim wydarzeniem dla całej 
Rosji, które nie ma odpowiedników na 
świecie”. Są to jednak enuncjacje zde-
cydowanie przesadzone, które z pew-
nością zostały sformułowane na użytek 
wewnętrzny. 

Na zagrożenie związane z chińskim 
programem broni hipersonicznej zwró-
cił uwagę brytyjski dziennik „Financial 
Times”, który 16 października br. opub-
likował artykuł pt. „Chiny testują nowe 
możliwości wojny kosmicznej za po-
mocą pocisku hipersonicznego”. Opi-
suje w nim chińskie testy pocisków hi-
personicznych wykorzystujących lot po 
niskiej orbicie okołoziemskiej, podobnie 
jak rozwiązania rosyjskie i amerykań-
skie. Po tym artykule amerykańskie 
media zaczęły publikować alarmujące 
komunikaty dotyczące śmiercionośnej 
broni chińskiej. Okazuje się, że Chiń-
czycy rzeczywiście przeprowadzili tajną 
misję kosmiczną, używając do tego 
celu rakiety nośnej Długi Marsz, tej 
samej, która w lipcu zeszłego roku wy-
niosła w kosmos marsjańską misję 
Tianwen-1. Testy odbywały się od 19 lip-
ca do 24 sierpnia i były objęte ścisłą 
tajemnicą. 

Po ich ujawnieniu przez dziennikarzy 
„Financial Ti mes” Chińczycy wydali ofi-
cjalny komunikat informujący, że tes-
towane były nowe pojazdy kosmiczne, 

a nie pocisk hipersoniczny. Pamiętajmy, 
że Chiny już w 2019 r. zademonstrowały 
podczas defilady wojskowej swój  pocisk 
hipersoniczny DF-17 (Dongfeng-17), 
który może przenosić głowice nuklearne. 
Niebezpieczeństwo użycia przez Chiny 
takiej broni istnieje już od dwóch lat. 
Pocisk DF-17 to rodzaj „szybowca hi-
personicznego”, który wykorzystując 
fragmentaryczny lot orbitalny, jest w 
stanie razić cele, omijając klasyczne sys-
temy obrony przeciwrakietowej. Zatem 
informacje dotyczące testowania kolej-
nych chińskich rozwiązań pocisków hi-
personicznych nie powinny budzić ja-
kiegoś szczególnego przerażenia. Chyba 
że podobnie jak w przypadku rosyjskiego 
Cyrkonu mamy znów do czynienia ze 
specyficznym rodzajem manipulacji me-
dialnej, która ma np. spowodować zwięk-
szenie poparcia społecznego dla bardzo 
kosztownego amerykańskiego projektu 
broni hipersonicznej. 

 Do tej pory powszechna była opinia, 
że Amerykanom broń hipersoniczna 
nie jest „niezbędnie potrzebna”, ponie-
waż posiadają oni zaawansowane systemy 
obrony przeciwrakietowej. Jednak panika 
medialna sprowokowana artykułem w 
„Financial Ti mes” spowodowała błys-
kawiczną reakcję Amerykanów. Już 
20 października, zaledwie cztery dni po 
publikacji alarmującego artykułu, za-
równo wojska lądowe, jak i amerykańska 
marynarka wojenna przeprowadziły aż 
trzy próby prototypów nowej broni hi-
personicznej. Pentagon poinformował, 
że wszystkie testy okazały się pozytywne 
i armia amerykańska dysponuje już 
sprawnym systemem broni hipersonicz-
nej. Tak szybka odpowiedź technolo-

giczna byłaby nierealna, gdyby nie przy-
gotowano jej z dużym wyprzedzeniem. 

Dzięki zastosowaniu elementów wojny 
informacyjnej zmobilizowano zarówno  
opinię społeczną w USA, jak i jej so-
juszników. Amerykanie kilka dni temu 
przetestowali nie tylko pocisk średniego 
zasięgu CPS (Conventional Prompt 
Strike) przeznaczony dla marynarki wo-
jennej, ale również pocisk dalekiego za-
sięgu LRHW przeznaczony dla wojsk 
lądowych. Jak czytamy w komunikacie 
Pentagonu: „Próby zostały przeprowa-
dzone w ośrodku NASA na kosmodro-
mie Wallops w stanie Wirginia. Miały 
one na celu zademonstrowanie zaawan-
sowanych technologii hipersonicznych”.  

Widzimy więc, że broń hipersoniczna 
staje się głównym elementem nowego 
wyścigu zbrojeń między USA, Rosją a 
Chinami. Choć w Stanach Zjednoczo-
nych zaawansowane prace nad takim 
rodzajem broni trwają od początku XXI 
wieku, to pierwszym krajem, który włą-
czył pociski hipersoniczne do swojego 
arsenału, była Rosja. W 2019 r. pociski 
Avangard znalazły się w arsenale armii 
rosyjskiej. Amerykanie chcą kontynuo-
wać prace nad swoją bronią hiper- 
soniczną przez najbliższy rok, zaś jej 
włączenie do służby jest planowane na 
październik przyszłego roku. 

Samo użycie broni hipersonicznej to 
tylko jedna strona zagadnienia. Dużo 
ważniejsze jest opracowanie systemów 
antyrakietowych będących w stanie 
zneutralizować stosowanie pocisków hi-
personicznych, które, jak już wiemy, 
poruszają się z ogromną prędkością i 
wobec których nieskuteczne stają się 
konwencjonalne systemy antyrakietowe, 
stosowane do tej pory w największych 
armiach świata, jak np. zakupiony rów-
nież przez naszą armię system Patriot. 

Tylko sztuczna inteligencja 
Systemy zwalczania pocisków hiper- 
sonicznych wymagają podejmowania 
bardzo szybkich decyzji, jeśli celem są 
lotniskowce albo silosy z bronią jądrową 
– tutaj działania człowieka są zbyt po-
wolne. Dlatego Amerykanie planują za-
stosowanie autonomicznych systemów 
sztucznej inteligencji, które samodzielnie 
będą podejmowały decyzje dotyczące 
użycia rakiet obrony przeciwrakietowej. 

Taka decyzja wymaga jednak rezygnacji 
z roli człowieka – dowódcy, który po-
dejmuje końcową decyzję, oraz całko-
witego zaufania sztucznej inteligencji, 
że użyje niebezpiecznej broni jedynie w 

celach obronnych, a nie np. ofensywnych. 
W ten sposób oddajemy w ręce algo-
rytmów bardzo niebezpieczny sektor 
militarny, zapewniając im właściwie nie-
ograniczoną autonomię w tym zakresie. 
Dowódcy wojskowi będą mogli sprawdzić 
zasadność i skuteczność użycia broni 
hipersonicznej jedynie post factum, 
kiedy nastąpiły już działania militarne 
powodujące zniszczenia i zapewne śmierć 
żołnierzy i ludności cywilnej, która zna-
lazła się w rejonie tych działań i nie 
mogła zostać ostrzeżona z należytym 
wyprzedzeniem. 

To bardzo poważny problem i nie-
wątpliwie w najbliższym czasie będziemy 
świadkami nowych wydarzeń dotyczących 
testów przebiegających na styku trzech 
nowych technologii: pocisków hiper- 
sonicznych, technologii kosmicznych i 
zastosowania algorytmów sztucznej in-
teligencji. Oprócz realnych rozwiązań 
technologicznych będziemy zapewne 
również obserwować prowadzenie dzia-
łań dezinformacyjnych i manipulacyjnych 
mających bardzo szerokie odniesienia 
do aktualnej sytuacji społeczno-poli-
tycznej. Przecież wygląda raczej na to, 
że chińskie testy pocisku hipersonicznego 
to nie jakaś zupełnie nowa technologia 
wojskowa, ale ważny element wojny in-
formacyjnej. Takie testy zostały prze-
prowadzone w momencie, kiedy obser-
wujemy wzrost napięcia w stosunkach 
amerykańsko-chińskich spowodowanego 
intensyfikacją działań wojskowych w 
pobliżu Tajwanu. Chiny chcą wymusić 
przejęcie tego autonomicznego kraju 
będącego sojusznikiem Stanów Zjed-
noczonych, nazywając ów proces „zjed-
noczeniem” Chin. Powstaje w ten sposób 
kolejny, po rejonie Bliskiego Wschodu, 
bardzo niebezpieczny punkt zapalny, 
który musimy rozważać z punktu wi-
dzenia geopolityki. 

Należy więc pilnie śledzić nie tylko 
rozwój, testy i rozprzestrzenianie nowych 
technologii wojskowych, ale przede 
wszystkim działania dyplomatyczne i 
ekonomiczne w tym rejonie świata w 
odniesieniu do dynamicznie zmieniającej 
się konfiguracji walki o nowe strefy 
wpływów na świecie. l
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Amerykanie chcą 
kontynuować prace 
nad bronią 
hipersoniczną 
przez najbliższy rok, 
zaś jej włączenie 
do służby jest 
planowane 
na październik 
przyszłego roku

Dr Grzegorz
Osiński
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Pentagon poinformował w październiku br., że armia amerykańska dysponuje już sprawnym systemem broni hipersonicznej


