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Szanowni
Czytelnicy!
Ostatni kwartał roku to nie tylko obchody świąt rodzajów wojsk (wojsk łączności
i informatyki w październiku oraz wojsk rakietowych i artylerii w grudniu), lecz także czas odpraw prowadzonych w związkach taktycznych i oddziałach, na których
dowódcy – oprócz podsumowania efektów szkoleniowych osiągniętych w bieżącym roku – będą stawiali zadania na rok następny. Osobiście życzyłbym sobie, by
jedno z nich dotyczyło zwiększenia aktywności publicystycznej na łamach PWL dowódców i oficerów sztabów oraz ich podwładnych. A przecież jest o czym pisać.
Choćby o tym, jak szkolić, by uzyskiwać najlepsze wyniki, jaką problematykę
uwzględniać w programach szkolenia w związku z udziałem w operacjach poza granicami kraju i o wielu innych zagadnieniach.
Listopad za sprawą obchodzonego Dnia Podchorążego skłania do refleksji nad kondycją szkolnictwa wojskowego. Wiele autorytetów wypowiadało się na ten temat. Przedstawiano propozycje jego uzdrowienia, lecz jak na razie nic się nie zmieniło na lepsze.
A problem jest ważki. Wielu oficerów, spełniając wymóg posiadania tytułu magistra,
ukończyło różne kierunki studiów na cywilnych uczelniach. Zdobyta tam wiedza nie
jest jednak przydatna im w codziennej działalności służbowej. Uważam, że należałoby wprowadzić obowiązek ukończenia studiów magisterskich w AON, które przygotowywałyby do dowodzenia batalionem, jak również do funkcjonowania w sztabach na
różnych stanowiskach. Będzie to z korzyścią dla sił zbrojnych, gdyż absolwenci opanują zasady i umiejętności użycia pododdziałów różnych rodzajów wojsk w walce, a także twórczego stosowania zasad sztuki wojennej. Wiedza, którą w tej chwili zdobywają
na kursach operacyjno-taktycznych, jest – według mnie – jedynie przedsmakiem
tego, co mogliby przyswoić, studiując dłużej. Poza tym kursy nie oddają specyfiki
wykonywania zadań przez pododdziały rodzajów wojsk, gdyż rozpatrywana na nich
problematyka dotyczy najczęściej pododdziałów ogólnowojskowych, co nie do końca
satysfakcjonuje ich przedstawicieli. Uważam, że studia w AON oraz publikowanie
artykułów przez jej absolwentów przyczynią się do stosowania przez nich pojęć zawartych w dokumentach normatywnych. Nie będą więc zaśmiecać naszego języka sformułowaniami, którymi posługiwali się w trakcie międzynarodowych ćwiczeń bądź
nabyli pewne nawyki w ich stosowaniu, działając w składzie Polskiego Kontyngentu
Wojskowego na obszarze Afganistanu. Jeśli pewne sformułowania zawarte są w dokumentach natowskich, powinniśmy je upowszechniać na łamach naszego kwartalnika.
Jeśli jednak jest to tzw. żołnierski slang, należy go unikać.
Życzę Czytelnikom oraz wszystkim sympatykom największego rodzaju sił zbrojnych, by w czas świąt Bożego Narodzenia zagościło w ich domach ciepło, miłość
i szczęście, a Nowy Rok przyniósł pomyślność i spełnienie marzeń w życiu osobistym, a służba zaowocowała sukcesami.
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Zmierzając do sieciocentryczności

FOT. bogusław politowski

płk Karol Gulbas
szef Zarządu Dowodzenia
i Łączności Dowództwa
Wojsk Lądowych

Wyzwania
dla wojsk łączności
Wobec różnorodności rozwiązań opierających się
na technice komputerowej obszar odpowiedzialności naszego
rodzaju wojsk zdaje się zwiększać bez końca.

N

iedawno jeszcze do zapewniania
łączności w siłach zbrojnych wykorzystywano zasadniczo analogowe systemy łączności radiowej
i telefonicznej, kojarzone zwykle z nieodłącznymi
radiotelegrafistami i telefonistkami pośredniczącymi w zestawianiu połączeń. Odgłosy wydawane
przez pracujące wybieraki podnosząco-obrotowe
central telefonicznych Strowger oraz podniesione
głosy telefonistek wykrzykujących kryptonimy
6
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węzłów oraz sygnały rozpoznawcze osób funkcyjnych urosły przez lata do rangi niemalże symbolu
oddającego znaczenie łączności dla sprawnego
i efektywnego dowodzenia, często decydującego
o powodzeniu prowadzonych działań zbrojnych. To
dzięki nim przysłowiowy nerw armii postrzegany
był przez pryzmat słuchawki, w której cisza doprowadzała do szewskiej pasji niejednego dowódcę,
czy też radiotelegrafisty wygrywającego cierpliwie
melodyjne tony kodu Morse’a.
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Zmierzając do sieciocentryczności
Ta swoista klasyka łączności odchodzi bezpowrotnie do historii, skłaniając do refleksji nad
jej obecnym i przyszłym charakterem, refleksji
tym ważniejszej, że tempo zachodzących zmian
przyprawia o zawrót głowy.

Czy coś się zmieniło?

Istota łączności pozostała niezmienna – potrzeba przekazania informacji, często krytycznej,
w możliwie najkrótszym czasie, między określonym nadawcą i odbiorcą. Medium fizyczne również pozostaje od lat to samo. To fale radiowe
rozchodzące się w eterze, czy impulsy przesyłane kablem. Oczywiście postęp daje o sobie znać
również w tej dziedzinie: czy to w dostępnym zakresie częstotliwości, czy w rodzaju impulsów
przesyłanych na przykład kablem światłowodowym. O tym jednak, jak wiele się zmieniło, nikogo nie trzeba przekonywać.
Wystarczy krótki pobyt na stanowisku dowodzenia dowolnego szczebla, by dostrzec różnicę.
Przede wszystkim trudno szukać stanowiska pracy niewyposażonego w komputer. Klasyczny i dotychczas niezbędny aparat telefoniczny odchodzi
na dalszy plan. Zastąpiony często nowoczesnym
aparatem VoIP (Voice over IP) z podłączoną kamerą, pozostaje funkcjonalnie tym samym urządzeniem pozwalającym głównie na transmisję
głosu. O dziwo, mimo swej niezaprzeczalnej niezawodności i skuteczności, wzbogacony możliwością przekazania obrazu wideo rozmówcy, telefon przez większość czasu milczy. Specjalista na
stanowisku dowodzenia, wpatrzony w ekran komputera, odnajduje w sieci wszystkie potrzebne informacje. Obrazek zniecierpliwionego oficera
wykrzykującego „gdzie ta łączność?” odchodzi
w zapomnienie. Powszechnym widokiem jest natomiast poszukiwanie adresu e-mailowego określonego abonenta w sieci czy adresu witryny udostępniającej niezbędne dane, jak również wymiana zdań na temat wykorzystania określonej opcji
w używanej aplikacji. O klasycznej łączności, mimo jej kluczowej roli w przekazywaniu informacji, zapominamy, wpisując w to miejsce hasło „teleinformatyka”.
Mniej radykalnych zmian, a więcej tradycji
odnajdziemy na najniższych szczeblach. Tu z racji specyfiki działań radiowa łączność foniczna

TRENDY

jest i jeszcze przez jakiś czas pozostanie zasadniczym sposobem przekazywania informacji
w procesie dowodzenia i kierowania działaniami.
Stwierdzenie „100% łączności w łączności” ma
szansę jeszcze przez pewien czas nie stracić na
trafności. Jednak wprowadzenie oczekiwanych
urządzeń szerokopasmowej łączności radiowej
jako bazy niezbędnej do funkcjonowania nowoczesnego, informatycznego systemu kierowania
polem walki może tę proporcję szybko zmienić.

Stare i nowe wyzwania –
czy tak naprawdę łączności?

Zastąpienie szyldu „łączność” szyldem „teleinformatyka” ma swoje konsekwencje. Wobec
różnorodności rozwiązań opierających się na
technice komputerowej obszar odpowiedzialności naszego rodzaju wojsk zdaje się zwiększać
bez końca.
Trwające już kilka lat wysiłki związane z wdrażaniem systemu wsparcia dowodzenia (często
jeszcze nazywanego zautomatyzowanym systemem dowodzenia) na szczeblu taktycznym nie
przynoszą oczekiwanych efektów. Wciąż niezakończona modernizacja systemu skutkuje
Tylko współpraca specjalijego zawodnością
sty wojsk łączności z „rasoi usterkowością oraz
wym operatorem”, często bez
niepełnym dostosomożliwości jednoznacznego
rozgraniczenia zakresu odpowaniem do potrzeb
wiedzialności, jest gwarancją
użytkownika. Świapowodzenia.
domość upływającego czasu oraz konieczności nadążania
za nowymi wymaganiami każe nam poszukiwać sposobów
aktywizacji w oczekiwaniu na produkt zaspokajający nasze potrzeby. Z tym przeświadczeniem, przy pełnym wsparciu gestora, podjęliśmy wysiłek czasowej
eksploatacji systemu wsparcia dowodzenia wojsk
lądowych. Przymiotnik „czasowa” ma tu odniesienie do określonego horyzontu czasowego,
w którym mamy nadzieję otrzymać system zapięty na ostatni guzik. Zakres i rodzaj podejmowanych działań ma natomiast szerszy wymiar i służy wypracowaniu metodyki wprowadzania tego
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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Zmierzając do sieciocentryczności

FOT. bogusław politowski
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Element synergii
Usługi dostarczane w sieci AMN już niebawem zaspokoją potrzeby wszystkich rodzajów wojsk, tym samym nasza zależność, a przede wszystkim współodpowiedzialność z naszymi kolegami za efektywność wdrażanego rozwiązania
nabierze nowego wymiaru, zacierając dotychczasowe granice odpowiedzialności każdego z nich.

typu rozwiązania do użytku przez sztaby. Obecnie jesteśmy już bogatsi w doświadczenia z ubiegłych lat i świadomi, że systemu wsparcia dowodzenia klasy C2 nie da się z dnia na dzień,
a nawet z miesiąca na miesiąc zastosować w ćwiczeniu wieloszczeblowym, takim jak „Dragon”
czy „Anakonda”. Co więcej, świadczyłoby to
o dużej odwadze również w odniesieniu do ćwiczenia dywizyjnego czy brygadowego. Dlatego
przyjęliśmy zasadę, że bierzemy to, co mamy
i drobnymi krokami, lecz systematycznie wpra8
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wiamy w ruch poszczególne trybiki potężnej machiny wdrażania. Tymi trybikami są ustawiczne
szkolenia oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania systemu, poczynając od kursów podstawowych organizowanych w CSŁiI, szkoleń doskonalących prowadzonych w ramach sztabów
jednostek oraz treningów zgrywających, obejmujących własne SD, a następnie także SD podwładnego i przełożonego. Zwieńczeniem cyklu
planowanego do realizacji w ramach miesiąca
jest trening zgrywający, w którym uczestniczy
pełny łańcuch dowodzenia – od brygady do korpusu. Tak ułożony misternie plan jest w stanie zapewnić osiągnięcie założonego efektu, ale pod
jednym warunkiem: faktycznego, głębokiego zaangażowania docelowego użytkownika, czyli oficera sztabu wykonującego zadania w ramach
struktury stanowiska dowodzenia. Przeświadczenie, że łącznościowiec (informatyk, a właściwie
teleinformatyk) dostarczy rozwiązanie spełniające pokładane w nim nadzieje, już niejednokrotnie
zostało zweryfikowane z wynikiem negatywnym.
Tylko współpraca naszego specjalisty z „rasowym operatorem”, często bez możliwości jednoznacznego rozgraniczenia zakresu odpowiedzialności, jest gwarancją powodzenia. Tezę tę
potwierdziły warsztaty operacyjne przygotowujące do treningów zgrywających. Wspólne rozważania na temat zakresu możliwego do zrealizowania scenariusza operacyjnego w połączeniu
z możliwościami jego technologicznego przygotowania i rozegrania w systemie uświadomiły
swoistą wspólnotę interesów oraz bezradność
jednych w sytuacji nieobecności drugich. Umocniło się także przeświadczenie o konieczności
wykreowania roli tzw. superużytkownika, mającego cechy doskonałego operatora i jednocześnie
dużą wiedzę o zawiłościach technicznego rozwinięcia i wykorzystania systemu.
Od kilku lat coraz głośniej i częściej mówimy
o potrzebie symulacji jako zasadniczym elemencie wsparcia procesu szkolenia, gwarantującym zauważalne zwiększenie jego efektywności. Symulatory strzelań, pojazdów i urządzeń znalazły już stałe miejsce w wielu
jednostkach, pozwalając na intensyfikację szkolenia żołnierzy, przy jednoczesnym ograniczaniu jego kosztów. Jednocześnie dostrzegana jest
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Zmierzając do sieciocentryczności
potrzeba symulacji pola walki jako możliwości
rozgrywania scenariuszy taktycznych na najniższych szczeblach dowodzenia. Dotychczas dostępna jedynie dla wyższych szczebli w ramach
udostępnianego przez Centrum Symulacji
i Komputerowych Gier Wojennych AON systemu symulacji JTLS1, budziła coraz większe pożądanie zastosowania w najmniejszych ogniwach, takich jak drużyna, pluton czy kompania.
Pożądanie przechodzące w realną potrzebę
związaną z przygotowaniem kolejnych zmian
PKW do działania w Afganistanie zaowocowało umową na dostawę systemu JCATS2. Użyczony przez stronę amerykańską do zabezpieczenia kolejnych ćwiczeń „Bagram”, zyskiwał
coraz większe uznanie naszych dowódców
i żołnierzy. Finalizowana obecnie umowa daje
nadzieję na stopniowe usamodzielnienie się
w wykorzystaniu systemu. Oczywiście ze
względu na swoje informatyczne korzenie system został przypisany wojskom łączności i informatyki, dając początek budowie Pionu Systemów Symulacji Pola Walki w ramach Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów
Dowodzenia. I tu najważniejsze – nowa struktura jest budowana z udziałem specjalistów innych rodzajów wojsk, z których każdy, czy to
oficer rozpoznania, artylerii, wojsk inżynieryjnych czy inny, będzie decydował o przygotowaniu własnych sił i środków oraz o specyfice ich
wykorzystania w ramach rozgrywanego scenariusza. W ten sposób umowna granica między
tym, za co odpowiada łącznościowiec, a tym,
co leży w gestii kolegów z innych rodzajów
wojsk, stanie się niemalże niewidoczna.
Podobnie jak w przypadku symulacji, mamy
coraz większą nadzieję na sfinalizowanie długotrwałego procesu pozyskiwania systemu kierowania polem walki. Stanowiąc o kluczowej zdolności funkcjonowania wojsk na współczesnym
polu walki, znajdującej odzwierciedlenie także
w sojuszniczych wymaganiach, budzi duże zainteresowanie dowódców i żołnierzy. Będąc rozwinięciem systemu wsparcia dowodzenia na szczeblu taktycznym poniżej batalionu, daje szansę
funkcjonowania naszych pododdziałów w środowisku zbliżonym już do sieciocentrycznego.
Oczywiście, z racji swej specyfiki, również ten

system nie szukał swego opiekuna (czytaj: organizatora) w wojskach pancernych i zmechanizowanych, lecz od początku znalazł go u nas –
w wojskach łączności. W obliczu planowanego
pozyskania na rynku i wdrożenia rozwiązania
ponownie rodzi się pytanie, gdzie przebiegnie
granica odpowiedzialności łącznościowca (informatyka, czytaj: teleinformatyka), a końcowego
użytkownika systemu, czyli dowódcy batalionu
(kompanii, plutonu, drużyny), a nawet poszczególnych żołnierzy.
Na zakończenie przykład z ostatnich miesięcy,
który każe spojrzeć inaczej na obszar naszej odpowiedzialności. Nasz aktywny udział w budowie federacyjnej sieci AMN3 ma szansę do końca bieżącego roku zmaterializować się włączeniem naszego segmentu WEN4 do sojuszniczej
sieci. To niezwykle ważne przedsięwzięcie nie
tylko w perspektywie dobiegającego końca naszego udziału w operacji stabilizacyjnej w Afganistanie, lecz przede wszystkim budowy przyszłościowej, bezpiecznej, wielousługowej sieci
zdolnej w każdej chwili do funkcjonowania
w układzie sojuszniczym.

Konkluzja

Łączność, a właściwie teleinformatyka coraz
bardziej łączy się z innymi dziedzinami. Klasyczna łączność wydaje się być już tylko niewielkim elementem w rozległym obszarze odpowiedzialności naszego rodzaju wojsk. Naszą niewątpliwą satysfakcją jest to, że praktycznie nie
ma dziedziny, systemu i rozwiązania, w których
nasz współudział nie byłby pożądany, a nawet
konieczny. Satysfakcji towarzyszy troska, czy
podołamy tej liczbie wyzwań przy narastającym
problemie braków kadrowych, zwłaszcza w dziedzinie teleinformatyki. Jest także nadzieja, że
nasz trud i wysiłek zostaną dostrzeżone i zrozumiane, a wsparcie ze strony kolegów z innych rodzajów wojsk pozwoli dostrzec obszar wspólnej
odpowiedzialności.
n

JTLS – Joint Theater Level Simulation.
JCATS – Joint Conflict and Tactical Simulation.
3 AMN – Afghanistan Mission Network.
4 WEN – White Eagle Network.
1
2
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ppłk dypl. Janusz Misiak
Dowództwo Wojsk Lądowych

fot. Andrzej Kiński

płk dypl. Jerzy Kociałkowski
cz.p.o. szef wojsk rakietowych
i artylerii Dowództwa Wojsk
Lądowych

Jak sprostać wymaganiom
przyszłego pola walki?
Wojska rakietowe i artyleria podążają w kierunku zmian
jakościowych. Wskazane jest przy tym zachowanie właściwych
proporcji w odniesieniu do wskaźników ilościowych.

W

ojska rakietowe i artyleria
realizują długoterminowe plany rozwoju i modernizacji.
W 2011 roku zakończono
wprowadzanie zmian strukturalno-etatowych
w oddziałach i pododdziałach artylerii, skutkujących między innymi rozformowaniem
dwóch pułków artylerii oraz przeformowaniem kolejnych dwóch brygad i jednego pułku
artylerii według nowej struktury organizacyjnej. Ponadto utworzono dywizjony artylerii
w brygadach zmechanizowanych i pancernych
10
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zgodnie ze stopniem rozwinięcia dywizjonów
wsparcia bezpośredniego.

Efekty zmian

Obecnie w skład wojsk rakietowych i artylerii
wchodzą (rys. 1):
yy trzy pułki artylerii podporządkowane bezpośrednio DWLąd:
– 11 pa w składzie: dwa das (wyposażone w armatohaubice Dana kalibru152 mm), dar
(WR-40 Langusta kalibru 122 mm), dar (BM-21
kalibru 122 mm), dappanc (9P133 Malutka);
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– 5 pa w składzie: dwa das (haubice Goździk kalibru 122 mm), dar (WR-40 Langusta kalibru
122 mm), dar (BM-21 kalibru 122 mm);
– 23 pa w składzie: das (armatohaubice Dana
kalibru 152 mm), dar (WR-40 Langusta kalibru 122 mm), dar (BM-21 kalibru 122 mm),
dar (RM-70 kalibru 122 mm);
yy jedenaście dywizjonów artylerii samobieżnej – pododdziały artylerii brygad zmechanizowanych i pancernych wyposażonych w haubice
Goździk kalibru 122 mm (w 12 BZ i 17 BZ –
armatohaubice Dana kalibru 152 mm);
yy dwadzieścia trzy kompanie wsparcia – pododdziały artylerii batalionowej brygad zmechanizowanych i pancernych w składzie: dwa plutony
moździerzy (kalibru 120 mm lub 98 mm), pluton
PPK Spike;
yy pięć kompanii wsparcia – pododdziały artylerii batalionowej 6 BPD i 25 BKPow w składzie: trzy plutony moździerzy (kalibru 98 mm)
oraz pięć plutonów przeciwpancernych z kompanii szturmowych i szwadronów kawalerii
powietrznej;
yy dywizjon szkolny o mieszanej strukturze
i wyposażeniu, wspierający szkolenie artylerzystów w Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia.
Zgromadzony potencjał1 środków rażenia
stawia WRiA na drugim miejscu wśród rodzajów wojsk.
System kierowania wsparciem ogniowym
w działaniach bojowych jest osadzony na koordynatorach wsparcia ogniowego dywizji
i brygad powstałych z przekształcenia trzy- lub
czteroosobowych elementów WRiA dywizji
i brygad czasu „P”. Wymaga to, niestety,
wzmacniania sekcji koordynacji wsparcia
ogniowego oficerami z podległych funkcjonalnie lub przydzielonych oddziałów i pododdziałów artylerii.
Ustabilizowana struktura organizacyjna pozwala na właściwe planowanie rozwoju WRiA
pod względem wyposażenia i uzbrojenia na potrzeby przyszłego pola walki. Planowane w latach 2012–2018 zmiany ilościowo-jakościowe
są ukierunkowane na pozyskanie pożądanych
zdolności operacyjnych, odpowiednich do
obecnych i dających się przewidzieć wyzwań

związanych z realizacją zadań połączonego
wsparcia ogniowego.

Kierunki działań

Realizowane obecnie programy operacyjne,
przygotowane w Siłach Zbrojnych RP w 2009
roku, gwarantują, co jest bardzo ważne, odpowiednie środki finansowe na rozwój wojsk rakietowych i artylerii.
Z czternastu obowiązujących w tym roku programów Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii pełni funkcje dyrektorskie w stosunku do
trzech z nich oraz jest współrealizatorem dwóch
kolejnych. Obecnie są realizowane programy dotyczące opracowania:
– dywizjonowego modułu ogniowego haubic
samobieżnych Krab/Kryl kalibru 155 mm;
– dywizjonowego modułu wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta kalibru 122 mm;
– dywizjonowego modułu wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet Homar.
Dodatkowo w ramach programu operacyjnego
dotyczącego kołowego transportera opancerzonego jest opracowywany kompanijny moduł samobieżnych moździerzy Rak kalibru 120 mm.
Celem realizacji programów operacyjnych jest
osiągnięcie określonych zdolności WRiA w następujących dziedzinach:
– dowodzenia, w tym zdolności w odniesieniu
do łączności i koordynacji wsparcia ogniowego
własnych baterii oraz zapewnienia wykonania
zadań łącznikowych z siłami manewrowymi
z zastosowaniem procedur interoperacyjnych;
ponadto zdolności do zintegrowanego działania
w środowisku sieciocentrycznym;
– rozpoznania, w tym zdolności do gromadzenia informacji i włączenia do systemu
JISR (połączony wywiad, obserwacja i rozpoznanie);
– użycia sił w określonym czasie, w tym zdolności do natychmiastowego rażenia celu w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz zdolności
do wymiany danych w ramach wspólnego zobrazowania operacyjnego (Common Operational
Picture – COP);

1

Potencjał liczony według wskaźników EPOCC.
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kietową na donośność do 60 km oraz rakietami
na donośność do 150 km.

WR-40 Langusta

– projekcji sił i zwiększenia potencjału, w tym
zdolności do rozbudowy potencjału w aspekcie
przewidywanych zmian w otoczeniu oraz zdolności do użycia pocisków precyzyjnego rażenia
i pocisków z podpociskami zwalczającymi cele
opancerzone;
– skuteczności rażenia, w tym efektywnego
wsparcia ogniowego przez artylerię lufową i ra12
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fot. jarosław wiśniewski

Programy operacyjne

– Program operacyjny „Krab/Kryl” obejmuje
prace nad modułami haubic samobieżnych Krab
kalibru 155 mm na podwoziu gąsienicowym
oraz nad modułami haubic samobieżnych Kryl
kalibru 155 mm na podwoziu kołowym.
Obecnie zbliżają się ku końcowi prace rozwojowo-wdrożeniowe nad elementami pierwszego
modułu. Do 2015 roku planowane jest pozyskanie kompletnego modułu Krab wraz z amunicją
precyzyjnego rażenia, systemem dowodzenia
i kierowania ogniem oraz elementami systemu
zabezpieczenia logistycznego i medycznego.
Docelowo planuje się pozyskanie pięciu modułów dywizjonowych.
Rozpoczęcie prac rozwojowych nad pozyskaniem modułów dywizjonowych Kryla planowane jest od 2017 roku. W ramach programu przewiduje się pozyskanie siedmiu modułów wraz
z systemem dowodzenia i kierowania ogniem
oraz elementami systemu zabezpieczenia logistycznego i medycznego.
W ramach prac nad modułem Kryl zakłada się
wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań z pracy
rozwojowej „Krab” i „Langusta”.
Wprowadzenie do uzbrojenia haubic Krab
z amunicją precyzyjnego rażenia o donośności
rażenia do 40 km wiąże się z koniecznością dokonania zmian w taktyce działania pododdziałów artylerii. Dotychczasowe normy dotyczące
ugrupowania bojowego powinny zostać zweryfikowane, tzn. należy zwiększyć powierzchnię rejonu stanowisk ogniowych dywizjonu lub też odsunąć je od linii styczności wojsk. Możliwe jest
również stopniowe odchodzenie od znormalizowanych rejonów rozmieszczenia na rzecz rejonów manewrowania (rys. 2). Ze względu na „samodowiązywanie się” poszczególnych dział
większość zadań ogniowych może być wykonywana z marszu.
– Program operacyjny wyrzutni rakietowych
WR-40 „Langusta kalibru 122 mm” polega na
gruntownej modernizacji wyrzutni rakietowych
BM-21 kalibru 122 mm (fot.). Wyrzutnie WR-40
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Rys. 1. Rozmieszczenie oddziałów i pododdziałów WRiA – stan w dniu 1 stycznia 2012 roku

wprowadzono do uzbrojenia 5, 11 i 23 Pułku
Artylerii oraz do Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia (CSAiU). Obecnie trwa procedura
wyposażania modułów w system dowodzenia
i kierowania ogniem, nawigację do każdej wyrzutni oraz systemy rozpoznania z użyciem BSP.
– Priorytetowo traktowany jest Program operacyjny „Homar”, ponieważ jego realizacja wiąże się bezpośrednio ze zdolnością rażenia celów
w zwiększonej odległości, a operacyjnie umożliwia zlikwidowanie tzw. strefy bezkarności przeciwnika.
Obecnie program jest w początkowej fazie
prac rozwojowych. Ich zakończenie planowane
jest na 2015 rok. W jego ramach przewiduje się
pozyskanie trzech modułów dywizjonowych
wraz z systemami dowodzenia i kierowania
ogniem, a także elementami systemu zabezpieczenia logistycznego i medycznego oraz szkolenia obsług.
W skład modułu dywizjonowego będą wchodzić również organiczny pododdział artylerii
przeciwlotniczej oraz zestawy BSP.

– W ramach Programu operacyjnego „KTO
Rosomak” jest realizowana praca rozwojowa
kompanijnego modułu samobieżnych moździerzy Rak kalibru 120 mm. Obecnie dobiega końca.
Planowane na lata 2013–2018 zakupy umożliwią pozyskanie modułów na podwoziu kołowym z przeznaczeniem dla batalionów zmotoryzowanych.
Natomiast w kolejnych latach przewiduje się
pozyskanie modułów na podwoziu gąsienicowym dla batalionów zmechanizowanych.
– Najbardziej zaawansowany jest Program
operacyjny „PPK Spike”. Zakupy środków
ogniowych, jak również pocisków są dokonywane już od 2004 roku. Planowane ich zakończenie, wobec nasycenia plutonów przeciwpancernych w kompaniach wsparcia, jest przewidywane w roku 2013. W ramach tego
programu Wojska Lądowe pozyskają nowoczesne systemy przeciwpancerne zdolne do
niszczenia czołgów i innych celów opancerzonych przeciwnika, wyposażonych między innymi w pancerze reaktywne.
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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Rozwój wojsk rakietowych i artylerii nie ogranicza się do wymienionych programów operacyjnych. W najbliższych latach w ramach modernizacji technicznej wojska te powinny zwiększyć swoje zdolności w dziedzinie:
– rozpoznawania obiektów na rzecz rażenia
ogniowego, w tym z wykorzystaniem pododdziałów ogólnowojskowych i innych rodzajów
wojsk w ramach jednolitego systemu rozpozna-

Elastyczność
W dynamicznie zmieniającej się sytuacji i w dużym stopniu nieprzewidywalnej przyszłości zakres zadań wojsk rakietowych i artylerii może ulec diametralnej zmianie. Dlatego nasze aspiracje i plany podlegają sukcesywnej modyfikacji.
Programy operacyjne traktowane są jako otwarte, tzn. podlegające ciągłym analizom i w konsekwencji korektom w celu
dostosowania ich do pojawiających się nowych rozwiązań
technologicznych lub dodatkowych środków finansowych.

nia; służyć temu będą zakupy kolejnych radiolokacyjnych zestawów rozpoznania artyleryjskiego
Liwiec oraz artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych;
– zabezpieczenia meteorologicznego strzelań
artyleryjskich przez zakupy radioteodolitowych
systemów sondażowych atmosfery BAR;
– skuteczności rażenia ogniowego dzięki pracom rozwojowym i wdrożeniowym oraz zakupom nowego rodzaju amunicji, zwłaszcza precyzyjnego rażenia do nowo wprowadzanego do
WRiA uzbrojenia.
Poszczególne egzemplarze nawet najnowocześniejszego uzbrojenia nie są w stanie w pełni zrekompensować wskaźników ilościowych,
zwłaszcza gdy mamy do czynienia z niezawod14
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nym i sprawdzonym uzbrojeniem, a resursy
eksploatacyjne pozwalają na użytkowanie go
przez wiele lat.

Szkolenie

W celu opanowania umiejętności sprawnego
posługiwania się nowo wprowadzanym sprzętem
zorganizowano proces intensywnego szkolenia
wstępnego obsług armatohaubic kalibru 155 mm
Krab. Jest ono prowadzone przez producenta
dział – Hutę Stalowa Wola z wykorzystaniem bazy szkoleniowej CSAiU. Jego celem jest przygotowanie odpowiedniej liczby certyfikowanych instruktorów, którzy przejmą zadania szkolenia kolejnych obsług. Procesem tym objęto głównie
wydzieloną kadrę z 11 Pułku Artylerii.
Ośrodek Szkolenia Poligonowego funkcjonujący przy Centrum ma najlepsze w kraju warunki do przeszkolenia obsług dział w warunkach
bojowych oraz, co nie mniej ważne, do wszechstronnego sprawdzenia bojowych walorów nowo
wprowadzanego uzbrojenia. Szefostwo WRiA
zdaje sobie jednak sprawę, że pełne sprawdzenie
zdolności bojowych armatohaubicy Krab jest
możliwe tylko podczas strzelań na maksymalnych donośnościach. Obecnie w naszym kraju
żaden poligon nie umożliwia prowadzenia ognia
na 40 i więcej kilometrów. Dlatego konieczne
jest przygotowanie wydzielonego kierunku na
jednym z nich.
Równocześnie z procesem osiągania nowych
zdolności operacyjnych utrzymywany jest wysoki poziom już uzyskanych. Intensywne szkolenie
i doskonalenie kadr pozwala na pełne wykorzystanie walorów bojowych uzbrojenia. Codzienna
działalność szkoleniowa pododdziałów WRiA
jest uzupełniana kursami specjalistycznymi
i kwalifikacyjnymi prowadzonymi w CSAiU. Pozwalają one doskonalić umiejętności kadry podoficerskiej związane z rozpoznaniem artyleryjskim, bojowym wykorzystaniem zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz,
obsługą wyrzutni PPK Spike oraz z użyciem
pododdziałów moździerzy w walce.
W celu podniesienia poziomu kształcenia
kadr oficerskich na potrzeby WRiA kontynuowano współpracę z Akademią Obrony Narodowej, Wydziałem Mechatroniki Wojskowej
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Rys. 2. Przewidywane ugrupowanie bojowe dywizjonu armatohaubic kalibru 155 mm Krab w obronie

Akademii Technicznej oraz z Zakładem WRiA
WSOWLąd. Uczelnie te kształcą co roku coraz
to większą rzeszę oficerów artylerzystów. Wynika to z potrzeb ustawicznego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz przyswajania
najnowszych osiągnięć nauki.

Priorytet – Afganistan

W dotychczasowych działaniach w Afganistanie, począwszy od IV zmiany, doświadczenie bojowe zdobyło około 800 żołnierzy. Dodatkowo około 200 z pododdziałów i oddziałów artylerii realizowało w tym kraju inne zadania.

Priorytetem dla Szefostwa WRiA jest przygotowanie i monitorowanie działalności grup wsparcia ogniowego PKW. Obecnie wsparcie to w ramach ochrony baz jest zadaniem żołnierzy
z dywizjonu artylerii 12 Brygady Zmechanizowanej. Podstawowe zadania artylerii to niedopuszczenie do ostrzału baz oraz prowadzenie
ognia w ramach counterfire. Jak wynika z doświadczeń grup wsparcia ogniowego, umiejętne
wykorzystanie środków rozpoznania i rażenia
w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz precyzyjna i szybka reakcja ogniowa zwiększają
bezpieczeństwo żołnierzy.
n

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii
W imieniu własnym oraz szefa WRiA gen. bryg. Jarosława Wierzcholskiego, pełniącego obecnie służbę
w Afganistanie, składam wszystkim artylerzystom oraz pracownikom wojska serdeczne podziękowania
za dotychczasową służbę i pracę. Byłym zaś żołnierzom WRiA, sympatykom artylerii, a także rodzinom
artylerzystów życzę wszelakiej pomyślności. W tym szczególnym dniu pragnę przekazać życzenia
szczęśliwego powrotu do domu żołnierzom WRiA pełniącym zaszczytną służbę w XII zmianie Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz uczestniczącym w innych operacjach.
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FOT. Tomasz mielczarek

kpt. Piotr Kwiatkowski
7 Brygada
Obrony Wybrzeża

Wybrzeże wymarzone
do desantu
Korzystne warunki do prowadzenia operacji desantowych
istnieją na przeważającej części naszego wybrzeża.

M

orze Bałtyckie1 jest płytkim morzem śródlądowym, leżącym na
szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone jest
z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie
(Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Jego powierzchnia wynosi 415 266 km2,
średnia głębokość – 56 m, a maksymalna – 496 m
(Głębia Landsorcka).
16
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Nad Bałtykiem leżą następujące państwa: Dania, RFN, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja i Rosja. Największe zatoki to: Botnicka, Fińska, Ryska, Gdańska, Pomorska, Meklemburska i Kilońska. Największe wyspy zaś to:
Zelandia, Gotlandia, Sarema, Fionia, Olandia,
Bałtyk i Wybrzeże Polskie (opis geograficzny). Sztab Generalny WP,
Warszawa 2002, s. 8.
1
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Hiuma, Wyspy Alandzkie, Rugia, Lolland, Falster i Bornholm.
Pobrzeża Południowobałtyckie tworzą pas szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów,
ciągnący się od Zatoki Kilońskiej po Zalew Wiślany. Oprócz krajobrazów nadmorskich z ujściami rzek pobrzeża te obejmują przecięte siecią
małych pradolin równiny morenowe z nielicznymi wzgórzami.

Rzeźba terenu

Ukształtowanie terenu2 Pobrzeża Południowobałtyckiego jest urozmaicone. Jest to pas nizin
nadmorskich z równinami morenowymi, przeciętymi siecią rzek nadmorskich i małych pradolin
(położonych poniżej 100 m n.p.m.), z nielicznymi,
niewysokimi wzgórzami wydmowymi, nieznacz
nie przekraczającymi wysokość 100 m n.p.m.
Pobrzeże Południowobałtyckie obejmuje następujące makroregiony: Pobrzeża Szczecińskie,
Koszalińskie i Gdańskie oraz Pojezierze Wschodniopomorskie.
Powierzchnia Pobrzeża Szczecińskiego
w granicach naszego kraju wynosi około 8 tys.
km2. Ma ono charakter równinny i falisty,
a wysokość względną 15–30 m, zwłaszcza
wokół Zalewu Szczecińskiego. Wyższe wzgórza moreny czołowej znajdują się wokół Szczecina i na wyspie Wolin, wzdłuż brzegów Zatoki Pomorskiej. W środkowej części makroregionu leży półzamknięta przez wyspy Uznam
i Wolin zatoka nazwana Zalewem Szczecińskim, do której wpada Odra oraz kilka niewielkich jej dopływów. Powierzchnia Zalewu
Szczecińskiego po stronie polskiej wynosi
479 km2, a głębokość 2–6 m.
Pobrzeże Koszalińskie rozciąga się od doliny
rzeki Parsęta na zachodzie do wysoczyznowej
Kępy Swarzewskiej na wschodzie. Zajmuje powierzchnię około 6,5 tys. km2, a jego średnia wysokość wynosi 50 m n.p.m. Są tu jednak wzniesienia przekraczające tę wartość, na przykład na
wschód od Koszalina wzgórze Krzyżanka (136 m
n.p.m.) czy wzgórze Rowokół nad jeziorem
Gardno (115 m n.p.m.). W przeciwieństwie do
Pobrzeża Szczecińskiego i Pobrzeża Gdańskiego,
linia brzegowa jest mało urozmaicona. Wybrzeże
morskie jest wyrównane i pozbawione zatok.

SZKOLENIE

Charakterystycznym elementem rzeźby Pobrzeża
Koszalińskiego jest Pradolina Łeby-Redy. Ciągnie się ona równoleżnikowo na odległość około
90 km. Osiąga szerokość 1–5 km, a charakteryzuje wysokimi (30–150 m) i spadzistymi stokami
oraz płaskim torfowym dnem.
Pobrzeże Gdańskie otacza półkoliście Zatokę
Gdańską na południe od linii łączącej przylądek
Rozewie na zachodzie z półwyspem Sambii na
wschodzie. Jego powierzchnia to około
4,5 tys. km2. Charakteryzuje się zróżnicowanym
ukształtowaniem terenu. Najbardziej pagórkowaty obszar, miejscami silnie pagórkowaty, występuje na Pobrzeżu Kaszubskim od Jastrzębiej
Góry do Gdańska.
Wyniosłości terenu przekraczają 200 m n.p.m.,
a znajdujące się między nimi obniżenia są zabagnione. Drugim obszarem tego makroregionu są
Żuławy Wiślane. Jest to teren równinny, częściowo położony poniżej poziomu morza. Występuje
tu sześć płatów depresyjnych oraz duża liczba
rzek, kanałów i rowów melioracyjnych, wzdłuż
których wznoszą się strome skarpy i wały.
Ostatnim makroregionem jest Pojezierze
Wschodniopomorskie, najwyżej położone ze
wszystkich pojezierzy. Znajdujące się na nim
Wzgórza Szymbarskie osiągają wysokość
328 m n.p.m. (góra Wierzyca). Przy czym wysokość względna dochodzi do 160 m między wierzchołkami pagórków a poziomem jezior rozlewających się w rynnach, co sprawia, że krajobraz
ma charakter wręcz górzysty. W głębokie rynny
polodowcowe wpływają wody, tworząc liczne
mokradła i bagna. Na Kaszubach jest największa
w Polsce liczba jezior – naliczono ich około 500
o powierzchni większej lub równej 1 ha. Zbocza
dolin rzek są strome (do 30° i więcej) oraz wysokie (do 50 m).

Lasy

Obszar pobrzeża charakteryzuje się średnim
stopniem zalesienia, wynoszącym około 30%3.
Przeważają lasy o małej przejezdności. Najwięk-

Studium operacyjno-geograficzne zachodniego obszaru strategicznego Polski w zakresie warunków fizyczno-geograficznych. Sztab
Generalny WP, Warszawa 2000, s. 10.
3 Ibidem, s. 29.
2

2012/03 przegląd wojsk lądowych

17

Zakładka: Magazyn/Wydawnictwa Specjalistyczne
na portalu: www.polska-zbrojna.pl

SZKOLENIE

Ocena terenu

sze skupiska leśne występują na Pobrzeżu Kaszubskim i na Pobrzeżu Szczecińskim.
Lasy są rozmieszczone nierównomiernie.
W większości występują bory sosnowo-bukowe,
sosnowe i dębowo-sosnowe. Wzdłuż wybrzeża
wydmy porasta sosna, a na brzegach klifowych –
sosna i buk.
Największe kompleksy leśne znajdują się na
Pobrzeżu Szczecińskim (Puszcza Wkrzańska –
sosnowa, Puszcza Goleniowska – lasy mieszane,
Puszcza Bukowa, Lasy Sławoborskie). Duże obszary lasów porastają
także środkową część
Opanowanie portów morPobrzeża Koszalińskich ułatwiłoby działanie
skiego. Ciągną się od
przeciwnikowi. Dzięki temu
Koszalina aż do Ustki
mógłby masowo wyładowy(Lasy Sławińskie).
wać żołnierzy i sprzęt, a powiązania komunikacyjne
Od Ustki do Jastrzępozwoliłyby mu na rozwijabiej Góry występują
nie natarcia w głąb naszegłównie wzdłuż wygo kraju.
brzeża. Ponadto obszar leśny ciągnie się
od Jastrzębiej Góry
do Gdańska. Pobrzeże Gdańskie porastają niewielkie kępy lasów. Większym kompleksem
leśnym są Lasy Kadyńskie.

Zagrożenie
desantem morskim

Korzystne warunki do wysadzenia desantów
morskich4 są na większości obszaru naszego wybrzeża. Izobata 10 m przebiega zasadniczo w odległości 1,5 km od brzegu, co umożliwia podpłynięcie do niego większych jednostek desantowych bez problemu (rys.).
Brzeg morski jest przeważnie (około 75% długości) niski, piaszczysto-wydmowy z plażą. Jego odcinki wysokie i strome są stosunkowo krótkie (od 1
do 18 km) i rozłożone wzdłuż całego wybrzeża.
Więcej jest dogodnych odcinków niskiego brzegu,
wydmowego z szeroką plażą. Niewiele jest natomiast odcinków brzegu urwistego, wysokiego, który utrudnia desantowanie i jednocześnie ułatwia
obronę. Przy czym sypkie piaski wydmowe ograniczają prędkość oraz ruch pojazdów kołowych.
Wahania poziomu morza nie zależą od regularnych pływów, lecz są związane jedynie z wiatra-
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mi, z których północne podnoszą go, a południowe – obniżają. Jednak na wybrzeżu najczęściej
występują wiatry zachodnie.
Rozwijanie natarcia w głąb lądu ograniczają
przybrzeżne jeziora występujące za pasem
wydm nadmorskich. Oprócz jezior rozciągają
się tu równolegle do wybrzeża pasy torfowisk
pocięte rowami, szczególnie trudne do pokonania po deszczach i w porze roztopów, gdy torf
jest grząski. Może on zostać zawodniony także
sztucznie przez unieruchomienie systemów melioracyjnych.
Przeszkodą w rozwijaniu natarcia w rejonie
między Słupskiem a Gdynią są także liczne rubieże terenowe w postaci stromych i wysokich
stoków pradolin oraz rynien. Na Żuławach, na
wschód od Gdańska, prowadzenie działań
w stronę lądu będzie utrudniać gęsta sieć odnóg
Wisły oraz duża liczba kanałów i rowów. Ponadto w ramach obrony można zatopić występujące
tu depresje.
Dogodna do wysadzenia desantów morskich
jest większa część północnych wybrzeży Półwyspu Helskiego o długości 34 km.
Największe znaczenie dla przeciwnika miałoby opanowanie portów morskich, które
umożliwiałyby masowy wyładunek żołnierzy
i sprzętu, a dzięki powiązaniom komunikacyjnym ułatwiały rozwijanie natarcia w głąb naszego kraju. Dotyczy to przede wszystkim
Gdyni i Gdańska oraz mniejszych portów środkowego wybrzeża – Ustki, a zwłaszcza Kołobrzegu, w mniejszym zaś stopniu małych
portów rybackich. Inne znaczenie (blokada
portu szczecińskiego) miałoby opanowanie
portu w Świnoujściu, który leży na wyspach
Uznam i Wolin, oddzielonych od lądu. Natomiast Szczecin, położony w odległości 130 km
od otwartego morza na końcu wąskiego toru
wodnego, byłby znacznie trudniejszy do opanowania przez siły desantu.

Warunki manewru

Strefa pobrzeży jest pokryta zróżnicowanymi
rodzajami gruntów. Ich rodzaj na brzegu i w bezpośrednim jego sąsiedztwie ma wpływ na warun-

4

Ibidem, s. 32.
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Jarosławiec, zachodnia
część jeziora Kopań

Us tka – Wicko Mor skie
Białogóra – Łeba

Darłowo

Jas trzębia Góra

Mielno – Kołobrzeg – Dźwirzyno

Władysławowo

Mrzeżyno

Gdańsk (po obu s tronach)

Dziwnówek

południowy wschód Helu

Międzyzdroje

Sobieszewo

Dogodne rejony do wysadzania desantu morskiego
Źródło: GEOSERWER

ki desantowania oraz możliwość rozwinięcia natarcia od strony morza w głąb lądu. Piaszczyste
najczęściej wybrzeże morskie sprawia, że warunki desantowania na większości jego odcinków są
korzystne (uciążliwe dla pojazdów kołowych są
tylko piaski wydmowe), natomiast rozwijanie natarcia w głąb lądu utrudniają, oprócz licznych jezior przybrzeżnych, pasy torfowisk rozciągające
się równolegle do wybrzeża za wąską (do 2 km)
strefą wydm nadbrzeżnych5.
Oprócz piaszczysto-torfowego pasa nadmorskiego większość obszaru pobrzeży zajmują
gliny zawierające z rzadka żwir i kamienie.
W stanie suchym są one przejezdne, natomiast po
deszczach rozmiękają i stają się grząskie. Piaski
są na ogół przejezdne bez względu na pogodę.
W odniesieniu do wytrzymałości gruntów warunki przejezdności mogą być zróżnicowane.
Uwzględniając czynniki klimatyczne, należy
przyjąć, że dobrą przejezdnością będą odznaczały się tereny z gruntami piaszczystymi. Natomiast
na terenach pokrytych glinami będą utrudnienia
w ruchu, a nawet całkowity brak przejezdności.
Obszary trudno przejezdne lub nieprzejezdne
mogą wystąpić w rejonach pokrytych glinami dolinnymi i torfami. Szczególnie uciążliwe są tereny wokół zbiorników i cieków wodnych, pokryte
gęstą siecią rowów i kanałów oraz wszelkie zagłębienia terenu z podłożem o małej przepuszczalności.

Obszary trudno przejezdne lub nieprzejezdne
w warunkach suchych to6:
– Żuławy Wiślane;
– tereny wokół jezior Gardno, Łebsko, dolina
Łeby-Redy;
– rejony wzdłuż większości rzek, cieków wodnych i jezior oraz podmokłości.
Obszary trudno przejezdne lub nieprzejezdne
w warunkach mokrych to6:
– dolina Łeby-Redy;
– rejony po obu brzegach Wisły;
– tereny wzdłuż większości rzek, cieków wodnych i jezior oraz podmokłości.

realia

Przedstawione niektóre właściwości terenu
nadmorskiego skłaniają do refleksji, że wybrzeże
naszego kraju jest dogodnym miejscem do wysadzania desantów z morza, zwłaszcza w jego środkowej części. Należy zatem brać pod uwagę możliwość organizowania i prowadzenia obrony tego
specyficznego obszaru. Prace związane z fortyfikacyjnym jej przygotowaniem powinny być realizowane już w czasie pokoju.
n
Autor jest absolwentem WSOWZ. Służbę wojskową rozpoczął na
stanowisku dowódcy 1 plorr w 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii. Był
szfem sekcji rozpoznania w bz 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
Od 2008 roku jest oficerem sekcji rozpoznania w jej sztabie.

5
6

Ibidem, s. 34.
Dane pozyskane z GEOSERWERA.
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FOT. Tomasz Mielczarek

kpt. Paweł Kubów
7 Brygada
Obrony Wybrzeża

Tworzenie zgrupowań
taktycznych do obrony wybrzeża
Obrona wybrzeża to działania prowadzone w specyficznym
środowisku walki. Jej celem jest uniemożliwienie uchwycenia
przyczółków przez siły desantu morskiego przeciwnika
oraz uzyskania powodzenia.

B

atalion zmechanizowany jest
podstawowym modułem decydującym o trwałości obrony organizowanej i prowadzonej
przez brygadę. Zgodnie z koncepcją tworzenia
batalionowych zgrupowań taktycznych (bZT),
w zależności od treści otrzymanego zadania, organizuje się strukturę funkcjonalną zdolną do
prowadzenia samodzielnych działań w wyznaczonych rejonach.
20
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Trzonem tworzonego zgrupowania taktycznego jest batalion zmechanizowany, natomiast
kolejne moduły to pododdziały innych rodzajów wojsk, których liczba i skład będą wynikać
z charakteru otrzymanego zadania, warunków
jego wykonania, czasu działania, potrzeb dotyczących rozpoznania i wsparcia środkami rażenia oraz wykorzystania efektu synergii. Zgrupowaniem dowodzi dowódca pododdziału bazowego. W skład sztabu batalionu wchodzą
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oficerowie – specjaliści w zależności od rodzaju pododdziałów tworzących moduł opcjonalny.
Pełnią oni rolę doradców dowódcy, jak również
oficerów łącznikowych1.
Batalionowemu zgrupowaniu taktycznemu
wyznacza się rejon odpowiedzialności, którego
szerokość i głębokość są uzależnione od warunków terenowych, znaczenia odcinka wybrzeża
w strukturze obrony brygady oraz możliwości
bojowych zgrupowania2.
Zadaniem bZT broniącego wybrzeża morskiego będzie niedopuszczenie do uchwycenia przyczółków przez przeciwnika w otrzymanym rejonie odpowiedzialności. Dowódca, dokonując
oceny sytuacji, powinien organizować obronę
wybrzeża morskiego w taki sposób, aby zadać
siłom desantu przeciwnika jak najwięcej strat
podczas lądowania i uniemożliwić mu tym samym osiągnięcie podstawowego celu, jakim jest
uchwycenie przyczółka. Obrona zatem powinna
być skoncentrowana na najbardziej prawdopodobnych rejonach wysadzenia desantu i to nie
tylko morskiego, lecz również powietrznego. Pozostałe rejony powinny być obserwowane, patrolowane i dozorowane.

SZKOLENIE

struktury obrony, a tym samym zminimalizować straty.
Rejon odpowiedzialności rozpoznany w czasie
pokoju batalionowe zgrupowanie taktyczne będzie zajmować zazwyczaj z marszu.
W ramach rozbudowy rejonu obrony na wybrzeżu morskim pierwszorzutowe podgrupy bojowe organizują kompanijne punkty oporu.

Umiejętność wyboru
Warunki terenowe mają decydujący wpływ na strukturę
oraz sposób prowadzenia obrony przez utworzone zgrupowanie bojowe. Ich znajomość powinna zapewnić maksymalne
wykorzystanie możliwości bojowych posiadanych środków
walki oraz sprawne i skryte wykonanie manewrów, a także
skutecznych kontrataków.

Walka obronna

Batalionowe zgrupowanie taktyczne prowadzi walkę z desantem przeciwnika, zajmując
nakazany rejon (pierwszorzutowe pododdziały
– usamodzielnione podgrupy bojowe tworzone
na bazie kompanii lub plutonu). Na przednim
skraju obrony obsadza linię brzegową jedną
trzecią sił, jednocześnie rozmieszczając główne siły pierwszorzutowych podgrup bojowych
(w zależności od ukształtowania terenu) w takiej
odległości od tej linii, by możliwe było wykonanie skutecznego manewru. Siły te pozostają
w gotowości do zajęcia przygotowanych punktów oporu lub rubieży obronnych na innych,
nieobsadzonych odcinkach, na których przeciwnik może wysadzić desant. W miarę zbliżania się do brzegu sił głównych desantu morskiego przeciwnika podgrupy bojowe wzmacniają obronę na zagrożonych kierunkach,
a następnie odpierają atak z przygotowanych
rubieży. Manewr musi być skrycie przeprowadzony, by utrudnić przeciwnikowi rozpoznanie

Przedni skraj obrony powinien przebiegać tak,
by zapewnić jak najlepsze warunki do prowadzenia ognia na lustro wody oraz obserwacji. Punkty dowódczo-obserwacyjne i posterunki obserwacyjne należy rozmieszczać na linii brzegowej
w obiektach fortyfikacji stałej. Ponadto konieczne jest urządzanie pozornych punktów oporu.
Prowadzenie walki obronnej będzie zależało
od umiejętnego skoncentrowania głównych sił
bZT przeciwko desantowi przeciwnika. Ważnym
czynnikiem jest również właściwe rozmieszczenie i użycie odwodu. Odwód w sile podgrupy boB-GL-301-002/FP-001 The Battle Group in Operations. DND, Kanada 1999, s. 18.
2 B-GL-300-001/FP-001 Land Operations. DND, Kanada 1999,
s. 33.
1
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jowej powinien być rozmieszczony w głębi rejonu obrony w odległości zapewniającej skuteczne
uderzenie na lądujący desant przeciwnika.

Zadania

Batalionowe zgrupowanie taktyczne broniące
wybrzeża morskiego w pierwszym rzucie może
realizować następujące zadania:
– prowadzić rozpoznanie przeciwnika;
– zwalczać siły desantu morskiego podczas jego podejścia i lądowania;
– nie dopuszczać do rozszerzenia, pogłębienia
i umocnienia uchwyconych przyczółków;
– dozorować i patrolować rejon wybrzeża
morskiego;
– tworzyć warunki do wykonania kontrataku.
Natomiast jako odwód brygady może:
– wykonać kontratak w celu zniszczenia przeciwnika na uchwyconym przez niego przyczółku
i odtworzyć przedni skraj obrony;
– wzmocnić siły pierwszego rzutu;
– pogłębić obronę na kierunku głównego uderzenia desantu przeciwnika;
– organizować obronę na zagrożonych kierunkach;
– zwalczać desanty powietrzne przeciwnika;
– walczyć z grupami dywersyjno-rozpoznawczymi.
W walce z lądującym desantem zasadniczą rolę odgrywa ogień środków przeciwpancernych
pododdziałów zmechanizowanych tworzących
poszczególne podgrupy bojowe oraz pododdziałów artylerii, obrony przeciwlotniczej, wojsk inżynieryjnych i innych. Środki desantowe przeciwnika oraz czołgi i transportery pływające pododdziały zwalczają ogniem BWP i broni
strzeleckiej. Do niszczenia podchodzących fal desantu należy wykorzystać ogień baterii artylerii
rakietowej i dywizjonu artylerii oraz środki minowania, jak również ogień kompanii wsparcia, która niszczy siły przeciwnika po osiągnięciu przez
nie linii brzegowej i uniemożliwia kolejnym rzutom desantu dotarcie do brzegu. Jednym z ważniejszych zadań pododdziałów zmechanizowanych broniących linii brzegowej będzie osłona
ogniem zapór i zagród minowych w przybrzeżnym pasie morza i na plaży oraz wzbronienie
przeciwnikowi wykonania w nich przejść.
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Pododdziały, które zostały wyparte z przedniego skraju obrony, będą powstrzymywać natarcie sił przeciwnika na rubieżach ryglowych, nie
dopuszczając do rozwinięcia jego powodzenia
w głąb lądu. Szczególnego znaczenia nabiera
obrona punktów oporu, które zostaną okrążone.
Będą one wiązać siły przeciwnika, uniemożliwiając ich działanie na kierunku największego
powodzenia i tworząc przy tym warunki do przeprowadzenia kontrataku.
Sposób wykonania kontrataku przez broniące
się bZT będzie zależeć od wielkości opanowanego przyczółka, gdyż dowódca będzie dysponował odwodem w sile podgrupy bojowej3. Należy
dążyć do tego, by czas i kierunek działania
kontratakującego pododdziału były zaskoczeniem dla przeciwnika. Najlepiej uderzyć
w skrzydło zgrupowania osiągającego powodzenie i jak najszybciej zlikwidować przyczółek.
W przypadku gdy kontratak jest niecelowy, należy przejść do obrony na pośredniej rubieży
obronnej i stworzyć warunki do wykonania
zwrotu zaczepnego przez przełożonego.

sugestie

Przedstawione propozycje dotyczące tworzenia
i użycia bZT w obronie wybrzeża morskiego są
wynikiem analizy doświadczeń zdobytych przez
żołnierzy batalionu zmechanizowanego 7 BOW
oraz przydzielonych pododdziałów w czasie ćwiczeń prowadzonych wspólnie z Marynarką Wojenną RP. Są one stosowane w procesie szkolenia
dowództw, sztabów oraz wojsk i wskazują na potrzebę należytego ukompletowania, uzbrojenia
i wyposażenia zarówno pododdziału bazowego,
jak i innych pododdziałów rodzajów wojsk wchodzących w skład brygady – stosownie do wymagań współczesnego pola walki.
n
Autor jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Zmechanizowanych, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższego
Kursu Taktyczno-Operacyjnego w AON. Służbę rozpoczął
w 2 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku dowódcy
plutonu i kompanii szkolnej, potem był dowódcą kompanii
zmechanizowanej w 2 BZ. Od 2005 r. jest oficerem sekcji
operacyjnej w Dowództwie 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

B-GL-301-002/FP-001 The Battle Group in operations. DND,
Kanada 2004, s. 52.
3
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Obrony Wybrzeża

Od czego zależy
ugrupowanie bojowe?
Specyficzną właściwością prowadzenia obrony wybrzeża przez związek
taktyczny (oddział) jest szerokość pasa (rejonu) obrony. Jest to tym
istotniejsze, że środki walki umożliwiają potencjalnemu przeciwnikowi
wysadzenie desantów w każdym miejscu naszego wybrzeża.

O

brona wybrzeża to zespół przedsięwzięć i działań realizowanych
przez siły rodzajów sił zbrojnych
w celu uniemożliwienia zbrojnego wtargnięcia na wybrzeże sił przeciwnika oraz
zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów i podmiotów administracji
państwowej i gospodarki narodowej rozmiesz-

czonych na tym obszarze. Działania z tym związane łączą wysiłki podejmowane w sferze militarnej i pozamilitarnej. Zadaniem wojsk będzie
niedopuszczenie do uchwycenia przyczółków
przez przeciwnika w wyznaczonych rejonach
odpowiedzialności1.
1

Regulamin działań Wojsk Lądowych, pkt 9021.
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W konkretnej sytuacji cele i zadania obrony mogą być różne. Określa je dowódca operacyjny odpowiedzialny za bezpieczeństwo obszaru nadmorskiego. W każdej operacji obronnej będzie formułowany inny cel. Jednakże poszczególne będą
miały pewne wspólne cele sprowadzające się do:
– zadania wojskom desantu morskiego przeciwnika strat oraz zerwania lub opóźnienia desantowania;
– utrzymania bronionego obszaru z zachowaniem zdolności bojowej własnych wojsk;
– zyskania na czasie po to, by umożliwić manewr na zagrożone kierunki oraz zapewnić osłonę mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia
wojsk na nadmorskim obszarze;
– stworzenia warunków do wykonania przeciwuderzenia dla ostatecznego rozbicia i zepchnięcia do morza zgrupowań desantowych
przeciwnika.

Cele i zadania

Obrona wybrzeża jest prowadzona w okresie
pokoju i wojny. W czasie pokoju główne zadanie
wykonywane przez wojska lądowe to ochrona
obiektów wojskowych i przemysłowych na wybrzeżu przed działalnością rozpoznawczą i dywersyjną. Natomiast podczas wojny będzie obejmowała takie zadania, jak:
– odparcie ataku z morza zgrupowań desantu
morskiego oraz izolowanie i niszczenie desantów powietrznych lądujących w głębi ugrupowania obronnego, a także utrzymanie ważnych rejonów, obiektów i rubieży terenowych uniemożliwiających utworzenie przyczółka;
– zatrzymanie zgrupowań desantowych
przeciwnika, które wdarły się w głąb ugrupowania obronnego, ograniczenie im swobody
manewru oraz stworzenie warunków do ostatecznego ich rozbicia przez wykonanie zwrotów zaczepnych.
W ramach tych działań wojska lądowe zajmują, utrzymują, kontrolują lub osłaniają wyznaczone rejony, przebywają w nich i demonstrują
swą obecność oraz wspierają inne rodzaje sił
zbrojnych. Organizują i prowadzą obronę przeciwdesantową wybrzeża morskiego, uczestnicząc wspólnie z siłami i środkami Marynarki
Wojennej oraz lotnictwem w wykonywaniu ude-
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rzeń na desanty przeciwnika podczas ich rozwijania oraz podchodzenia do brzegu. Odpierają
ataki (uderzenia) morskich i powietrznych desantów przeciwnika, niszczą je na brzegu lub
w głębi obrony, utrzymują nakazane rejony, nie
dopuszczając do ich przełamania, oraz zwalczają
siły morskie strony przeciwnej w zasięgu posiadanego sprzętu.

Zwalczanie desantów

Walkę z desantem morskim można podzielić
na cztery etapy:
– zwalczanie tych sił w rejonach ześrodkowania, załadunku oraz formowania zespołów desantowych;
– atakowanie podczas przejścia morzem;
– niszczenie w czasie lądowania;
– podejmowanie z nim walki po wylądowaniu
na brzegu.
W pierwszych dwóch etapach główną rolę odgrywają siły i środki Marynarki Wojennej i Sił
Powietrznych, natomiast w trzecim i czwartym –
Wojsk Lądowych. Jako pierwsze w rejon lądowania przybywają trałowce, okręty ogniowego
przygotowania i wsparcia lądowania oraz pozostałe siły i środki zabezpieczające desantowanie.
Pod osłoną okrętów wsparcia ogniowego trałowce i grupy rozgrodzenia wykonują przejścia do
punktów lądowania. Główny wysiłek w ramach
działalności ogniowej powinien być skupiony na
wyeliminowaniu z walki trałowców. Wydzielone
środki artylerii dalekiego zasięgu powinny jednocześnie prowadzić walkę z okrętami wsparcia
ogniowego osłaniającymi siły trałowe.
W momencie podejścia pierwszego rzutu desantu na odległość skutecznego ognia oddziały
rakietowe wykonują uderzenia na duże okręty
desantowe przed ich wejściem w zasięg środków
ogniowych pododdziałów broniących się na
brzegu. W przypadku wykrycia lotniskowców
desantowych oddziały artylerii rakietowej powinny wykonać uderzenie przed wystartowaniem z nich śmigłowców. Lądowanie rzutów
szturmowych należy odpierać wszystkimi środkami ogniowymi pododdziałów broniących
pierwszej pozycji, artylerią oraz innymi siłami
wspierającymi walczące zgrupowanie. W niszczeniu lądującego desantu przeciwnika główną
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rolę odgrywa ogień przeciwpancerny. W celu jego wzmocnienia odwody przeciwpancerne (batalionowe, brygadowe i dywizyjne) zajmują rubieże ogniowe w ugrupowaniu pododdziałów
pierwszego rzutu. Wspólnie z pododdziałami
piechoty i czołgów oraz oddziałami zaporowymi
i przybrzeżno-morskimi oddziałami minowania
zwalczają siły desantu morskiego na wodzie
i plaży. W razie włamania się tych sił w głąb
obrony niszczy się je ogniem artylerii, a także
kontratakami. Wykonuje się je jak najwcześniej,
w miarę możliwości wzdłuż linii brzegowej.
Uderza się w skrzydła nacierającego przeciwnika w celu odcięcia dopływu kolejnych sił na
uchwycony przyczółek.

Ugrupowanie

Biorąc pod uwagę specyfikę wybrzeża morskiego, rejony i pozycje obrony przeciwdesantowej będzie charakteryzował niejednolity stopień rozbudowy fortyfikacyjnej. Obrona będzie

polegała na utrzymaniu najważniejszych rejonów (odcinków) na kierunkach prawdopodobnego lądowania desantów w powiązaniu z dużą
aktywnością i manewrowością elementów jej
ugrupowania (rys.).
Ugrupowanie w obronie wybrzeża organizuje
się w jeden rzut z silnym odwodem (odwodami):
ogólnowojskowym, przeciwdesantowym, przeciwpancernym, inżynieryjnym, oddziałem zaporowym i oddziałem zabezpieczenia ruchu. Celem
tak zorganizowanej obrony jest uniemożliwienie
uchwycenia przez przeciwnika przyczółków
i umocnienia się na nich. Główny wysiłek należy
skupić na utrzymaniu odcinków dogodnych do
wysadzenia desantów. Na pozostałych kierunkach
organizuje się obserwację i patrolowanie, ustawia
zapory inżynieryjne i przygotowuje rejony obrony
batalionów oraz kompanijne i plutonowe punkty
oporu, które mogą być obsadzone przez pododdziały w przypadku wysadzenia desantu morskiego na danym odcinku. Należy dążyć do rozbudo2012/03 przegląd wojsk lądowych
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wy fortyfikacyjnej głównego rejonu obrony oraz
kolejnych lub pośrednich rubieży obrony.
W rejonie głównego wysiłku, czyli na kierunku największego zagrożenia lądowaniem desantu, rozbudowuje się trzy–cztery pozycje obrony,
a na mniej zagrożonych odcinkach – dwie–trzy.
Przedni skraj obrony – w zależności od zamiaru
zatrzymania przeciwnika, rzeźby terenu i warunków nawigacyjnych w przybrzeżnym akwenie –
będzie przebiegał wzdłuż linii brzegowej tak, by
zapewnić jak najlepsze warunki do prowadzenia
ognia na lustro wody oraz dobrą obserwację po-

Kontratak
Celem zgrupowania wykonującego zwrot zaczepny powinno być odcięcie głównych sił desantu od morza, niedopuszczenie do połączenia się z desantem powietrznym, a następnie okrążenie i zniszczenie tych sił na opanowanym
przyczółku. Ugrupowanie bojowe wojsk wykonujących kontratak będzie zależeć od wielkości opanowanego przez desant
przyczółka oraz pojemności kierunków dogodnych do prowadzenia natarcia. Działanie odwodów powinno być poprzedzone uderzeniami wojsk rakietowych, lotnictwa oraz okrętowych
grup uderzeniowych Marynarki Wojennej.

zwalającą na wykonywanie zadań rozpoznania
oraz kierowanie ogniem na desantującego się
przeciwnika. Natomiast zadaniem pododdziałów
pierwszego rzutu będzie zwalczanie sił desantu
morskiego w czasie podejścia i lądowania na
brzegu, a w przypadku wylądowania desantu –
niedopuszczenie do pogłębienia i rozszerzenia
uchwyconych przyczółków, do ich łączenia
i umacniania, a w efekcie stworzenie warunków
do wykonania kontrataku.
Rejony obrony położone w głębi, czyli na operacyjnej rubieży obronnej, obejmują dwie–trzy
pozycje. Mogą być obsadzane przez odwodowe
26
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brygady lub kolejną dywizję bądź wycofujące się
oddziały pierwszego rzutu. Na kierunkach największego zagrożenia rozbudowuje się pośrednie rubieże obrony. Można je wykorzystywać jako rubieże do wykonania kontrataków bądź pozycje ryglowe. Odwód pogłębia obronę na
zagrożonym kierunku i organizuje w nakazanym
rejonie jedną–dwie pozycje. Ponadto pozostaje
w gotowości do zwalczania desantów powietrznych przeciwnika. Poza tym rozbudowuje się rubieże ogniowe dla czołgów, BWP, odwodów
przeciwpancernych, oddziałów zaporowych i innych elementów ugrupowania bojowego (w zależności od potrzeb). Na odcinkach, na których
lądowanie desantów jest mniej prawdopodobne,
należy przygotowywać pozorne rejony obrony
lub samodzielne punkty oporu. W miarę zbliżania się desantu powinna wzrastać intensywność
oddziaływania ogniowego. Siły i środki wydzielone do strzelania na wprost, w tym pododdziały
czołgów oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych, powinny być w gotowości do zajęcia
zawczasu przygotowanych wysuniętych stanowisk i rubieży ogniowych w celu niszczenia sił
desantu podchodzących do brzegu.

uwarunkowania

Przedstawione w ogólnym zarysie wymagania, jakim musi sprostać tworzone ugrupowanie
bojowe oddziału (ZT), by skutecznie przeciwstawić się przeciwnikowi, który będzie dążył do
wysadzenia desantu, to jedynie początek drogi,
jaką muszą pokonać oficerowie sztabu oddziału,
planując obronę w nakazanym rejonie naszego
wybrzeża. By była ona trwała i aktywna, musi
zaskoczyć przeciwnika nieszablonowością przyjętego ugrupowania. Powinna być również zsynchronizowana tak, by każdy uczestnik walki
obronnej wiedział, jakie zadanie ma wykonywać
w każdym jej etapie, a główny cel – rozbicie
przeciwnika na uchwyconym przez niego przyczółku został osiągnięty.
n

Autor jest absolwentem WSO im. T. Kościuszki. Służbę rozpoczął
na stanowisku dowódcy plutonu. Był dowódcą kompanii oraz
zastępcą dowódcy batalionu. Obecnie jest szefem sekcji S-3
w Sztabie 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
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Obrony Wybrzeża

Wymagania
stawiane obrońcy
Zasadniczym zadaniem tworzonych zgrupowań jest obrona
wybrzeża morskiego we współdziałaniu z pododdziałami
innych rodzajów sił zbrojnych.

O

brona wybrzeża morskiego ze
względu na jej charakter jest zaliczana przez teoretyków sztuki
wojennej do działań prowadzonych w specyficznych środowiskach walki.
Linia brzegowa polskiego wybrzeża, wynosząca
524 km, w przeważającej większości jest dogodna do desantowania, co powoduje konieczność
przygotowania systemu obrony przed potencjalnym przeciwnikiem. Istotnym elementem tego
systemu, poza wydzielonymi komponentami

Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych, są jednostki Wojsk Lądowych wyspecjalizowane
w działaniach z zakresu obrony odcinka wybrzeża morskiego.

Jedno z zadań

Taką jednostką funkcjonującą w strukturach
12 Dywizji Zmechanizowanej jest 7 Brygada
Obrony Wybrzeża. Jej zasadniczym zadaniem jest
prowadzenie działań w ramach przeciwdesantowej obrony wybrzeża morskiego we współdziała2012/03 przegląd wojsk lądowych
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niu z pododdziałami innych rodzajów sił zbrojnych. Jego realizacja wymaga od dowództwa oraz
pododdziałów Brygady specyficznych umiejętności dotyczących planowania, organizowania i prowadzenia walki w pasie nadmorskim. Kryteria determinujące powodzenie desantu morskiego prze-

Utrzymanie pokoju
Od lipca 2012 roku 7 BOW uzupełnia obsadę oraz szkoli
dwie kolejne zmiany (IV i V) PKW EUFOR/MTT do działań
w Republice Bośni i Hercegowiny. Żołnierze Brygady będą
wykonywać zadania w dowództwie kontyngentu, a także w ramach mobilnych zespołów szkoleniowych oraz dwóch zespołów łącznikowo-obserwacyjnych w miejscowościach Doboj
i Teslic. Brygada w minionych latach realizowała już podobne przedsięwzięcia, organizując VI zmianę PKW EUFOR
w 2007 oraz X zmianę w 2009 roku.

widują obezwładnienie i zdezorganizowanie
systemu ognia obrony przeciwdesantowej wraz
z systemem dowodzenia, izolowanie odwodów
oraz wywalczenie przewagi w powietrzu i na morzu. Powoduje to konieczność przygotowania
przez broniące się siły takiego scenariusza walki,
który zapewni w odpowiednim czasie przegrupowanie i wzmocnienie obrony na głównym kierunku lądowania desantu oraz utrzymanie sił i środków zdolnych do prowadzenia skutecznej obrony.

Struktura

Oprócz codziennych zadań Brygada wykonuje
ponadto dodatkowe, polegające na utrzymaniu
wydzielonych sił i środków w gotowości do
udziału w akcjach ratowniczych oraz w usuwaniu skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych zgodnie z narzuconym planem. Ponadto
utrzymuje gotowość do udziału w operacjach
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poza granicami kraju oraz współpracuje ze
związkami taktycznymi innych państw.
W skład 7 BOW wchodzą dowództwo, sztab
i pododdziały bojowe. Pod względem organizacyjnym dowództwo i sztab nie różnią się zasadniczo od struktury innych brygad. Jej pododdziały
natomiast to: batalion dowodzenia, trzy bataliony
zmechanizowane, dywizjon artylerii samobieżnej, dywizjon przeciwlotniczy, batalion logistyczny, kompania rozpoznawcza, kompania saperów
oraz grupa zabezpieczenia medycznego.
W każdym batalionie zmechanizowanym są
cztery kompanie zmechanizowane (kz), kompania
dowodzenia (kdow), kompania wsparcia (kwsp) i
kompania logistyczna (klog). Zasadniczym uzbrojeniem kompanii zmechanizowanych są BWP-1.
Mimo że nie jest to sprzęt perspektywiczny, wielokrotnie zdawał egzamin podczas współdziałania
z wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej – 2
Dywizjonem Okrętów Transportowo-Minowych
(2 dOTrM) 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
Jako batalionowy środek wsparcia ogniowego
wykorzystuje się moździerze wz. 43 kalibru
120 mm, natomiast plutony przeciwpancerne
kompanii wsparcia są wyposażone w wyrzutnie
PPK 9P133 na podwoziu BRDM-2.
Bezpośrednie wsparcie ogniowe pododdziałów
ogólnowojskowych jest zadaniem dywizjonu artylerii samobieżnej (das), mającego w swojej
strukturze trzy baterie artylerii po osiem dział,
baterię dowodzenia oraz kompanię logistyczną.
Uzbrojenie dywizjonu stanowią haubice samobieżne 2S1 Goździk kalibru 122 mm. Jest to
sprzęt cieszący się dobrą opinią artylerzystów,
jednak ma on istotną wadę, biorąc pod uwagę
wymagania współczesnego pola walki, a zwłaszcza obrony przeciwdesantowej wybrzeża morskiego – ograniczony zasięg ognia. Wykorzystując dostępne i bardzo dobrze funkcjonujące
w środowisku brzeg–morze radary pola walki, na
przykład rodziny MSTAR, oraz środki ogniowe
o większym zasięgu (min. 40 km), dywizjon miałby możliwość rażenia celów nawodnych w rejonach formowania fal desantu oraz zadania przeciwnikowi większych strat. Ponadto pozwoliłoby
to na rozmieszczenie pododdziału artylerii w głębi ugrupowania obronnego brygady oraz – co się
z tym wiąże – zwiększyłoby jego żywotność.
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Potencjał
Artylerzyści Brygady odnoszą sukcesy w organizowanych przez Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerię DWLąd oraz 12 Dywizję
Zmechanizowaną konkursach w ramach „Merytorycznej oceny przygotowania dowództw i sztabów dywizjonów do realizacji zadań wsparcia
ogniowego w obronie wybrzeża morskiego”.
Kilkakrotnie zajęli pierwsze miejsce.
Osłonę przeciwlotniczą pododdziałów Brygady zapewnia dywizjon przeciwlotniczy składający się z trzech baterii przeciwlotniczych wyposażonych w zestawy ZU-23-2 i PPZR Grom oraz
kompanii logistycznej.
Kompania rozpoznawcza składa się z trzech
plutonów rozpoznania dysponujących samochodami opancerzonymi BRDM-2.
Kompania saperów, wykorzystując swoje wyposażenie: maszyny, urządzenia i materiały inżynieryjne, realizuje przedsięwzięcia wsparcia inżynieryjnego pododdziałów ogólnowojskowych.
Jej zasadnicze zadania związane są z minowaniem, z rozbudową fortyfikacyjną rejonów, rubieży, posterunków obserwacyjnych i stanowisk
ogniowych, z budową zapór i wykonywaniem
niszczeń oraz osłoną techniczną dróg.
Zabezpieczenie logistyczne brygady należy do
batalionu logistycznego składającego się z kompanii remontowej i kompanii zaopatrzenia. Dysponując sprzętem, takim jak: warsztaty pojazdów gąsienicowych (WPG-1), warsztaty pojazdów kołowych (WPK), wozy zabezpieczenia
technicznego (WZT-2), zestawy niskopodwoziowe i inne (WTArt, PSŁ, WOInż), batalion zapewnia utrzymanie oraz odtwarzanie zdolności
technicznej uzbrojenia i sprzętu, a w ramach zabezpieczenia materiałowego dostarcza zaopatrzenie walczącym pododdziałom.

propozycje

Biorąc pod uwagę specyfikę realizowanych
zadań oraz strukturę i wyposażenie oddziału,
można stwierdzić, że Brygada jest przygotowana
do prowadzenia obrony przeciwdesantowej odcinka wybrzeża morskiego.
Mankamentem jest uzbrojenie nie zawsze odpowiadające współczesnym wymaganiom i uwarunkowaniom. Zwiastunem korzystnych zmian
jest fakt, że nowoczesny sprzęt jest sukcesywnie
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przekazywany pododdziałom. W minionym roku
(2011) zostały one wyposażone w:
– zestawy przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike (kompania wsparcia);
– stację sondażowo-balistyczną BAR oraz
wozy dowodzenia ZWD-99 BAT (dywizjon artylerii samobieżnej);
– zautomatyzowany system kierowania
ogniem Topaz (dywizjon artylerii samobieżnej);
– karabiny strzelca wyborowego TOR (kompanie zmechanizowane i kompania rozpoznawcza);
– karabinki szturŻołnierze Brygady od lat remowe Beryl (komalizują zadania na Centralnym
panie zmechanizoPoligonie Sił Powietrznych
wane).
w Ustce oraz współdziałają
Na podstawie anaz wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, dzięki czemu
lizy potrzeb 7 BOW
zdobywają niemałe doświadpod kątem jej zasadczenie w planowaniu i organiniczego przeznaczezowaniu działań w tym specynia oraz optymalnego
ficznym środowisku walki.
składu i wyposażenia
można wysunąć
wnioski dotyczące
zmian w jej strukturze i sprzęcie. Należałoby zatem:
– włączyć do jej składu dywizjon artylerii rakietowej (był w strukturze w latach 2001–2007)
z przeznaczeniem między innymi do zwalczania
desantu przeciwnika na poduszkowcach;
– wyposażyć dywizjon artylerii w środki
ogniowe o donośności min. 40 km, na przykład
armatohaubicę Krab kalibru 155 mm, oraz sprzęt
rozpoznania – radary pola walki rodziny
MSTAR, co znacznie zwiększyłoby możliwości
wsparcia ogniowego;
– zapewnić kompanii saperów transportery
pływające (PTS) w celu stawiania zapór na
morzu w odległości do izobaty 5 m;
– uzupełnić wyposażenie indywidualne żołnierzy o nowoczesne zestawy noktowizyjne
MU-3, celowniki noktowizyjne PCS itp.
n
Autor jest absolwentem WSO im. gen. Józefa Bema i Bałtyckiej
Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Służbę zawodową rozpoczął
w 4 pa na stanowisku dowódcy plutonu, potem pełnił obowiązki
dowódcy plutonu ogniowego, szefa sekcji rozpoznawczej sztabu
dywizjonu i dowódcy bas w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża. Obenie
jest oficerem sekcji operacyjnej w sztabie Brygady.
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Współtwórca aktywności

FOT. Tomasz mielczarek

mjr Mirosław
Gołębiewski
7 Brygada
Obrony Wybrzeża

Specyfika użycia artylerii
Potencjał ogniowy, jakim dysponują pododdziały artylerii,
powoduje, że ich użycie we właściwym miejscu i czasie będzie
decydować o utrzymaniu nakazanego rejonu.

R

odzajem wojsk zdolnym do niszczenia przeciwnika poza zasięgiem środków bezpośredniego
rażenia jest artyleria. Skuteczne
jej oddziaływanie ogniowe na elementy ugrupowania strony przeciwnej determinuje w dużym
stopniu wykonywanie zadań przez pododdziały
ogólnowojskowe.
Długość polskiej linii brzegowej Morza Bałtyckiego powoduje, że jej obrona jest trudnym
wyzwaniem dla jednego oddziału. Jednakże ar30
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tyleria brygady (w tym batalionowa) stanowi na
tyle znaczny potencjał, że to skomplikowane zadanie jest możliwe do wykonania.

Obrona wybrzeża

Do głównych zadań stojących przed artylerią w obronie wybrzeża morskiego należy zaliczyć:
– wzbranianie przeciwnikowi rozpoznania
wód przybrzeżnych i wybrzeża oraz trałowania
min i usuwania zapór przeciwdesantowych;
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Współtwórca aktywności
– zwalczanie jego okrętów wchodzących
w skład zgrupowania desantowego podczas ich
podchodzenia do wybrzeża oraz w rejonach manewrowania i postoju;
– niszczenie środków desantowo-przeprawowych w rejonach zbiórki oraz formowania w fale
podczas podchodzenia do brzegu;
– zwalczanie pododdziałów szturmowych desantu morskiego oraz desantowo-szturmowych
w celu niedopuszczenia do opanowania odcinków wybrzeża oraz rozszerzenia opanowanych
przyczółków;
– obezwładnianie środków wsparcia ogniowego oraz pododdziałów, które wylądowały na
brzegu;
– wzbranianie podejścia i wysadzenia kolejnych rzutów desantu;
– wsparcie kontrataków.
Wsparcie ogniowe realizuje się w celu wzbronienia podejścia i rozwinięcia sił desantu oraz
odparcia ich, a także wsparcia wojsk broniących
się na brzegu i lądzie oraz przygotowania
i wsparcia kontrataków.
Wzbronienie podejścia i rozwinięcia sił desantu obejmuje czas od momentu wejścia sił desantu w zasięg ognia artylerii strzelającej ogniem
pośrednim do chwili wejścia pierwszych fal desantowych w zasięg ognia rozmieszczonych na
brzegu środków strzelających ogniem na wprost.
W strefie obejmującej pas od maksymalnej donośności strzelania do około 3 km od linii brzegowej, tzn. do linii wyjściowej do desantowania,
którą wyznacza się w odległości 1–3 km od
brzegu, dywizjon artylerii samobieżnej może razić wybrane elementy desantu, wykonując ogień
ześrodkowany i ruchomy ogień zaporowy, a także prowadząc ogień do pojedynczych obiektów
pływających. Rażonymi obiektami mogą być:
okręty transportowe, środki desantowe podczas
przeładowywania z okrętów transportowych
i dużych okrętów desantowych na środki desantowo-przeprawowe i w trakcie formowania fal
desantu oraz inne środki pływające zabezpieczające przygotowanie desantu.
Odparcie desantu obejmuje działania od chwili
wyjścia pierwszych fal desantowych na linię
wyjściową do desantowania (wejścia w zasięg
środków strzelających ogniem na wprost) do mo-
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mentu wyjścia na brzeg pierwszych fal desantu
i przejścia do działań zaczepnych na lądzie. Zadania w ramach odparcia desantu planuje się
i wykonuje w strefie rażenia ogniowego, która
obejmuje pas od maksymalnej donośności środków strzelających ogniem na wprost (do 3 km od
linii brzegowej) do linii brzegowej. W strefie tej
główny ciężar walki przejmują środki strzelające
ogniem bezpośrednim, a także kompanie wsparcia z batalionów zmechanizowanych oraz środki
przeciwpancerne.
W tym czasie dywizjony artylerii z brygad
ogólnowojskowych mogą wspierać pododdziały
zmechanizowane w walce o utrzymanie pierwszej pozycji oraz prowadzić ogień do kolejnych
formowanych fal desantu.
Wsparcie wojsk broniących się na brzegu
i lądzie realizuje się w celu niedopuszczenia do
opanowania przez przeciwnika pierwszej pozycji obrony, uchwycenia przyczółka i rozArtyleria podczas zwalczawinięcia powodzenia desantu morskiego realinia w głąb lądu.
zuje podobne zadania ognioZadania na ten etap
we i taktyczne jak w przypadku
walki planuje się
zwalczania przeciwnika na
lądzie.
i wykonuje w strefie
rażenia ogniowego,
która obejmuje pas
nadmorski na kierunku lądowania desantu. Sposób użycia artylerii jest o tyle charakterystyczny,
że oprócz typowych zadań bezpośredniego
wsparcia ogniowego pododdziałów ogólnowojskowych w obronie pododdziały artylerii mogą
być angażowane do wzbraniania dopływu kolejnych sił desantu.
Przygotowanie i wsparcie kontrataków prowadzi się według ogólnych zasad z zadaniem
rażenia siły żywej i środków ogniowych,
w tym przede wszystkim przeciwpancernych,
rozwijających się w rejonach obrony desantu
na odcinku kontrataku (rubieży kontrataku)
i przylegających do niego skrzydłach. W tym
czasie artyleria wsparcia bezpośredniego skupia główny wysiłek na wspieraniu ogniem
kontratakujących pododdziałów ogólnowoj2012/03 przegląd wojsk lądowych
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skowych, wykonując standardowe zadania rażenia ogniowego.

Rodzaje ognia

W celu zrealizowania określonych zadań
w czasie zwalczania desantu morskiego na wodzie dywizjon artylerii wykonuje ogień ześrodkowany, prowadzi ogień do pojedynczych ruchomych i nieruchomych celów nawodnych, a także
ruchomy ogień zaporowy oraz stały ogień zaporowy do desantu lądującego już na lądzie.
W Instrukcji strzelania i kierowania ogniem
pododdziałów artylerii naziemnej określono, że
ześrodkowany ogień dywizjon prowadzi do siły
żywej i środków ogniowych w rejonach przeładowania i formowania fal desantu. Wykonuje
wówczas nawały ogniowe, wyznacza po dwa pociski na działo i nastawę bateriami z ustopniowaniem, aż do zakończenia zadania ogniowego.
Natomiast ogień skuteczny do pojedynczych nieruchomych celów nawodnych prowadzi się seriami ognia szybkiego po dwa lub cztery pociski na
działo lub nawałą
ogniową, a do ruchoAnalizując ugrupowanie
mych celów nawodbojowe artylerii w obronie
nych – seriami ognia
wybrzeża morskiego, należy
szybkiego po dwa
pamiętać, że wielkość odstępociski na działo do
pów między poszczególnymi
wyznaczonego punkdziałami oraz wybór dróg manewru ma bezpośredni wpływ
tu spotkania na kiena żywotność pododdziałów,
runku ruchu celu.
które w czasie prowadzenia
Ruchomy ogień zaobrony będą narażone na
porowy (ROZ) stosuogień przeciwnika z morza
i z powietrza.
je się do rażenia fal
desantu podczas ich
podchodzenia do
brzegu. Wyznacza się wówczas kolejne rubieże
z uwzględnieniem kierunku toru wodnego, położenia mielizn, skał wodnych i pól minowych, dostępności brzegu do wysadzenia desantu oraz
prawdopodobnego kierunku przemieszczania się
jego fal. Pierwszą rubież ROZ wybiera się w odległości do 8 km od brzegu, a ostatnią – na rubieży otwarcia ognia środków strzelających na
wprost. Jeżeli do prowadzenia ROZ angażuje się
dwa dywizjony, to ogień do pierwszej rubieży
otwierają one równocześnie i kontynuują strzelanie do pierwszej fali desantu na kolejnych rubie32
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Zapasowe
stanowisko
ogniowe blisko linii
brzegowej –
specyficzna cecha
obrony wybrzeża

żach aż do momentu podejścia drugiej fali desantu do pierwszej z nich. Jeden z dywizjonów kontynuuje strzelanie do pierwszej fali desantu na
wszystkich pozostałych rubieżach ROZ, a drugi
przenosi ogień na pierwszą rubież do drugiej fali
desantu i razi ją na wszystkich kolejnych.
Stały ogień zaporowy przygotowuje się i wykonuje na linii brzegu według ogólnych zasad podczas podchodzenia desantu i lądowania na brzegu.
Przygotowanie strzelania i kierowania ogniem
przebiega według ogólnych zasad z kilkoma zastrzeżeniami:
– zawczasu sporządza się tabelę poprawek na
różnicę wysokości stanowiska ogniowego (SO)
i poziomu morza;
– na kierunkach ewentualnego podejścia desantu wystawia się w miarę możliwości sztuczne
dozory (boje, tratwy na wodzie lub charakterystyczne znaki bezpośrednio przed punktem obserwacyjnym lub na linii brzegowej – wydmie)
i określa ich współrzędne;
– stanowiska stacji radiolokacyjnej i punktu
obserwacyjnego wybiera się w takim miejscu, by
zapewnić prowadzenie ognia na maksymalnych
donośnościach oraz przy zachowaniu jak najmniejszego kąta między stacją radiolokacyjną
a środkiem rejonu SO.
Brzeg Bałtyku zapewnia doskonałe warunki
do prowadzenia obserwacji wzrokowej, ale jednocześnie artyleria musi liczyć się z silnym od-
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działywaniem środków napadu powietrznego
i artylerii okrętowej przeciwnika, które będą
obezwładniać nasze siły przed rozpoczęciem desantowania.

Ugrupowanie bojowe

Brak pewności co do kierunku głównego uderzenia i miejsca lądowania desantu przeciwnika,
a także jego składu zmusza obrońcę do niekonwencjonalnego planowania użycia artylerii,
w tym do przyjmowania nieszablonowego ugrupowania bojowego. Czynniki te sprawiają, że
użycie artylerii można zaplanować według
dwóch wariantów.
W wariancie pierwszym zakłada się, że pododdział artylerii zajmuje rejon wyczekiwania,
z którego dopiero po dokładnym określeniu kierunków działania desantu wychodzi na zaplanowane stanowiska ogniowe. W wariancie tym
wskazane jest wybieranie rejonu wyczekiwania
jak najbliżej brzegu z uwzględnieniem warunków terenowych i maskowania. Pozwoli to maksymalnie skrócić czas potrzebny na manewr
i rozwinięcie na stanowiskach ogniowych.
Wariant drugi przewiduje zajęcie rejonu stanowisk ogniowych jak najbliżej linii brzegowej
oraz osiągnięcie gotowości do natychmiastowego otwarcia ognia i rażenia desantu przeciwnika (fot.). Taki sposób użycia artylerii znacznie
skraca czas reakcji ogniowej, lecz może spowo-

dować zmniejszenie żywotności pododdziałów
ogniowych ze względu na znaczne straty poniesione w wyniku uderzeń artylerii okrętowej
i lotnictwa przeciwnika.
Podczas planowania użycia pododdziałów artylerii w czasie obrony wybrzeża morskiego należy
wyznaczać rejony stanowisk ogniowych – główny
i jeden lub dwa zapasowe na najbardziej prawdopodobnym kierunku działania przeciwnika, a także na dodatkowych kierunkach, które są mniej
prawdopodobne, ale możliwe.
Podsumowując, należy stwierdzić, że artyleria
jako jedyny środek rażenia przeciwnika poza zasięgiem środków rażenia bezpośredniego (poza
lotnictwem i artylerią Marynarki Wojennej) jest
nieodzownym elementem ugrupowania bojowego wojsk. Jest w stanie osłabić jego potencjał bojowy, zdezorganizować ugrupowanie bojowe
i system dowodzenia, a tym samym uniemożliwić desantowi osiągnięcie celu. Efektywne wykorzystanie sił i środków bojowych artylerii może okazać się kluczem do osiągnięcia powodzenia w walce z desantem i utrzymania nakazanego
rejonu obrony.
n
Autor jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Rakietowych i Artylerii (1989). Służbę rozpoczął na stanowisku
dowódcy plutonu w 32 pz. Był dowódcą baterii przeciwpancernej
w 16 pz, następnie w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża, a także
oficerem operacyjnym das w 7 BOW oraz zastępcą dowódcy das
w 2 BZ i 7 BOW. Obecnie jest zastępcą dowódcy 2 bz
w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża.
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FOT. jacek kwiatkowski

mjr Mirosław Zyber
7 Brygada
Obrony Wybrzeża

Wojska inżynieryjne w walce
z desantem morskim
Zadaniem elementów ugrupowania bojowego organizowanych
z pododdziałów wojsk inżynieryjnych jest stworzenie warunków
do utrzymania nakazanego rejonu obrony.

O

rganizowanie działań obronnych na wybrzeżu będzie cechować się trudnościami –
z jednej strony w ustaleniu
prawdopodobnego kierunku podejścia przeciwnika, z drugiej zaś ukrycia przez niego na morzu zgrupowań desantowych. Nie bez znaczenia
są również warunki hydrograficzne. Ujścia
rzek, zatoki, jeziora, a niekiedy podmokły teren
kanalizują ruch wojsk i utrudniają manewr odwodami, a także dowóz zaopatrzenia oraz ewa34
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kuację żołnierzy i sprzętu. Dlatego niezbędne
jest zapewnienie odpowiednich warunków do
szybkiego wykonania manewru. Wcześniej należy rozpoznać oraz przygotować odpowiednią
liczbę dróg. Jeśli będzie to konieczne, należy
stworzyć możliwość pokonania przeszkód wodnych lub terenu zabagnionego.

Specyfika

Za specyficzną właściwość obrony wybrzeża
należy uznać znaczną szerokość pasa (rejonu)
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obrony związku taktycznego (oddziału). Jest to
tym istotniejsze, że obecnie zagrożenie desantem morskim przeciwnika jest możliwe prawie
na całej długości morskiej granicy. Obrońca
musi być zatem przygotowany na taką ewentualność. Podstawowym dylematem jest ustalenie, jak ugrupować siły i środki oraz gdzie podjąć rozstrzygającą walkę z desantem morskim.
Ważna jest również odpowiedź na pytanie, czy
uczynić to bezpośrednio na plaży, czy w głębi
lądu. Jeśli dodamy do tego skalę zagrożenia
wynikającą z możliwości wysadzenia desantów
powietrznych w głębi obrony, dopiero wówczas
rysuje się realny obraz specyfiki działań prowadzonych na wybrzeżu.
Stosunkowo szeroki pas obrony związku taktycznego (oddziału), jaki przewiduje się
w obronie wybrzeża, rzutuje bezpośrednio na
ugrupowanie bojowe. By realna była obrona
więcej niż jednego odcinka lądowania desantu
przeciwnika, celowe jest planowanie podwójnej
liczby odwodów. Ze względu na niewielką liczbę specjalistycznych pododdziałów rolę odwodów mogą odgrywać pododdziały ogólnowojskowe. Nawet mniejsze liczebnie siły, ale będące w stanie podjąć walkę z desantem
przeciwnika, mogą okazać się bardzo skuteczne. Część artylerii organicznej i przydzielonej
rozlokowuje się w głębi lądu w gotowości do
szybkiego zajęcia stanowisk ogniowych z chwilą ustalenia rejonu lądowania desantu. Odwody
przeciwdesantowe rozmieszcza się w prawdopodobnych rejonach lądowania desantów powietrznych, które – jak wskazują doświadczenia
wojenne – są nieodłącznym elementem każdej
morskiej operacji desantowej.
Warunki panujące na wybrzeżu oraz charakter
przewidywanych działań nie pozostają bez wpływu na organizację systemu ognia. By sprostać
czekającym zadaniom, powinien być on trwały
i elastyczny oraz gwarantować szybkie ześrodkowanie ognia na określonym rejonie morza lub linii brzegowej, umożliwiając zwalczanie desantu
na maksymalnym zasięgu posiadanych i wspierających środków ogniowych.
W obronie wybrzeża rozpoznanie, rażenie
ogniowe oraz oddziaływanie elektroniczne
planuje się wspólnie z marynarką wojenną
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i lotnictwem. Możliwość podjęcia skutecznej
walki z desantem przeciwnika już na podejściach do wód terytorialnych daje gwarancję
osłabienia jego siły uderzeniowej. Może to
spowodować, że zaniecha on desantowania na
danym kierunku.
Do ważniejszych właściwości wynikających
ze specyfiki terenu trzeba zaliczyć rozbudowę
inżynieryjną nadbrzeżnego pasa oraz wód do
niego przyległych. Chodzi o tworzenie zapór
przeciwdesantowych zarówno na morzu, jak
i w portach czy bazach morskich. Mogą one
w znacznym stopniu utrudnić desantowanie sił
przeciwnika.
W czasie organizowania zabezpieczenia inżynieryjnego dowódca związku taktycznego
(oddziału) powinien określić:
– cel zabezpieczenia inżynieryjnego;
– zakres, kolejność i terminy rozbudowy fortyfikacyjnej rejonów i pozycji zajmowanych
przez wojska oraz rejonów rozwijania stanowisk dowodzenia;
– główne kierunki, rubieże i rejony, które należy osłonić zaporami, oraz obiekty, które powinno się zniszczyć lub przygotować do zniszczenia;
– liczbę, miejsca i terminy oraz sposoby wykonania i oznakowania przejść w zaporach inżynieryjnych;
– drogi marszu, które należy przygotować
i utrzymywać w pasie (rejonie) związku taktycznego (oddziału);
– sposób i kolejność przepuszczania wojsk
przez odcinki trudne do przejścia;
– miejsce urządzenia i rodzaje przepraw
przez przeszkody wodne oraz terminy ich gotowości;
– sposób i kolejność wykorzystania oddziałów i pododdziałów inżynieryjnych.

Wsparcie inżynieryjne

W obronie wybrzeża główny wysiłek skupia
się na realizacji przedsięwzięć pełnej rozbudowy inżynieryjnej odcinków (rejonów) dogodnych do wysadzenia desantów. Na pozostałych
kierunkach, zgodnie z decyzją dowódcy oraz
posiadanymi siłami i środkami, organizuje się
obserwację, ustawia zapory inżynieryjne oraz
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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rozbudowuje pod względem inżynieryjnym rejony obrony i punkty oporu obsadzane przez
wojska w przypadku zagrożenia wysadzeniem
desantów przez przeciwnika.
Wsparcie inżynieryjne polega na wykonywaniu siłami przełożonego zaplanowanych przez
niego zadań zabezpieczenia inżynieryjnego na
korzyść podwładnego, przy czym organizato-

Wykorzystanie
Wojska inżynieryjne są przeznaczone do wykonywania zadań inżynieryjnych w ramach bezpośredniego i ogólnego
wsparcia inżynieryjnego działań bojowych wojsk w danym
pasie terenu (obszarze, rejonie). Mogą niekiedy być użyte do
wykonywania prac inżynieryjnych w ramach innych rodzajów
zabezpieczenia bojowego (maskowania, obrony przed bronią masowego rażenia, ubezpieczenia itp.).

– wykonanie przejść (torowanie) w zaporach,
przez przeszkody naturalne i rejony zniszczeń
oraz rozminowanie terenu i obiektów;
– udział w likwidacji skutków uderzeń przeciwnika.
Zasadniczy wpływ na trwałość obrony wybrzeża będzie mieć:
– prowadzenie rozpoznania inżynieryjnego
w celu wykrycia przygotowań przeciwnika do
prowadzenia działań desantowych;
– umiejętne wykorzystanie warunków terenowych sprzyjających organizowaniu obrony;
– wykorzystanie właściwości ochronnych
i obronnych terenu oraz jego infrastruktury taktycznej;
– nieszablonowa rozbudowa fortyfikacyjna
terenu oraz maskowanie wojsk i prac inżynieryjnych;
– terminowe zakładanie zapór inżynieryjnych
na kierunkach włamania przeciwnika;
– zapewnienie terminowego i bezkolizyjnego
ruchu oddziałów i pododdziałów wykonujących
kontrataki;
– współdziałanie wojsk inżynieryjnych z innymi rodzajami wojsk.
Wykonawcami tych zadań są wszystkie rodzaje wojsk stosownie do rozwoju sytuacji taktycznej oraz posiadanego potencjału.

Główne zadania
rem wykonywania danego zadania jest przełożony, a dowódca (oficer lub szef wojsk inżynieryjnych) wspieranego pododdziału tylko precyzuje rejon, gdzie ma być zrealizowane.
Użycie wojsk inżynieryjnych w ramach bezpośredniego wsparcia inżynieryjnego działań
obronnych obejmuje1:
– rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu;
– budowę zapór inżynieryjnych i wykonanie
niszczeń;
– rozbudowę fortyfikacyjną terenu (rejonów,
rubieży, punktów i stanowisk);
– przygotowanie i utrzymanie dróg (osłona
techniczna dróg);
– realizowanie przedsięwzięć inżynieryjnych
w ramach maskowania wojsk i obiektów;
36
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Wojska inżynieryjne realizują zadania wymagające specjalistycznego przygotowania pododdziałów i żołnierzy oraz użycia maszyn, urządzeń
i materiałów inżynieryjnych. Pododdziały ogólnowojskowe przeznacza się natomiast do prostszych
prac inżynieryjnych podejmowanych na własną
korzyść, możliwych do wykonania w krótkim
czasie bez stosowania specjalistycznego sprzętu.
Istotnym elementem właściwego przygotowania obrony wybrzeża jest rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, które wspólnie
z rozpoznaniem innych rodzajów wojsk powinno umożliwić dowódcy podjęcie optymalnej decyzji dotyczącej organizacji obrony2.

Wsparcie inżynieryjne działań taktycznych wojsk lądowych (brygada, dywizja). Sygn. Inż. 585/2000, s. 116–140.
2 Rozpoznanie inżynieryjne. Podręcznik. Sygn. Inż. 579/97, s. 29.
1
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W ramach rozpoznania inżynieryjnego kompania saperów rozpoznaje plażę i wody przybrzeżne. Ustala wówczas między innymi:
– rodzaj brzegu (wydmy, skały, grunt stały
itp.), jego wysokość, kąt spadku, możliwość pokonania go przez pojazdy, czołgi i transportery
oraz pieszo przez żołnierzy, a także zakres prac
niezbędnych do zapewnienia jego przekraczania w kierunku lądu i odwrotnie;
– szerokość plaży oraz rodzaj gruntu (piasek,
żwir, kamienie);
– profil dna oraz głębokość morza w strefie
wód przybrzeżnych;
– granicę terenu zatapianego w czasie przypływu lub wysokiej fali.
Ponadto prowadzi rozpoznanie przyległego
pasa lądu na głębokość organizowanej obrony,
w ramach którego określa:
– stan techniczno-eksploatacyjny sieci dróg;
– ukształtowanie i pokrycie terenu, rodzaj
gruntu, możliwość rozbudowy fortyfikacyjnej
oraz przebieg pozycji obronnych.
Zadania rozpoznania inżynieryjnego spoczywają również na przybrzeżno-morskich oddziałach zaporowych, które rozpoznają odcinki wybrzeża w celu ustalenia rubieży minowania
i drogi dojazdu z wydm lub innego miejsca na
plażę i do wody. Podczas rozpoznania umieszcza się na brzegu wyraźnie widoczne dozory
ułatwiające minowanie.
Nie należy zapominać o rozpoznaniu w warunkach ograniczonej widoczności (w nocy).
W miarę możliwości należy wówczas prowadzić
rozpoznanie termalne i noktowizyjne. Powinno
ono być kontynuacją rozpoznania prowadzonego
w dzień. Głównym jego celem jest wykrycie
oznak świadczących o przygotowaniu przez
przeciwnika uderzenia. O świcie należy również
wykryć ewentualne zmiany w terenie, jakie nastąpiły w ciągu nocy, mogące świadczyć o planowanym przez przeciwnika desantowaniu.
Jednym z najważniejszych elementów wsparcia inżynieryjnego, rzutującym bezpośrednio
na trwałość obrony, jest budowa zapór inżynieryjnych i wykonanie niszczeń, powiązanych
z terenem i systemem ognia.
Wysiłek wojsk inżynieryjnych związany
z przeciwdziałaniem ruchowi wojsk przeciwni-
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ka skupiony jest na uniemożliwieniu mu lub
ograniczeniu swobody ruchu, co powoduje niwelowanie jego przewagi i zmusza tym samym
do ruchu na kierunki i w rejony, które z racji naturalnych właściwości ułatwią oddziaływanie
ogniowe wojsk własnych, umożliwią zadanie
jego siłom strat i w konsekwencji wymuszą zaniechanie prowadzenia przez niego działań zaczepnych.
Zatem na odcinkach dogodnych do lądowania
desantu morskiego przeciwnika zapory minowe
i fortyfikacyjne na brzegu buduje się siłami związku taktycznego (oddziału), w pasie wód przybrzeżnych od styku wody z plażą na głębokość do
izobaty 5 m – siłami związku taktycznego (oddziału) organizującego obronę i wojsk inżynieryjnych Marynarki Wojennej, a od izobaty 5 m zapory minowe zakładają siły Marynarki Wojennej.
Zapory inżynieryjne w obronie wybrzeża morskiego buduje się według zasad obowiązujących
na przeszkodach wodnych (rys.).
Do zakładania przeciwdesantowych zapór
minowych w toku walki o utrzymanie pasa (rejonu) obrony w związku taktycznym (oddziale)
z pododdziałów wojsk inżynieryjnych tworzy
się przybrzeżnomorskie oddziały zaporowe
(PMOZap), wykorzystujące środki przeprawowe (kutry, promy, pontony, barki, transportery
pływające).
Skuteczność nowoczesnych systemów
uzbrojenia powoduje ciągły wzrost zagrożenia
broniących się wojsk. Duże możliwości ofensywnego wsparcia lotniczego oraz artylerii
przeciwnika zmuszają coraz częściej do zwrócenia uwagi na zwiększenie zdolności przetrwania. W celu uniknięcia wykrycia i zniszczenia należy często przemieszczać się i szybko osiągać wymagany stopień rozbudowy
fortyfikacyjnej terenu (rejonów, rubieży, punktów i stanowisk). Pododdziały wszystkich rodzajów wojsk powinny być przygotowane do
realizacji zadań zapewniających zwiększenie
zdolności przetrwania.
Zdolność tę uzyskuje się dzięki realizowaniu
przez wszystkie rodzaje wojsk przedsięwzięć
inżynieryjnych, których zasadniczym celem jest
stworzenie warunków do ochrony ludzi i sprzętu przed oddziaływaniem środków rażenia prze2012/03 przegląd wojsk lądowych
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ciwnika oraz do skrytego wykonywania manewrów. Polegają one na umacnianiu terenu
w procesie bezpośredniego przygotowywania
i prowadzenia działań taktycznych.
O zdolności przetrwania wojsk decyduje
głównie stopień odporności zawczasu przygotowanej infrastruktury terenowej i rozbudowy fortyfikacyjnej, wykonanej w toku działań, na

Jedno z zadań
Rozbudowę fortyfikacyjną należy rozumieć jako zorganizowane działanie polegające na wykonaniu (lub zaadaptowaniu istniejących) obiektów fortyfikacyjnych, takich jak okopy, ukrycia dla ludzi i na sprzęt oraz obiekty pomocnicze,
w celu stworzenia warunków do efektywnego prowadzenia
działań przez wojska własne.

zmasowane uderzenia środków ogniowych
przeciwnika, zwłaszcza jego artylerii i systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. W celu zachowania (zwiększenia) zdolności bojowej
wszystkie rodzaje wojsk prowadzą rozbudowę
fortyfikacyjną terenu przy wsparciu pododdziałów inżynieryjnych.
Należy pamiętać, że zadania rozbudowy fortyfikacyjnej realizują wszystkie rodzaje wojsk,
wykorzystując sprzęt techniczny i materiały
wybuchowe lub ręcznie.
Przyjmuje się, że w zależności od ich rodzaju
do prac z tym związanych można zaangażować
około 40–70% stanu osobowego. Są to dane
przybliżone i zależą od wielu czynników, głównie od wykonywanych zadań specjalistycznych
oraz od potrzeb rozbudowy fortyfikacyjnej.
38
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Wojska powinny mieć zdolność swobodnego
i szybkiego przemieszczania się, w tym przede
wszystkim prowadzenia manewrów na polu
walki. Mobilność jest bowiem niezbędna do
terminowego, zgodnego z zamiarem dowódcy,
zajmowania rejonów rozmieszczenia, przechodzenia do działań bojowych oraz ich prowadzenia, a w razie potrzeby – wycofania się z walki.
Zwiększenie mobilności wojsk wpływa bezpośrednio na wzrost ich zdolności bojowych.
Przygotowanie i utrzymanie dróg jest jednym z zasadniczych zadań wsparcia inżynieryjnego, decydującym o powodzeniu obrony
wybrzeża. Ma na celu zapewnienie swobody
ruchu elementom ugrupowania bojowego i innym pododdziałom, zwłaszcza odpowiedzialnym za zaopatrzenie i ewakuację. Polega na
utrzymaniu przejezdności wewnętrznego systemu dróg związku taktycznego (oddziału),
który obejmuje: drogi dla odwodów od miejsc
ich rozmieszczenia do rejonów odpowiedzialności i na rubieże rozwinięcia do wykonywania kontrataków, drogi zmiany rozmieszczenia
stanowisk dowodzenia i artylerii oraz drogi zapewniające dowóz środków zaopatrzenia
i ewakuację.
Wsparcie mobilności jest głównie zadaniem
specjalistycznego elementu ugrupowania bojowego, jakim jest oddział zabezpieczenia ruchu
(OZR). Polega ono na wyznaczeniu potrzebnych dróg z istniejącej sieci drogowej lub wytyczeniu ich w terenie, na ciągłym ich rozpoznawaniu oraz zapewnianiu sprawności eksploatacyjnej. Utrzymanie dróg (osłona techniczna) to
przedsięwzięcia z zakresu prac inżynieryjnych
realizowane w celu zapewnienia ich przejezdności podczas korzystania z nich przez wojska.
Osłona techniczna dróg obejmuje między innymi takie przedsięwzięcia, jak:
– rozpoznanie inżynieryjne stanu technicznego dróg oraz możliwości ich naprawy, rozminowanie zapór narzutowych ustawionych na drodze podczas przemieszczania się wojsk;
– oczyszczanie dróg z uszkodzonych (zniszczonych) pojazdów;
– torowanie przejść przez rejony pożarów
i przeszkody naturalne;
– naprawa zniszczonych odcinków dróg;
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Zagrody minowe i łachy min
ustawiane siłami okrętowymi MW

przeciwdesantowe
zapory minowe
ustawiane siłami
PMOZap MW i WLąd

izobata 5 m

USTKA
Słupsk

gdańsk

koszalin
kołobrzeg
białogard
Człuchów

Grudziądz

szczecin

System zapór i niszczeń w głębi obrony

opracowanie własne

Strefa zapór inżynieryjnych

Umiejscowienie przeciwdesantowych zapór inżynieryjnych

– wytyczanie objazdów po drogach istniejących lub na przełaj.
Liczba dróg utrzymywanych przez OZR zależy od szczebla organizacyjnego i jest określona
w załączniku do podręcznika Wsparcie inżynieryjne działań taktycznych wojsk lądowych (brygada, dywizja). Za realizowanie przedsięwzięć
inżynieryjnych w ramach ukrywania się i maskowania bezpośredniego ponoszą odpowiedzialność wszystkie oddziały i pododdziały.
Stanowiska dowodzenia, obiekty, urządzenia
i rubieże obronne będą wymagać użycia specjalnych środków maskujących. Do wykonania
związanych z tym zadań dowódca może wyznaczyć (zobowiązać) wojska inżynieryjne. Poza
wykorzystaniem specjalnych siatek maskujących i naturalnych materiałów należy stosować
inne środki oraz specjalistyczny sprzęt i urządzenia inżynieryjne.
Wojska inżynieryjne wspierają pododdziały
w realizacji przedsięwzięć maskowania głównie
podczas rozbudowy stanowisk dowodzenia, rubieży obronnych itp.
Ważnym przedsięwzięciem jest wykonanie
obiektów pozornych, które mają wprowadzić
przeciwnika w błąd co do rzeczywistego zamiaru prowadzenia walki obronnej przez dowódcę.

Do tego zadania mogą być użyte pododdziały
inżynieryjne dysponujące specjalistycznym
sprzętem do prac ziemnych. Ich rola polega na
rozbudowie pozornych rubieży obrony, pól minowych itp.

Zakończenie

W artykule przedstawiłem główne zadania
inżynieryjne realizowane przez wojska inżynieryjne podczas przygotowania obrony wybrzeża
morskiego i w jej toku. Jak wynika z mojego
doświadczenia, to właśnie na te zadania kładą
największy nacisk dowódcy elementów ogólnowojskowych. Do realizacji w czasie walki innych zadań, takich jak wykonanie przejść (torowanie) w zaporach, przez przeszkody naturalne
i rejony zniszczeń oraz rozminowanie terenu
i obiektów, udział w likwidacji skutków uderzeń przeciwnika czy wydobywanie i oczyszczanie wody, należy dysponować odpowiednio
przygotowanymi siłami i środkami.
n
Autor jest absolwentem WSOIW (1992), studiów magisterskich
w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (2003) oraz
studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej
w Szczecinie (2006). Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu
pontonowego w 17 Brygadzie Saperów. Doświadczenie zawodowe
zdobywał na stanowiskach dowódcy kompanii, oficera sekcji,
młodszego specjalisty i szefa wojsk inżynieryjnych Brygady.
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FOT. Jacek Falejczyk

mjr Maciej Suliga
7 Brygada
Obrony Wybrzeża

Wszechstronność chemików
Wykrywanie, identyfikowanie i monitoring skażeń
oraz realizacja przedsięwzięć zapewniających zastosowanie
odpowiednich środków ochrony – to domeny pododdziałów
wojsk chemicznych.

K

ażdy oddział i pododdział jest
przygotowany do działań bojowych w sytuacji zastosowania
przez przeciwnika broni masowego rażenia (BMR) lub w przypadku uwolnienia toksycznych środków przemysłowych (TŚP).
Użycie BMR może zapewnić siłom przeciwnym
powodzenie lub przyczynić się do osiągnięcia takich korzyści, jak: zmniejszenie potencjału bojo40
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wego naszych wojsk, obniżenie morale, a także
uzyskanie czasu potrzebnego na zmianę ugrupowania i przygotowanie się do prowadzenia innego rodzaju działań. Przeciwnik może wykorzystać BMR także w celu wprowadzenia odwodów
oraz odzyskania przewagi i swobody działania.
Broń masowego rażenia będzie najprawdopodobniej ostatecznym środkiem zapewniającym
osiągnięcie zakładanych celów walki. Przeciw-
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nik, planując jej użycie, musi mieć na uwadze
unikanie własnych strat, chyba że będzie to akt
desperacji lub chęć odwetu. Rodzaj BMR oraz
skala jej zastosowania będą zależeć od rodzaju
posiadanych środków, jak również od możliwości jej przenoszenia (samoloty, artyleria rakietowa lub lufowa, rakiety i inne).

Zależności

Obrona jest podstawowym działaniem, zamierzonym lub wymuszonym, polegającym na udaremnieniu lub odparciu uderzeń wojsk przeciwnika, zadaniu mu maksymalnych strat, utrzymaniu zajmowanego rejonu oraz stworzeniu
warunków do podjęcia działań zaczepnych.
Jej charakter i zakres zależą od wielu czynników, do których zaliczamy:
– sposób przejścia do niej;
– koncepcję prowadzenia walki obronnej;
– zagrożenie wojsk uderzeniami BMR i w konsekwencji skażeniami;
– rolę i miejsce oddziału (pododdziału)
w ugrupowaniu bojowym przełożonego;
– sposób i kolejność wykonywania zadań
obronnych;
– możliwość wykorzystania infrastruktury
i właściwości ochronnych terenu;
– stopień ukompletowania i stan wyposażenia
technicznego sił przeznaczonych do realizacji
zadań OPBMR.
Zagrożenie wojsk uderzeniami BMR oraz skażeniami na skutek uwolnienia toksycznych środków przemysłowych będzie decydować w obronie
o głównym wysiłku OPBMR oraz o zadaniach
z tym związanych. Dlatego już na etapie planowania należy określić (przewidzieć) te zagrożenia.
Trzeba również uwzględnić możliwość wykonania uderzeń przez nacierającego przeciwnika. Należy przypuszczać, że nie będzie on stwarzał przeszkód własnym wojskom w postaci rejonów zniszczeń i skażeń, w związku z tym można ustalić
miejsca (obiekty), w których prawdopodobnie
dojdzie do takich uderzeń. Brygada, prowadząc
walkę obronną, może być zagrożona powietrznymi uderzeniami jądrowymi (w tym neutronowymi
o małej i bardzo małej mocy), a także naziemnymi, których skutkiem będzie promieniotwórcze
skażenie terenu. Do wybuchów naziemnych
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i podziemnych może dojść tylko w rejonach, które
nie będą w obszarze zainteresowania przeciwnika.
Jeśli zdecyduje się on użyć broni chemicznej, będzie stosował nietrwałe środki trujące, takie jak
sarin – do obezwładniania punktów oporu, czy
CS – do dezorganizowania zajmowania kolejnych
pozycji obrony. Natomiast trwałe środki trujące
typu: iperyt, VX i soman mogą być stosowane
przez niego w celu rażenia obiektów położonych
w głębi ugrupowania oraz w rejonach, gdzie nie
zamierza on prowadzić działań. Przeciwnik, decydując się na użycie broni chemicznej, musi
uwzględnić kilka
czynników, takich
Pluton chemiczny będzie
jak: cel natarcia, syturozwijał POSk przy stanowiacja taktyczna, zasięg
skach dowodzenia (SD i alterśrodków przenoszenatywne SD) oraz doraźnie
nia, warunki meteprzy punkcie dowódczo-obserwacyjnym (PDO). Natoorologiczne oraz
miast rodzaje wojsk będą wyukształtowanie i postawiać PO przy SD dowódców
krycie terenu.
batalionów (dywizjonów)
Po przeprowadzowchodzących w skład systenej analizie zagromu wykrywania skażeń.
żenia użyciem BMR
w rejonie obrony
osoby funkcyjne
odpowiedzialne za OPBMR powinny bardzo
dokładnie zaplanować, a następnie przystąpić
do wykonywania zadań z jej zakresu.
Rozpatrując realizację przedsięwzięć
OPBMR, należy uwzględnić etapy organizowania obrony oraz jej prowadzenia. W czasie
przygotowywania obrony podstawowe zadania
OPBMR to:
– zorganizowanie systemu wykrywania skażeń;
– prognozowanie skutków uderzeń BMR oraz
zniszczeń obiektów zawierających TŚP;
– stworzenie warunków do wykorzystania terenu i jego infrastruktury do ochrony przed skażeniami;
– rozpoznanie i przygotowanie rejonów rozwinięcia punktów likwidacji skażeń;
– wydzielenie sił i środków do oddziału ratunkowo-ewakuacyjnego.
Zadania z zakresu OPBMR planuje i organizuje ich wykonanie szef wojsk chemicznych na
podstawie otrzymanego zadania, oceny poziomu zagrożenia BMR, zarządzeń przełożonych
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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oraz zamiaru rozegrania walki określonego
przez dowódcę.

Organizacja

Rozpoznanie, identyfikacja i monitorowanie
skażeń w obronie jest organizowane z wykorzystaniem systemu wykrywania skażeń (SWS), do
którego zaliczamy posterunki obserwacji skażeń
(POSk), patrole rozpoznania skażeń (PRSk), posterunki obserwacyjne rodzajów wojsk (PO) oraz
posterunki Marynarki Wojennej rozmieszczone
wzdłuż wybrzeża.
System wykrywania skażeń powinien funkcjonować przez cały okres realizowania działań – zarówno w etapie organizowania obrony, jak i jej
prowadzenia. Opracowując plan OPBMR, należy
przewidzieć przemieszczenie posterunków
w związku ze zmianą położenia wojsk (zajmowania kolejnych rubieży) i stanowisk dowodzenia
(SD) lub wprowadzania i wyprowadzania wojsk
z walki. Należy przewidzieć ponadto przesunięcie posterunków obserwacji skażeń w rejony rubieży ogniowej lub kontrataku, a także wyjścia
do kontrataku odwodu przełożonego, jeżeli
w rejonie obrony planuje się takie działanie.
Nieodzownym zadaniem SWS jest prognozowanie skutków uderzeń BMR oraz zniszczeń
obiektów zawierających TŚP, które wykonuje
ośrodek analizy skażeń brygady (OAS). Wnioski
z tej prognozy stanowią podstawę realizacji
przedsięwzięć OPBMR. Ośrodek analizy skażeń
będzie zbierał, a następnie weryfikował informacje o uderzeniach, by opracować prognozowaną
sytuację skażeń. Dane te będą wykorzystane do
ostrzegania i alarmowania pododdziałów o zagrożeniu. Na podstawie prognozy zostaną zorganizowane rozpoznanie oraz monitoring skażeń
w rejonach porażenia.
Należy również zaplanować prowadzenie rozpoznania skażeń siłami patrolu rozpoznania skażeń z plutonu chemicznego. W trakcie planowania dla niego zadań trzeba uwzględniać również
te, które są realizowane we wszystkich etapach
walki obronnej, w tym m.in. rozpoznanie:
– dróg dowozu i ewakuacji (drogi frontowe
i rokadowe);
– zapasowych rejonów stanowisk ogniowych
artylerii i SD oddziału;
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– dróg przemieszczania odwodów do walki.
Ostrzeganie, alarmowanie i meldowanie
o skażeniach odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami. Z tym że sygnały będą przesyłane najczęściej w sieci łączności przewodowej lub radioliniowej, rzadko drogą radiową. Ważnym elementem alarmowania będą meldunki o zmianie
położenia w przypadku wystąpienia skażeń, na
podstawie których będzie można dokładnie określić parametry uderzeń BMR.
Ochrona przed skażeniami podczas walki
obronnej będzie polegać głównie na wykorzystaniu do tego celu właściwości terenu. Zapewni to
pododdziałom zdolność przetrwania i kontynuowania działań w warunkach skażeń. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo użycia BMR przez
przeciwnika lub wystąpienia skażeń TŚP, dowódca brygady powinien określić poziom zagrożenia.
Wykorzystanie przez dowódców pododdziałów
terenu i jego infrastruktury do ochrony przed
czynnikami rażącymi broni jądrowej i chemicznej powinno być nawykiem. Jeśli prowadzone
działania wymuszają długotrwałe przebywanie
w terenie skażonym (długotrwałe wykonywanie
zadań w ISOPS), dowódcy powinni zorganizować dla części pododdziałów krótkie odpoczynki
w budowlach ochrony zbiorowej. Na etapie planowania działań należy przewidzieć uzupełnianie
w pododdziałach zużytych lub uszkodzonych
środków ochrony przed skażeniami.
Przedsięwzięcia związane z ograniczaniem
zagrożenia skażeniami, w tym z likwidacją skażeń w rejonie obrony, będą realizowane w sposób autonomiczny, obejmując częściową i całkowitą likwidację skażeń.
Pododdziały skażone najpierw będą prowadzić
częściową i operacyjną likwidację skażeń, nie
przerywając wykonywania zadań, a następnie po
wyjściu z walki – całkowitą w punkcie likwidacji
skażeń (PLS). Punkty takie rozwija się w głębi
obrony w odległości 15–20 km od jej przedniego
skraju (fot. 1). Całkowitą likwidację skażeń można przeprowadzać również w ugrupowaniu bojowym pododdziałów, najczęściej w rejonie rozmieszczenia stanowisk dowodzenia i stanowisk
ogniowych artylerii lub w miejscu rozwinięcia
stacji radiolokacyjnych itp. W rejonie obrony będzie również prowadzona likwidacja skażeń tere-
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nu przez pododdziały specjalistyczne, przy czym
zakres prac musi być uzgodniony przez szefa
wojsk chemicznych z szefem wojsk inżynieryjnych brygady (fot. 2).
Medyczna ochrona przed BMR obejmuje zespół czynności, których prawidłowe wykonanie
jest podstawą zapewnienia odpowiedniego stanu zdrowia żołnierzy. Za ich realizację odpowiadają wszyscy żołnierze, a zwłaszcza dowódcy poszczególnych szczebli dowodzenia.
Każdy żołnierz jest wyposażony w środki medyczne. Ich użycie będzie zależało od decyzji
przełożonego w sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia. Dowódcy muszą uwzględniać zalecenia specjalistów służb medycznych dotyczące
działań profilaktycznych i prewencyjnych
(szczepienia, podawanie lekarstw), jak również
stosowania środków, na przykład do ochrony
skóry. Należy także pamiętać o działaniach zapobiegawczych, czyli o przestrzeganiu zasad
higieny podczas prowadzenia działań obronnych, oraz o profilaktyce związanej z przewidywanym zagrożeniem uderzeniami BMR
i zdarzeniami typu ROTA.
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Fot. 1 Prowadzenie całkowitej likwidacji
skażeń za pomocą WUS-3

Właściwa realizacja przedsięwzięć OPBMR
ma istotne znaczenie w minimalizowaniu skutków uderzeń bronią masowego rażenia i skażeń
toksycznymi środkami przemysłowymi dla broniących się pododdziałów. Umożliwi im ponadto działanie w skażonym terenie z zachowaniem
zdolności bojowej. Istotną kwestią w jej organizowaniu podczas działań obronnych będzie
miejsce brygady w ugrupowaniu bojowym
przełożonego, ponieważ od tego będzie zależało zagrożenie uderzeniami BMR. W wytycznych dotyczących planowania i organizowania
OPBMR dowódca powinien określić:
– zadania brygady, w których należy podać,
gdzie skupić główny wysiłek OPBMR;
– kolejność i sposób realizacji przedsięwzięć
OPBMR w poszczególnych etapach walki;
– siły i środki wydzielone do ich realizacji;
– sposób wykorzystania przydzielonych
(ewentualnie) sił i środków.
Istotne dla skutecznej realizacji przedsięwzięć
OPBMR są właściwe synchronizowanie działań

FOT. krzysztof wilewski, Piotr Płuciennik

na rzecz ciągłości działań

fot. 2. Pododdział wojsk chemicznych w trakcie
marszu do rejonu likwidacji skażeń

oraz znajomość przez wszystkich uczestników
walki obronnej zasad postępowania w warunkach
zagrożenia i użycia broni masowego rażenia. n
Autor jest absolwentem WSOIW. Służył jako dowódca plutonu
w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża, w 2 Pułku Przeciwchemicznym
był dowodcą plutonu i kompanii, w 2 Batalionie Obrony
Przeciwchemicznej oficerem sekcji, w 4 Pułku Obrony
Przeciwchemicznej szefem sekcji. Obecnie jest szefem wojsk
chemicznych 7 BOW.
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FOT. maciej szopa

płk rez. Tomasz
Lewczak
Dowództwo
Wojsk Lądowych

Rosomak wkracza
do miasta
Tego rodzaju teren nabiera coraz większego znaczenia
podczas prowadzenia działań bojowych.

W

czasie planowania i prowadzenia walki w terenie zurbanizowanym należy uwzględniać
również skutki oddziaływania
militarnego na ludność cywilną oraz na dobra
kultury narodowej. Działania w tym terenie charakteryzują się:
– ograniczonym polem ostrzału i obserwacji;
– dogodnymi warunkami do ubezpieczenia
i maskowania żołnierzy oraz sprzętu, co zwiększa trudności w ocenie sił przeciwnika;
44
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– mniejszymi możliwościami manewru,
zwłaszcza zgrupowań pancernych i zmechanizowanych (zmotoryzowanych), ale zwiększonymi
przenikania i obejścia przez pododdziały w ugrupowaniu pieszym;
– prowadzeniem walki w bezpośredniej styczności z przeciwnikiem, co powoduje zwalczanie
pojazdów w małej odległości;
– obecnością ludności cywilnej oraz obiektów
chronionych prawem międzynarodowym, co może znacznie ograniczać działania wojsk;
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– trudnościami w dowodzeniu i kierowaniu
oraz utrzymywaniu łączności; dowodzenie musi
być zdecentralizowane;
– dużym zużyciem amunicji i środków walki;
– prowadzeniem walki na trzech poziomach: na
ulicy, ponad ziemią (w budynkach i systemach
podziemnych przejść) oraz na dachach budynków.
Tylko współdziałanie piechoty z kołowym
transporterem opancerzonym Rosomak w terenie zurbanizowanym może zapewnić właściwe
wykonanie zadania przy jak najmniejszych stratach własnych. Należy zatem wykorzystywać go
jako osłonę dla nacierającej piechoty.

Uwarunkowania

Czynniki, które muszą być brane pod uwagę
podczas planowania prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym przez pododdział wyposażony w KTO Rosomak, są następujące:
1) piechota
a) czynniki sprzyjające działaniu:
– ogień broni strzeleckiej może obezwładniać
przeciwnika bez powodowania poważnych zniszczeń budynków i infrastruktury;
– żołnierze mogą skrycie przemieszczać się
w terenie bez względu na stopień jego zniszczenia;
– walczący mają możliwość prowadzenia
okrężnej obserwacji i niszczenia celów w każdych warunkach meteorologicznych;
b) czynniki ograniczające działanie:
– żołnierze nie mają bezpośredniego wsparcia
ogniowego i ochrony, a także możliwości wykonania manewru na znaczną odległość;
– bezpośredni kontakt ogniowy z przeciwnikiem naraża ich na znaczne straty;
– działanie w szyku pieszym może być utrudnione ze względu na występowanie dużej ilości
dymów;
– piechota jest narażona na ogień własnych
wojsk;
2) KTO Rosomak
a) czynniki sprzyjające działaniu:
– może zapewnić ochronę piechocie dzięki
pancerzowi oraz umożliwić jej przemieszczanie
się w obrębie zagrożonych rejonów;
– kamera termowizyjna ułatwia prowadzenie
obserwacji w dzień, w nocy i innych warunkach
ograniczonej widoczności;
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– przy jego użyciu można szybciej zaopatrywać walczące pododdziały;
– może ułatwić ewakuację rannych pod
ogniem przeciwnika (CASEVAC);
– dzięki możliwościom trakcyjnym zapewnia
manewr w obrębie luźnej zabudowy miejskiej
czy na podejściach do miejscowości;
b) czynniki ograniczające działanie:
– przy zamkniętych włazach załoga ma małe
możliwości prowadzenia obserwacji okrężnej ze
względu na liczne pola martwe;
– żołnierze desantu nie mogą prowadzić ognia
przez otwory strzeleckie (z wyjątkiem tylnych
drzwi);
– w bezpośrednim kontakcie ogniowym KTO
jest wrażliwy na ogień broni przeciwpancernej
(RGP, PPK, armaty czołgowe i BWP) i innych
środków przeciwpancernych;
– ma ograniczone
możliwości manewKTO należy wykorzystać
rowe w obrębie gęstej
do prowadzenia ognia
zabudowy (pokonywzdłuż ulic, do organizowawanie ścian, promień
nia zasadzek i wspierania
skrętu) w porównakontrataków. Stanowiska
ogniowe dla transporterów
niu z pojazdami gąnależy przygotowywać za
sienicowymi.
ścianami z wykonanymi
Podczas działania
otworami strzeleckimi. Pow terenie zurbanizowinny one zapewnić właściwą obserwację i ochronę
wanym zasadne jest
oraz umożliwić prowadzenie
sprecyzowanie spoognia.
sobów współdziałania piechoty z transporterem. KTO działa w ugrupowaniu piechoty lub za nią w zależności od terenu,
oddziaływania ogniowego przeciwnika i innych czynników. Wówczas stosuje się następujące zasady:
– piechota prowadzi obserwację, lokalizuje,
identyfikuje oraz wskazuje cele, które są niszczone ogniem z transportera, oraz osłania go
przed ogniem ręcznych środków przeciwpancernych w odległości do 300 m;
– KTO obezwładnia ogniem umocnione punkty oporu przeciwnika oraz wykrywa stanowiska
ogniowe strzelców wyborowych;
– jeśli odległość stanowiska ogniowego transportera od budynku jest niewielka, to może on
być osłaniany przez piechotę z budynku;
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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– współdziałanie spieszonej drużyny z załogą
musi być ciągłe; poza tym przy transporterze zawsze musi znajdować się minimum dwóch żołnierzy (strzelców) do jego osłony.
Należy przy tym brać pod uwagę fakt, że
dużym utrudnieniem w przekazywaniu komend i zadań ogniowych w terenie zurbanizowanym jest hałas.
W odniesieniu do możliwości wykonania manewru należy pamiętać, że:
– w mieście są one ograniczone, gdyż sieć ulic
kanalizuje ruch, a ich szerokość oraz zagruzowanie, barykady i inne zapory uniemożliwiają skręcanie i zawracanie;
– dużym utrudnieniem może być duża ilość
dymów i powstałych pożarów;
– jeśli używa się transportera jako osłony dla
piechoty, trzeba podjeżdżać tak blisko jak to
możliwe do szturmowanego obiektu.
Jeżeli chodzi o komunikację (łączność), to
między piechotą i transporterem musi być ona
ciągła i niezawodna, prowadzona z wykorzystaniem:
– środków łączności – radiostacji pokładowej
i przenośnej;
– sygnałów wizualnych – chorągiewek (latarki) lub innych umówionych sygnałów;
– w niektórych sytuacjach ustalonych sygnałów dźwiękowych (gwizdek).

Obrona

W obronie stanowiska ogniowe urządza się na
wyższych i niższych piętrach budynków, gdyż
umożliwia to obrońcy prowadzenie wielowarstwowego ognia.
Oddzielnie stojące budynki o mocnej konstrukcji, a także samodzielne punkty oporu powinny być przystosowane do obrony okrężnej.
Należy przy tym zapewnić możliwość wykonania manewru między budynkami dzięki wykorzystaniu sieci podziemnych przejść, np.: kanałów, tuneli itp. Jeżeli nie ma takiej infrastruktury, to między bronionymi budynkami wykonuje
się rowy łączące, które powinny na niektórych
odcinkach być przykryte. Stanowiska ogniowe
i bronione budynki łączy się skrytymi przejściami lub rowami łączącymi, a na drogach podejścia organizuje zasadzki.
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Do tworzenia zapór inżynieryjnych są wykorzystywane zniszczone budynki (zawały), a także barykady zbudowane z wagonów tramwajowych, samochodów, szyn, belek stalowych oraz
innych dostępnych środków i materiałów. Zapory takie będą zazwyczaj zaminowane. Oprócz
min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych
mogą być stosowane miny pułapki opóźnionego
działania. Grupy min przeciwpancernych (3–4)
ustawia się na odcinku długości 100–150 m.
W celu utrudnienia rozpoznania zapory inżynieryjnej osłania się ją minami przeciwpiechotnymi o działaniu kierunkowym. W terenie zurbanizowanym będą miały zastosowanie również
różnego rodzaju zapory fortyfikacyjne, takie
jak: rowy przeciwpancerne, jeże przeciwczołgowe, zapory drutowe i kozły.
W budynkach przygotowanych do obrony zabudowuje się otwory okienne i drzwiowe oraz
wzmacnia stropy. Niewykorzystywane do prowadzenia ognia otwory, zwłaszcza w pomieszczeniach piwnicznych, na parterze i pierwszym
piętrze budynku, zasłania się workami napełnionymi ziemią lub gruzem. W otworach przeznaczonych do prowadzenia ognia z różnych
środków ogniowych urządza się obudowane
otwory strzelnicze.
W ścianach między pomieszczeniami wykonuje się otwory ułatwiające komunikację między żołnierzami oraz manewr siłami broniącego się pododdziału.

Szturm

Podczas szturmu pluton piechoty zmotoryzowanej otrzyma zadanie opanowania obiektu.
Będzie to zazwyczaj nieduży budynek. Pluton
(drużyna) szturmuje wzdłuż ulicy, tworząc grupy szturmowe, ogniowe, torujące i inne w zależności od charakteru obiektu będącego celem.
Grupy szturmowe przemieszczają się po obu
stronach ulicy, ubezpieczając się i wspierając
ogniem. Zwalczając przeciwnika po przeciwległych stronach, dążą do opanowania nakazanego obiektu. Transportery opancerzone przemieszczają się za grupami szturmowymi,
wspierając je ogniem.
Walka w mieście wymaga dobrego wyszkolenia indywidualnego żołnierzy oraz umiejętno-
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ści sprawnego działania w zespole. Szturmujący w terenie zurbanizowanym muszą liczyć się
z oddziaływaniem ogniowym z bardzo dobrze
zamaskowanych stanowisk ogniowych. Przeciwnik może znajdować się w kanałach, tunelach, piwnicach, na piętrach i dachach. Podczas
szturmu żołnierze muszą wykazać się rozwagą
i opanowaniem. Każdy ruch powinien być przemyślany i osłaniany. W mieście niczego nie
można przyjmować za pewne, wszystko należy
sprawdzić.
Grupa szturmowa. Zadaniem drużyn działających jako grupa szturmowa będzie unieszkodliwienie przeciwnika, wdarcie się do bronionego budynku oraz opanowanie całości lub wyznaczonej części obiektu we współdziałaniu
z grupą ogniową. Element szturmowy plutonu
może składać się z jednej, dwóch lub trzech
drużyn. Zazwyczaj dowódca plutonu wyznaczy
jedną drużynę jako grupę torującą oraz dwie jako grupy szturmowe do bezpośredniego ataku
i przeszukania budynku. Żołnierze działający
w składzie grupy torującej będą mieć za zadanie rozpoznanie i zabezpieczenie drogi podejścia do bronionego obiektu. Powinni otrzymać
dodatkowe granaty i amunicję oraz materiały
wybuchowe.
Grupa ogniowa. Jej zadaniem jest niszczenie
ogniem środków ogniowych przeciwnika w celu umożliwienia wykonania zadania przez grupy szturmowe. W skład grupy ogniowej na
szczeblu plutonu powinny wchodzić transportery i te środki ogniowe, które są nieprzydatne do
walki wewnątrz budynku, np. granatniki przeciwpancerne. Wsparcie grupy szturmowej będzie polegało na:
– prowadzeniu ognia z broni pokładowej
KTO Rosomak oraz niszczeniu umocnionych
stanowisk ogniowych przeciwnika;
– izolowaniu ogniem budynków (obiektów)
w celu osłony podchodzącej grupy szturmowej
oraz uniemożliwienia przeciwnikowi wykonania
kontrataku;
– oślepianiu stanowisk przeciwnika granatami
dymnymi, co umożliwi podejście grup szturmowych;
– wykonywaniu przejść w barykadach i ruinach;
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– wykonywaniu wyłomów w drzwiach i ścianach szturmowanego budynku ogniem z armaty
transportera;
– wykrywaniu i niszczeniu stanowisk ogniowych strzelców wyborowych (z użyciem kamery
termowizyjnej transportera);
– dostarczaniu niezbędnego ekwipunku i wyposażenia grupom szturmowym, które nie były
w stanie zabrać go w pierwszej fazie szturmu;
– osłonie ewakuowanych rannych.

Zasady
Walcząc w terenie zurbanizowanym, należy:
• zawsze poruszać się jak najbliżej ziemi i obiektów zapewniających osłonę;
• otwarty teren pokonywać tylko pod osłoną ognia pozostałych żołnierzy oraz dymów;
• stanowiska zmieniać szybko, ubezpieczając się wzajemnie;
• uprzedzać pozostałych żołnierzy o swoim następnym ruchu;
• nie wchodzić „pod lufę” innym żołnierzom z plutonu (drużyny);
• uważnie obserwować teren wokół siebie;
•jeśli to możliwe, z budynku do budynku należy przechodzić przez wyłomy w ścianach;
• transportery powinny poruszać się z zamkniętymi lukami,
aby uniemożliwić wrzucenie granatów do środka oraz uniknąć ostrzału strzelców wyborowych.

Dla powodzenia szturmu i opanowania części
terenu zurbanizowanego niezbędne jest zdobycie kluczowych obiektów umożliwiających dalszy atak. Należy do nich zaliczyć mosty, wiadukty oraz główne arterie komunikacyjne
miasta. Nacierający w terenie zurbanizowanym
muszą opanować podstawowe umiejętności poruszania się w tym specyficznym środowisku
walki oraz umieć wykorzystywać osłonę, jaką
dają budynki, płoty, sterty gruzu i inne przedmioty terenowe.
Jeżeli konieczne okaże się pokonanie otwartego terenu, należy to zrobić pod osłoną ognia
i dymów oraz całością drużyny i jak najszybciej. Wcześniej należy wybrać drogę przemiesz2012/03 przegląd wojsk lądowych
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czania, zapewniającą ochronę przed ogniem
przeciwnika. Czas przebywania na otwartej
przestrzeni musi być maksymalnie krótki.
Pluton piechoty zmotoryzowanej przed rozpoczęciem szturmu musi odizolować obiekt
(budynek), aby zminimalizować oddziaływanie przeciwnika na grupy szturmowe i zapobiec niespodziewanemu jego kontratakowi.
Podczas przygotowywania tego etapu walki
dowódca plutonu musi uwzględnić wszystkie
możliwe miejsca, które powinny być obserwowane i zabezpieczone ogniem przez grupę
ogniową. Do takich miejsc można zaliczyć:
front budynku, jego boki, piętra i dach, przestrzeń powietrzną, a także inne budynki sąsiadujące z obiektem szturmu i teren wokół nich.
Dobre izolowanie budynku jest kluczem do
wykonania zadania oraz zmniejszenia strat.
Pluton piechoty zmotoryzowanej będzie wykonywał to zadanie jako grupa ogniowa
w ugrupowaniu kompanii lub może również
działać samodzielnie i wydzielić do tego zadania część swoich sił. W tym etapie walki dużą
rolę odgrywają transportery, które po zajęciu
stanowisk ogniowych będą niszczyć ogniem
broni pokładowej stanowiska ogniowe przeciwnika. W czasie szturmu poruszają się za
drużynami skokami od ukrycia do ukrycia.
Szturm na broniony budynek przebiega w następujących fazach:
– wejście do budynku poprzedzone izolacją
obiektu;
– jego przeszukanie pomieszczenie po pomieszczeniu, piętro po piętrze.
Transportery opancerzone będą wykorzystywane w tym czasie do:
– osłony ogniem broni pokładowej podchodzących grup szturmowych;
– izolowania obiektu szturmu i niszczenia
pojawiających się środków ogniowych przeciwnika;
– osłony ewakuacji rannych z pola walki;
– wykonywania wyłomów w ścianach,
drzwiach i oknach budynku dla grup szturmowych (balistyczna metoda wykonania wyłomu
w ścianie polega na prowadzeniu ognia amunicją
odłamkowo-burzącą z armaty KTO Rosomak
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ogniem ciągłym). Należy przy tym pamiętać
o rykoszetach oraz o tym, by wejście przez taki
wyłom poprzedzić użyciem granatu.

Opanowanie obiektu

Gdy budynek został opanowany, należy
przygotować stanowiska ogniowe z wykorzystaniem dostępnych materiałów, uzupełnić
amunicję i być gotowym do wykonania szturmu do następnego budynku lub do odparcia
kontrataku. Jeżeli jest taka możliwość, budynek powinien być zdobywany od góry (łatwiejszy sposób prowadzenia ognia i użycia granatów oraz poruszania się). Podczas szturmu
przez dach trzeba obezwładnić żołnierzy przeciwnika zajmujących tam stanowiska ogniowe.
Szczególnie niebezpieczni są strzelcy wyborowi, którzy mogą niszczyć żołnierzy szturmujących obiekt.
Po wdarciu się do budynku grupa szturmowa
niszczy broniącego się w nim przeciwnika i nie
pozwala mu na zorganizowanie skutecznej obrony na innej kondygnacji. Następnie przystępuje
do oczyszczania budynku, przeszukując każde
pomieszczenie. Odbywa się to pod osłoną grupy
ogniowej, która po zdobyciu budynku zmienia
stanowiska, aby móc dalej wspierać żołnierzy
szturmujących obiekt.
Gdy budynek został opanowany, należy przygotować stanowiska ogniowe z użyciem dostępnych materiałów. Decyzją dowódcy plutonu
transportery opancerzone powinny zająć stanowiska umożliwiające obronę budynku i kontynuowanie szturmu. Element wspierający powinien jak najszybciej dostarczyć amunicję i środki bojowe dla grup szturmowych, tak by
w krótkim czasie były gotowe do dalszego działania, uniemożliwiając wycofującemu się przeciwnikowi zorganizowanie obrony w innych budynkach. Silnie umocnione i bronione budynki
w strukturze obrony przeciwnika blokuje się,
a następnie burzy lub podpala.
n
Autor jest absolwentem WSOWPanc i AON. Służył w 24 pcz, 9 pz
i 6 BKPanc. Był starszym specjalistą w Oddziale Szkolenia
Szefostwa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa
Wojsk Lądowych. W 2011 r. przeszedł do rezerwy.
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FOT. paweł flank

kpt. Marcin Echta
11 Pułk Artylerii

Rozpoznanie radiolokacyjne
na potrzeby ognia
artyleryjskiego

J

Rozpoznanie prowadzone za pomocą RZRA Liwiec jest na
tyle szybkie i dokładne, że umożliwia natychmiastowe
i efektywne rażenie ogniowe przeciwnika.

est ono częścią rozpoznania artyleryjskiego. Prowadzą je obsługi stacji radiolokacyjnych
wyposażone w radiolokacyjne
zestawy rozpoznania artyleryjskiego (RZRA)
Liwiec w celu terminowego zdobywania danych
o strzelającej artylerii przeciwnika oraz obsługiwania strzelania własnej1.

W artykule podjąłem próbę usystematyzowania procedur tworzenia celu pomocniczego
(Cp) oraz wstrzeliwania celu z RZRA Liwiec.
Zastosowanie RZRA Liwiec, sposoby pracy oraz wnioski z użycia
stacji zostały opisane w artykułach: M. Echta: Wykorzystanie RZRA
Liwiec. „Przegląd Wojsk Lądowych” 2010 nr 12, s. 22 oraz M. Echta: Wnioski z użycia RZRA Liwiec. „Przegląd Wojsk Lądowych” 2011
nr 12, s. 32.
1
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Na podstawie literatury przedmiotu oraz doświadczeń zdobytych w czasie praktycznego
działania opracowałem dwa przykłady, w których opisałem czynności związane z obsługiwaniem strzelania własnej artylerii. Mogą one
stanowić podstawę do dyskusji lub gotowy materiał do praktycznego wykorzystania. Przykłady poprzedziłem krótką analizą uwarunkowań
dokładności określania współrzędnych przez
RZRA Liwiec.

Dokładność

Dla artylerzystów ważna jest dokładność pracy stacji. Zatem istotne wydaje się wskazanie
kluczowych czynników wpływających na precy-

Przeznaczenie
Głównym zadaniem RZRA Liwiec jest wykrycie strzelających moździerzy oraz artylerii rakietowej i lufowej oraz określenie ich współrzędnych. Natomiast dodatkowym jest ustalenie współrzędnych wybuchów własnej artylerii, które są
podstawą określenia poprawek na odchyłki rzeczywistych
warunków strzelania od tabelarycznych.

zyjne prowadzenie przez nią rozpoznania. Do
najważniejszych można zaliczyć:
– miejsce rozwinięcia stanowiska pracy bojowej (SPB);
– kąt wcięcia;
– wierzchołkową toru lotu pocisku;
– ustawienie parametrów stacji;
– rodzaj środka ogniowego i odległość wcięcia.
Od właściwego wyboru miejsca na SPB zależy w dużym stopniu praca radaru. Jego dokona50
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nie powinna poprzedzić analiza właściwości
SPB ze szczególnym uwzględnieniem kątów zakrycia horyzontu przez różnego typu pokrycia
terenu. Zatem efektywność wykonania zadań
w ramach rozpoznania radiolokacyjnego jest
uzależniona od miejsca rozwinięcia stacji, a dokładnie – od występujących przeszkód terenowych, które mogą blokować lub zakłócać emisję
promieniowania stacji. Wybierając jej SPB, należy ocenić teren na podstawie mapy z uwzględnieniem wysokości nad poziomem morza. Dzięki takiej ocenie można określić przeszkody mogące mieć wpływ na jakość pracy radaru
i odpowiednio wyznaczyć stanowisko pracy bojowej stacji.
Nie bez znaczenia jest kąt wcięcia zawarty
między radarem a trajektorią lecącego pocisku.
Najlepsza jest sytuacja, gdy radar obserwuje pocisk z boku, który ma wówczas większą skuteczną powierzchnię odbicia (RCS) w porównaniu
z pociskiem obserwowanym z przodu lub z tyłu.
Zatem w celu zwiększenia dokładności wcięć
najlepiej wybierać SPB z boku stanowisk ogniowych, a nie za nimi.
Im wyższa jest wierzchołkowa toru lotu pocisku z danym ładunkiem, tym większy jest kąt celownika oraz kąt upadku pocisku. Duży kąt
celownika i upadku pocisku powoduje, że nawet
z chwilą przejścia trajektorii za przeszkodę terenową pocisk przebywa za nią mniejszą odległość
poziomą, gdyż wybucha lub jest wystrzelony
w pobliżu punktu, w którym zniknął z radaru.
Wpływa to zasadniczo na uzyskanie wymaganej
dokładności wyznaczania współrzędnych oraz
powoduje konieczność strzelania przy kącie celownika równym 15 stopni lub większym.
Kluczowe znaczenie ma również ustawienie
odpowiednich parametrów detekcji stacji. Jej
dowódca musi pracować na takim skraju ustawień, żeby widzieć fałszywe dane, ale by nie
było ich za dużo w systemie. Ponadto konieczne
jest odpowiednie ustawienie horyzontu, sektora
rozpoznania oraz elewacji. Dowódca stacji dokonuje tych ustawień na podstawie informacji
uzyskanych od szefa rozpoznania dywizjonu lub
pułku. Należy zatem ciągle informować dowódcę stacji o rodzaju strzelań, o wierzchołkowej
oraz współrzędnych strzelających pododdziałów
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wraz z podaniem rejonów szczególnej uwagi dla
rozpoznania.
W zależności od rodzaju środka ogniowego
oraz odległości jego wykrycia różna jest dokładność określanych współrzędnych. Stację charakteryzuje najmniejszy błąd lokalizacji celu podczas strzelania z moździerzy, większy błąd
w czasie strzelania z dział, a największy – gdy
zadanie ogniowe jest wykonywane przez obsługę
wyrzutni rakietowych. Błąd ten zwiększa się
wraz ze wzrostem odległości wcięcia.

Obsługiwanie strzelań

Dodatkowym zadaniem RZRA Liwiec jest
ustalenie współrzędnych wybuchów własnej artylerii, które są podstawą określenia poprawek na
odchyłki rzeczywistych warunków strzelania od
tabelarycznych.
To dodatkowe zadanie jest realizowane przez
udział w tworzeniu celu pomocniczego oraz
w czasie wstrzeliwania celów. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywa dokładność określenia współrzędnych upadku pocisków. Stacja
może przekazywać dane o rzeczywistych punktach upadku, śledząc pocisk aż do jego wybuchu, lub też określić prawdopodobne współrzędne miejsca jego upadku na podstawie elementu
trajektorii toru lotu pocisku. Zawsze należy dążyć do takiego wyboru stanowiska pracy bojowej radaru oraz ustawienia jego parametrów
funkcjonalnych, które zapewnią największą dokładność prowadzonego rozpoznania. Zatem
w celu jak najdokładniejszego określenia współrzędnych wybuchów pocisków własnej artylerii
należy je śledzić jak najbliżej miejsca upadku.
W sytuacji wstrzeliwania celu określanie współrzędnych upadku pocisków własnej artylerii będzie odbywać się z tego samego SPB i z tymi
samymi ustawieniami, przy których wykryto
strzelającą artylerię przeciwnika. Wyjątkiem
jest sytuacja, gdy wykrył ją inny środek rozpoznawczy, a do samego wstrzeliwania wyznaczono stację, która nie brała w tym udziału. Natomiast w przypadku tworzenia celu pomocniczego dowódca dywizjonu sam określa czas oraz
rejon jego tworzenia. Zapewnia to więcej czasu
na wybór optymalnego SPB oraz dokonanie
zmian parametrów funkcjonalnych stacji, by do-
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stosować je do warunków, w których będzie prowadzone strzelanie.

Tworzenie celu pomocniczego

Jednym ze sposobów określania nastaw do prowadzenia ognia w przypadku braku możliwości
ustalenia nastaw na podstawie pełnych danych
o warunkach strzelania jest wykorzystanie danych działa kontrolnego (przeniesienie ognia od
celu pomocniczego). W związku z tym niezbędne jest utworzenie co najmniej jednego celu pomocniczego (Cp), określanego jako środek serii
co najmniej czterech wybuchów, którego współrzędne zostały wyznaczone za pomocą jednego ze
środków: dalmierza, dwubocznej obserwacji, radiolokacyjnego zestawu2. Dla każdego ze środków rozpoznawczych wyznaczających współrzędne Cp określa się warunki, jakie muszą być
spełnione, by wykonać to zadanie3. Dla stacji radiolokacyjnych w instrukcji strzelania i kierowania ogniem podany jest jeden warunek: cel musi
być w granicach zasięgu pomiaru stacji radiolokacyjnej. Zatem dla RZRA Liwiec dopuszczalne
jest wybranie punktu tworzenia tego celu w rejonie oddalonym od stacji minimum o 1,8 km (do
20 km dla bliskiej strefy rozpoznania) oraz minimum o 3,3 km (do 40 km dla dalekiej strefy rozpoznania). Z kolei punkt 135 tej samej instrukcji
określa, że cele pomocnicze z artyleryjskimi zestawami radiolokacyjnymi tworzy się zgodnie
z wykorzystaniem danego zestawu. Obecnie nie
ma uregulowań instrukcyjnych dotyczących sposobu tworzenia celu pomocniczego z RZRA
Liwiec. Zasadne jest więc w tym miejscu przedstawienie propozycji tej procedury. Wraz z objaśnieniami podano ją w przykładzie 1.
Przykład 1. Dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej przydzielono zestaw RZRA Liwiec
(kryptonim MONORAM 87). Dywizjon nie jest
wyposażony w ZZKO Topaz, w związku z czym
wszystkie komendy są przekazywane fonem.
Szef sztabu dywizjonu w zarządzeniu dotyczącym nastaw do strzelania przekazał dowódcom
baterii sposób ich określenia: określenie nastaw

2 Instrukcja strzelania i kierowania ogniem pododdziałów artylerii
naziemnej. Sztab Generalny WP, Warszawa 1993, s. 52.
3 Ibidem, s. 19.
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na podstawie wykorzystania danych działa kontrolnego. Wyznaczył drugą baterię artylerii samobieżnej (kryptonim ZYDAWA 28) do tworzenia celów pomocniczych: działo kontrolne, działo kierunkowe drugiej baterii. Dowódca drugiej
baterii o godzinie 3.20 działem kontrolnym ze
stanowiska ogniowego nr 21 być w gotowości do
tworzenia celów pomocniczych. Poza tym postawił zadanie szefowi rozpoznania dywizjonu (S2)
(kryptonim MROCZA 22) do obsługiwania tworzenia celów pomocniczych: szef rozpoznania
dywizjonu o godzinie 3.20 być w gotowości do
wcięcia celów pomocniczych w następujących
rejonach... Ten wyznaczył do tworzenia celów
pomocniczych stację RZRA Liwiec. Przed przystąpieniem do tworzenia Cp1 szef S2 nawiązał
łączność z dowódcą stacji:
„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Odbiór”.
„Tu MONORAM 87. Odbiór”.
„Odebrano. Odbiór”.
Aby wybuchy mogły być wcięte z maksymalną
dokładnością, dowódca dywizjonu (szef sztabu)
powinien przeanalizować mapę na kierunku
RZRA Liwiec – rejon do tworzenia celu pomocniczego i stwierdzić, czy nie istnieją przeszkody terenowe (wzniesienia, obiekty lub inne) znacznie
przewyższające prostą zawartą między anteną
RZRA Liwiec a punktem tworzenia Cp. W przypadku występowania przeszkód terenowych należy wybrać inny dogodniejszy rejon jego tworzenia
lub nakazać zmienić SPB stacji. Ponadto powinien dobrać odpowiedni ładunek, który zapewni
kąt celownika większy lub równy 15 stopni. Do
zorientowania zestawu należy podać współrzędne
prostokątne płaskie działa, z którego będzie tworzony Cp, jak również współrzędne punktu
tworzenia z dokładnością jednego metra. Pozwoli
to dowódcy stacji ustawić odpowiedni azymut anteny, a także ustalić sektor rozpoznania. Wierzchołkową należy podać w metrach z odpowiedniej
kolumny tabel strzelniczych. Wierzchołkowa
umożliwi dowódcy stacji ustawienie kąta elewacji.
„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Przygotuj
się do obsługiwania tworzenia Cp1. Cp1 tworzy
ZYDAWA 28. Współrzędne ZYDAWY 28
34UEE5945457090. Współrzędne punktu tworzenia 34UEE6420053145. Wierzchołkowa 500.
Meldować gotowość. Odbiór”4.
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Po zorientowaniu stacji i ustawieniu odpowiednich parametrów systemowych jej dowódca melduje gotowość do obsługiwania tworzenia celu
pomocniczego. Czynności te powinny zająć mu
około 3 minut, przy założeniu, że stacja jest już
na SPB spoziomowana i przygotowana do pracy.
„MROCZA 22 tu MONORAM 87. Jestem gotów. Odbiór”.
„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Wciąć jeden wybuch w rejonie tworzenia. Odbiór”.
Należy dążyć do tego, by przekazanie komendy
„Wystrzał” odbyło się w czasie rzeczywistym, bez
opóźnienia i nie wcześniej niż nastąpił wystrzał.
„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Wystrzał.
Odbiór”.
Po wcięciu wybuchu dowódca stacji melduje
o tym bez przekazywania współrzędnych wybuchu. W przypadku jego niewcięcia należy sprawdzić w dywizjonie przebieg wszystkich czynności
związanych z wcinaniem oraz parametry ustawienia stacji i ponownie dać strzał. W przypadku ponownego braku wcięcia trzeba zmienić rejon tworzenia celu pomocniczego lub SPB RZRA Liwiec.
„MROCZA 22 tu MONORAM 87. Wcięty.
Odbiór”.
Po wciętym pierwszym wybuchu następuje seria czterech wystrzałów z odstępem czasowym nie
mniejszym niż czas lotu pocisku. Dla uzyskania
jak największej dokładności zaleca się strzelanie
w odstępach większych niż czas lotu pocisku.
„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Wciąć
cztery wybuchy w rejonie tworzenia co 30 sekund. Meldować średnią z czterech. Odbiór”.
Komenda „Wystrzał” jest podawana przy
pierwszym strzale z serii czterech strzałów.
W przypadku zacięcia lub innej przyczyny powodującej przerwanie strzelania z dywizjonu
powinna zostać przekazana o tym informacja. Po
jego wznowieniu powinna zostać ponownie
podana komenda „Wystrzał”.

W celu ukierunkowania radaru dowódca stacji może otrzymać
z dywizjonu zarówno współrzędne w układzie UTM, np.
34U05594545957090, lub w wojskowym systemie meldunkowym
MGRS, np. 34UEE5945457090. W podanych przykładach dowódca stacji melduje współrzędne zgodnie z układem, jaki jest wyświetlany w systemie stacji. Szef rozpoznania dywizjonu może ustalić inny sposób przekazywania współrzędnych, np. zamiast pełnego
34U05642965953020 przyjąć sposób skrócony EE6429653020.
4
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Zalety i wady tworzenia celu pomocniczego (Cp) z użyciem RZRA Liwiec
Wady

• Z jednego SPB można obsługiwać tworzenie kilku
celów pomocniczych

• Obsługiwanie tworzenia Cp naraża stację na
wykrycie przez środki walki elektronicznej
przeciwnika

• Obsługiwanie tworzenia Cp może odbywać się
w warunkach ograniczonej widoczności

• Może doprowadzić do zmiany SPB stacji

• Może być prowadzone w dużej odległości

• Może wyłączyć radar z prowadzenia rozpoznania
z maksymalnymi możliwościami

„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Wystrzał.
Odbiór”.
W zależności od sposobu meldowania wyników wcięć, który jest ustalany przez szefa rozpoznania dywizjonu, dowódca stacji może meldować współrzędne każdego wcięcia lub obliczyć
średnią z czterech wybuchów, nie uwzględniając
pierwszego pojedynczego strzału. Średnia jest
obliczana przez dowódcę stacji sposobem ręcznym, oprogramowanie stacji nie umożliwia bowiem wykonania tej czynności automatycznie.
„MROCZA 22 tu MONORAM 87. Średnia
z czterech 34U05642965953020. Odbiór”5.
Szef rozpoznania nanosi na mapę cel pomocniczy i odczytuje jego wysokość. Wyniki rozpoznania są przekazywane następnie do baterii,
która tworzyła Cp1. Tworzenie kolejnych celów
pomocniczych powinno odbywać się według tej
samej procedury lub należy przekazać dowódcy
stacji informację o zakończeniu związanych
z tym czynności. W tabeli przedstawiono najważniejsze wady i zalety tworzenia Cp z użyciem stacji radiolokacyjnej.

cyjnej itd.7. Z kolei punkt 179 tej instrukcji określa, że wstrzeliwanie za pomocą artyleryjskiego
zestawu radiolokacyjnego prowadzi się zgodnie
z instrukcją wykorzystania tego zestawu. W literaturze przedmiotu nie ma natomiast uregulowań
określających sposób wstrzeliwania z RZRA
Liwiec. Propozycję, jaką zastosować w tym przypadku procedurę, opisałem w przykładzie 2.
Przykład 2. Dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej przydzielono zestaw RZRA Liwiec
(kryptonim MONORAM 87). Dywizjon nie został wyposażony w ZZKO Topaz, w związku
z czym wszystkie komendy są przekazywane
fonem. Dywizjon jest w trakcie przygotowania
strzelania i kierowania ogniem. Przydzielony zestaw RZRA Liwiec wykrył strzelającą baterię
artylerii rakietowej przeciwnika. Z powodu braku
pełnych danych o warunkach strzelania oraz braku
możliwości wykorzystania danych działa kontrolnego (przeniesienia ognia od celu pomocniczego)
dowódca dywizjonu zdecydował się określić
nastawy do ognia skutecznego wstrzeliwaniem.
Po uzyskaniu danych dowódca stacji składa w sie-

Wstrzeliwanie celu

5

Nie wszystkie sposoby określania nastaw spełniają warunki dokładności określania nastaw do
prowadzenia ognia skutecznego. Dlatego nastawy muszą być udokładnione wstrzeliwaniem.
Przez wstrzeliwanie należy rozumieć przybliżenie
środka rozrzutu do środka celu, przez wprowadzanie poprawek, obliczanych na podstawie mierzonych uchyleń6. Zgodnie z instrukcją strzelania
i kierowania ogniem wstrzeliwanie według znaku
i wartości uchyleń prowadzi się za pomocą dalmierza lub metodą dwubocznej obserwacji albo
z wykorzystaniem śmigłowca, stacji radioloka-

opracowanie własne

Zalety

Producent prowadzi obecnie prace mające na celu umożliwienie
dowódcy stacji podawanie parametru wysokości Z. Dzięki tej zmianie szef rozpoznania dywizjonu nie będzie zmuszony odczytywać parametru wysokości z mapy. Ponadto w przykładach został zawarty
zapis współrzędnych zgodny z tym, jaki wyświetla stacja. Szef rozpoznania dywizjonu może ustalić inny sposób przekazywania współrzędnych, np. zamiast pełnego 34U05642965953020 przyjąć sposób skrócony EE6429653020.
6 Z. Marciniak: Rażenie celów obserwowanych. Wydawnictwo
Naukowe WSO im. gen. J. Bema, Toruń 2001, s. 12.
7 Instrukcja strzelania..., op.cit., s. 66. Ponadto na stronie 72 cytowanej instrukcji jest zapis o niestosowaniu wstrzeliwania za pomocą artyleryjskiego zestawu radiolokacyjnego podczas wykonywania
zadania ogniowego baterią. Zapis ten powinien zostać poddany ponownej analizie, gdyż z doświadczeń zachodnich sojuszników w użyciu rozpoznania radiolokacyjnego na potrzeby ognia artylerii wynika, że zestawy radiolokacyjne są wykorzystywane również podczas
wykonywania zadań ogniowych baterią.
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ci rozpoznania dywizjonu meldunek szefowi rozpoznania dywizjonu (kryptonim MROCZA 22).
„MROCZA 22 tu MONORAM 87. MONORAM 87 wciął strzelające sześć wyrzutni baterii
rakietowej. Współrzędne 34U05646005952145.
260 na 150. Godzina 05.40. Odbiór”. System stacji klasyfikuje grupowe środki ogniowe jako: bateria ogniowa, bateria rakietowa, bateria moździerzy lub nieznany. Na tej podstawie dowódca
stacji przekazuje dywizjonowi rodzaj celu wraz
z czasem wykrycia. Przekazywane współrzędne
dotyczą środka rejonu, w którym nastąpiło automatyczne zgrupowanie wykrytych wyrzutni
o zbliżonych współrzędnych. Ponadto system wyświetla liczbę wyrzutni zgrupowanych w cel oraz
szerokość i głębokość zgrupowanego celu.
Na podstawie meldunku dowódcy stacji szef
rozpoznania dywizjonu nanosi cel na mapę i odczytuje z niej jego wysokość oraz nadaje mu numer. Następnie szef sztabu dywizjonu opracowuje komendę ogniową dla baterii do wstrzeliwania
oraz stawia zadanie szefowi rozpoznania dywizjonu do obsługiwania wstrzeliwania: „Szef rozpoznania dywizjonu obsługiwać wstrzeliwanie
celu VB7120. Wstrzeliwuje ZYDAWA 28”.
„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Przygotuj
się do obsługiwania wstrzeliwania celu VB7120
bateria rakietowa w rejonie 34UEE6460052145.
Wstrzeliwuje ZYDAWA 28. Współrzędne
ZYDAWY 28 34UEE5945457090. Wierzchołkowa 350. Meldować gotowość. Odbiór”.
Po ustawieniu odpowiednich parametrów systemowych dowódca stacji melduje gotowość do
obsługiwania wstrzeliwania.
„MROCZA 22 tu MONORAM 87. Jestem
gotów. Odbiór”.
W celu wykluczenia prawdopodobieństwa
błędnego wcięcia należy dać serię trzech – pięciu
strzałów działem kierunkowym. Szef sztabu dywizjonu podaje szefowi rozpoznania liczbę pocisków przeznaczonych na wstrzeliwanie.
„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Wciąć
trzy wybuchy w rejonie celu. Meldować średnią. Odbiór”.
„MONORAM 87 tu MROCZA 22. Wystrzał.
Odbiór”.
Podobnie jak przy tworzeniu Cp, należy dążyć
do przekazania komendy „Wystrzał” w czasie
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rzeczywistym, bez opóźnienia i nie wcześniej niż
nastąpił wystrzał.
„ MRO CZA 22 tu M O N O RA M 87.
Wcięto trzy wybuchy. Średnia z trzech
34U05646905952255. Odbiór”.
Na podstawie otrzymanych współrzędnych
środka serii wybuchów oblicza się poprawki
w donośności i kierunku. Wprowadza się je do
nastaw wszystkich dział baterii i na poprawionych nastawach przechodzi do prowadzenia
ognia skutecznego. Szef rozpoznania dywizjonu
stawia zadanie dowódcy stacji dotyczące wcięcia
pierwszej serii ognia skutecznego. Od tego momentu radar powtarza procedurę wcięć zgodnie
z komendami S2 aż do momentu zużycia naliczonej amunicji lub stwierdzenia przez inny środek rozpoznawczy wykonania zadania.
Nietrudno zauważyć, że stacja nie ma możliwości dokonania oceny skutków ognia. Z tego
względu na tym etapie działalności ogniowej
rozpoznanie radiolokacyjne powinno zostać uzupełnione rozpoznaniem powietrznym.

sugestie

Wprowadzenie RZRA Liwiec do uzbrojenia
artylerii wiąże się z potrzebą uaktualnienia istniejących opracowań oraz wydania nowego,
w którym będą uwzględnione szczegółowe zasady pracy zestawu w czasie strzelania i kierowania ogniem artylerii naziemnej.
Do oceny skutków rażenia ogniowego rozpoznanie radiolokacyjne powinno być uzupełniane
rozpoznaniem powietrznym.
Szef rozpoznania dywizjonu oraz pułku artylerii powinien szczegółowo znać możliwości
i sposoby pracy stacji w celu ich prawidłowego
wykorzystania.
W każdej sytuacji należy dążyć do wyeliminowania czynników wpływających na zmniejszenie
dokładności wcięć.
Głównym sposobem pracy stacji jest użycie
ZZKO Topaz, jednak należy ustanowić procedury
obowiązujące podczas łączności fonem i ćwiczyć
umiejętność ich praktycznego stosowania.
n
Autor jest absolwentem WSOWLąd (2004). Był dowódcą
Sekcji Kierowania Ogniem w trakcie V zmiany
PKW w Afganistanie (2009). Obecnie pełni obowiązki
dowódcy baterii rozpoznania.
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ppor. Marek Sieradzki
5 Lubuski Pułk Artylerii

Dążenie do profesjonalizmu
w pododdziałach artylerii
Stosowanie norm sprzyja szybszemu opanowaniu przez
żołnierzy i pododdziały zagadnień związanych z budową
i obsługą uzbrojenia oraz pozwala na obiektywne określenie
poziomu ich wyszkolenia.

P

odstawą działalności bojowej artylerii jest rażenie ogniowe,
a skuteczność ognia, w myśl postanowień Instrukcji strzelania
i kierowania ogniem artylerii naziemnej będącej
biblią każdego artylerzysty, osiąga się między
innymi dzięki terminowości jego prowadzenia

i dokładności oraz osiągnięciu efektu zaskoczenia. Spełnienie tych warunków wymaga utrzymania pododdziałów w stałej gotowości do wykonywania zadań ogniowych w jak najkrótszym
czasie, a więc do precyzyjnego zrealizowania
w określonym czasie przedsięwzięć przygotowania strzelania i kierowania ogniem, do szybkiego
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wykonania manewru i rozwinięcia w ugrupowanie bojowe oraz podjęcia maksymalnie szybko
reakcji ogniowej.
Wiąże się to z koniecznością ciągłego i efektywnego szkolenia, mającego na celu doskonalenie indywidualnych i zespołowych umiejętności żołnierzy na wszystkich stanowiskach
w baterii i dywizjonie artylerii. Szkolenie to,
zwłaszcza bojowe, prowadzone w formie zajęć
praktycznych, treningów i ćwiczeń, powinno
być ukierunkowane
n a o p a n owa n i e
Trening z norm szkolenia
przez żołnierzy
bojowego powinien być realinorm szkolenia bozowany w czasie każdych zajowego, które stanojęć z pracy bojowej z użyciem
wią czasowe, ilosprzętu oraz z taktyki.
ściowe i jakościowe
wskaźniki wykonywania określonych
zadań i czynności
przez żołnierzy
i pododdziały z wykorzystaniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz z uwzględnieniem wymagań regulaminów, instrukcji i innych dokumentów
normatywnych1.

Założenia

Pododdziały artylerii naziemnej obowiązuje
Zbiór norm szkolenia bojowego. Część I, zawierający zestawienie norm czasowych dotyczących pracy bojowej z użyciem sprzętu oraz
taktyki pododdziałów ogniowych wyposażonych w: armatohaubice Dana kalibru 152 mm,
haubice 2S1 kalibru 122 mm, wyrzutnie
BM-21 kalibru 122 mm, moździerze wszystkich kalibrów, a także pododdziałów topograficznych, meteorologicznych oraz rozpoznania
wzrokowego i dźwiękowego. Uzupełnienie nr 1
do tego zbioru zawiera ponadto normy dla pododdziałów WR-40 Langusta, pododdziałów
rozpoznania wzrokowego dysponujących
APDR oraz pododdziałów rozpoznania wyposażonych w RZRA Liwiec. Drugim dokumentem obowiązującym wszystkie pododdziały
wojsk rakietowych i artylerii jest Zbiór norm
szkolenia bojowego. Część II, określający nor-
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my czasowe z pozostałych przedmiotów szkolenia bojowego, m.in. z taktyki, szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa i łączności.
Trening oraz sprawdzanie wykonania norm
czasowych powinny odbywać się z uwzględnieniem stopnia wyszkolenia oraz etapu i okresu
szkolenia. W okresie doskonalenia indywidualnych umiejętności należy się skupić na normach
wykonywanych przez żołnierza. W przypadku
szkolenia specjalistycznego mogą to być normy
dotyczące: ustawienia działa w kierunku zasadniczym, ustawienia kolimatora czy zmiany wycelowania wyrzutni w donośności i kierunku
w granicach, na jakie pozwala mechanizm kierunkowy (norma nr 1, 2, 3 i 5a)2. Natomiast normy szkolenia bojowego dla obsługi, plutonu i baterii powinny być wprowadzane odpowiednio do
okresu szkolenia zespołowego, a więc zgrywania
pododdziałów poszczególnych szczebli organizacyjnych. Oczywiście w późniejszych okresach
szkolenia nie należy i nie można ograniczać się
tylko i wyłącznie do sprawdzania norm na poziomie pododdziału, który jest obecnie zgrywany,
lecz trzeba również trenować i sprawdzać normy
indywidualne i zespołowe niższego szczebla.
Wyszkolenie bowiem żołnierzy i obsług umożliwia osiągnięcie bardzo dobrych wyników przez
plutony, baterie i dywizjon.
O ile w przypadku szkolenia specjalistycznego nie ma problemu z wyegzekwowaniem obowiązujących norm, o tyle w procesie szkolenia
z pozostałych przedmiotów szkolenia bojowego już się on pojawia, gdyż mała liczba godzin
przeznaczonych na te przedmioty (przykładowo w okresie zgrywania baterii: na łączność –
10 godzin, powszechną OPL – 6 godzin, terenoznawstwo – 21 godzin, inżynieryjno-saperskie – 60 godzin)3 oraz tematyka obejmująca
bardziej skomplikowane zagadnienia nie pozwalają na systematyczne doskonalenie umiejętności indywidualnych, takich jak: wykonanie pojedynczego okopu, pokonywanie terenu
na polu walki różnymi sposobami, przygotowaZbiór norm szkolenia bojowego. Cz. I. Sygn. DWLąd Wewn.
92/2006, s. 5.
2 Ibidem, s. 23, 24.
3 Program szkolenia pododdziałów zawodowych wojsk rakietowych
i artylerii. Sygn. DWLąd Wewn. 130/2009, s. 80.
1
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Zasady i propozycje

Podczas sprawdzania wykonywania czynności
według norm szkolenia ważne jest postępowanie
według następujących zasad:
• W czasie szkolenia żołnierzy należy stosować stopniowanie trudności. Funkcyjni powinni
początkowo nauczyć się prawidłowo wykonywać
czynności (bez wprowadzania czynnika czasu),
a następnie po odpowiednich treningach wykonywać je w ustalonym czasie. Dopuszcza się
również ustalanie przez dowódców norm pośrednich (odpowiadających stopniu wyszkolenia żołnierzy) z takim wyliczeniem, by na zakończenie
danego okresu szkolenia osiągnęli sprawność do
wykonywania czynności według warunków podanych w zbiorze norm. Można także w celach
treningowych wyznaczać czasy pośrednie dla
norm wymagających znacznego czasu lub też
wykorzystywać większą ilość środków materiałowych (nie jest dopuszczalne stosowanie tak
określonych norm w czasie kontroli wyszkolenia
pododdziału, certyfikacji itp.). Przykładem takiego działania może być postępowanie w odniesieniu do normy nr 8 – Wykonanie komendy
„Ładować” dla pododdziałów WR-40 Langusta

Tabela 1. Norma nr 8a – Wykonanie
komendy „Ładować”. Ładowanie z ziemi
Liczba
pocisków

Czas wykonania czynności
na ocenę
bdb

db

dst

1

0’12’’

0’13,5’’

0’15’’

5

1’

1’08’’

1’15’’

10

2’

2’15’’

2’30’’

15

3’

3’23’’

3’45’’

20

4’

4’30

5’

25

5’

5’38’’

6’15’’

30

6’

6’45

7’30’’

35

7’

7’53

8’45’’

40

8’

9’

10’

opracowanie własne

nie do pracy i nastrojenie radiostacji4 oraz wielu innych. Moim zdaniem, można to z powodzeniem planować w czasie zajęć z taktyki
(130 godzin)5, która jest zresztą przedmiotem
mającym integrować wszystkie zagadnienia
szkolenia bojowego, a także podczas zajęć
z pracy bojowej z wykorzystaniem sprzętu
(188 godzin)6, której nie należy utożsamiać wyłącznie z pracą z użyciem środków walki czy
posługiwaniem się indywidualnym wyposażeniem i uzbrojeniem przez żołnierza.
Dowódcy poszczególnych szczebli (w zależności od okresu szkolenia), planując zajęcia, powinni uwzględnić w planach-konspektach do zajęć zagadnienia dotyczące sprawdzenia norm
czasowych oraz wyszczególnić, które będą podlegać temu procesowi. Ponadto do planu-konspektu dołącza się listę zawierającą wykaz żołnierzy podlegających ocenie oraz rodzaj sprawdzanych norm czasowych, a także osiągnięte
wyniki i oceny. Oceny te zamieszcza się w dzienniku ewidencji szkolenia plutonu.

(tab.1). W jej przypadku, z powodu braku możliwości zastosowania w warunkach garnizonowych czterdziestu pocisków rakietowych M-21
OF treningowych kalibru 122 mm, w 3 Dywizjonie Artylerii Rakietowej 5 Lubuskiego Pułku Artylerii określono normy pośrednie dotyczące załadowania mniejszej liczby pocisków, tj. 5, 10,
15, 20, 25, 30 i 35 oraz dokonano interpolacji
czasu przeznaczonego na załadowanie pełnego
pakietu luf (sprawdzenia załadowania pełnej
liczby pocisków dokonuje się w czasie szkolenia
poligonowego, mając do dyspozycji określoną
ilość amunicji bojowej).
Przed rozpoczęciem wykonywania czynności
zespołowych według norm z wykorzystaniem
uzbrojenia i sprzętu wojskowego w miejscu zarządza się zbiórkę pododdziałów przy sprzęcie.
Włazy (drzwi pojazdów) powinny być przymknięte (bez zamykania na zamki), natomiast
luki (pokrywy) zapewniające dostęp do agregatów (mechanizmów) muszą być zamknięte na
zamki lub przymocowane śrubami7. Kierownik
zajęć lub osoba sprawdzająca po wykonaniu
zbiórki podaje rodzaj norm podlegających

Zbiór norm szkolenia bojowego. Cz. II. Sygn. DWLąd Wewn.
101/2007, s. 11, 13, 29.
5 Ibidem, s. 80.
6 Ibidem.
7 Zbiór norm…, op.cit., s. 6.
4
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sprawdzeniu, kontroluje znajomość warunków
ich wykonania przez żołnierzy, nakazuje zajęcie
miejsc (podając komendę np.: „Do pojazdu”, Do
boju” itp.) oraz zameldowanie gotowości przez
dowódcę sprawdzanego pododdziału (żołnierza).
• Czynność uważa się za wykonaną zgodnie
z ustaloną normą, jeżeli podczas pracy były
przestrzegane ustalone dla niej warunki oraz zostały spełnione wymagania regulaminów, in

Na rzecz profesjonalizmu
Odpowiedni dobór norm szkolenia bojowego podlegających sprawdzaniu polega na uwzględnieniu zarówno norm indywidualnych, jak i zespołowych oraz na unikaniu powtarzania ich w czasie kolejnych zajęć. Prawidłowe wykonywanie
norm indywidualnych jest podstawą osiągania dobrych wyników przez pododdziały, natomiast ciągłe powtarzanie tych
samych sprawdzeń prowadzi do znudzenia i mniejszego zaangażowania szkolonych.

strukcji i przepisów bezpieczeństwa. Naruszenie
tych wymagań uważa się za błąd. Chodzi tu
przede wszystkim o przestrzeganie warunków
wykonania zadania przewidzianych w zbiorze
norm oraz czynności zawartych w instrukcji
artylerii – działoczyny artylerii naziemnej
(odnośnie do norm z pracy bojowej z użyciem
sprzętu), a także w zapisach instrukcji eksploatacji dla danego sprzętu i uzbrojenia. Bardzo ważne podczas treningu i sprawdzania norm zespołowych są zgranie w czasie oraz odpowiednia
kolejność wykonywania czynności przez poszczególnych funkcyjnych, dzięki czemu unika
się sytuacji, w której jedni czekają bezczynnie na
drugich. Najlepszym przykładem może być norma nr 6 i 10 dla pododdziałów WR-40 Langu58
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sta – Wykonanie komendy „Do boju” i „Odbój”.
Czynności funkcyjnych podczas wykonywania
tych komend przez obsługę zostały szczegółowo
określone w instrukcji artylerii – działoczyny8
oraz w załączniku do instrukcji artylerii9. Dotyczą jednak jedynie funkcyjnych wyrzutni rakietowych BM-21 i RM-70, nie ma natomiast zapisów dotyczących wyrzutni WR-40 Langusta. Na
potrzeby szkolenia opracowano w 3 Dywizjonie
schemat działania obsługi podczas wykonywania
tych komend, opierając się na zapisach Instrukcji
eksploatacji wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Opis techniczny i użytkowanie (t. I),
uwzględniając specyfikę danego sprzętu oraz zasadę racjonalnego wykorzystania wszystkich
funkcyjnych (tab. 2 i 3).
• Jeżeli w toku wykonywania czynności wystąpiło zagrożenie dla zdrowia lub życia szkolonych
bądź możliwość uszkodzenia sprzętu, to pracę
przerywa się i wystawia ocenę niedostateczną.
Wykrytych w czasie wykonywania czynności niesprawności technicznych sprzętu, które nie uniemożliwiają wykonania normy, nie usuwa się10.
• Czas wykonania normy szkoleniowej przez
pododdział (żołnierza) mierzy się od podania komendy do momentu zakończenia czynności
przez wszystkich żołnierzy (żołnierza) oraz złożenia meldunku dowódcy „Gotowe” (lub innej
określonej w instrukcji).
• Po złożeniu meldunku o gotowości osoba
kontrolująca wykonanie norm szkoleniowych
sprawdza poprawność realizacji wszystkich
czynności (np. wprowadzenia prawidłowych nastaw, wyprowadzenia poziomic, zaryglowania
mechanizmów itp.), zwracając uwagę na popełnione błędy i je odnotowując. Po czym zarządza
zbiórkę sprawdzanego pododdziału, omawia
przebieg zadania, podaje czas i stwierdzone
uchybienia oraz dokonuje oceny wykonania normy. Podczas treningu norm z pracy bojowej
z użyciem sprzętu zbiórki zwołuje się w zależności od sytuacji i sprawdzanych zagadnień przed
lub za pojazdem (wyrzutnią, wozem) zgodnie
Instrukcja artylerii działoczyny artylerii naziemnej. Sygn. DWLąd
Wewn. 100/2007, s. 115, 116.
9 Załącznik do Instrukcji artylerii działoczyny artylerii naziemnej.
Sygn. Art. 670/81, s. 22, 28.
10 Zbiór norm…, op.cit., s. 6.
8
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Tabela 2. Czynności funkcyjnych WR-40 Langusta na komendę „Do boju”
Funkcyjny 1. – celowniczy

Zdejmuje pokrywę z odpalarki; zwalnia sznur
mocujący pokrowiec
z prawej strony; odciąga
pokrowiec z dolnej części zespołu luf

zwalnia sznur mocujący pokrowiec z lewej strony; wyjmuje ze
skrzyni ZIP i ustawia futerał kątomierza działowego przy tylnym
lewym kole; odciąga pokrowiec
z dolnej części zespołu luf

Przestawia wspornik ce- wstawia kątomierz działowy
lownika w położenie bo- w obsadę i mocuje go śrubą zajowe i zaryglowuje jego ciskową
rękojeść na kadłubie
napędu ręcznego

Funkcyjny 2. i 3. –
Funkcyjny 4. – kierowca
obsługa
wchodzą na pomost przedni w celu zdjęcia pokrowca
z zespołu luf

zdejmują pokrowiec uruchamia prądnicę
z zespołu prowadnic i składają go

Sprawdza mocowanie
kątomierza śrubą
zaciskową

włącza napęd elektryczny mechanizmu podniesieniowego
i kierunkowego przez naciśnięcie przycisków na płycie sterowania; przestawia zespół prowadnic w położenie bojowe,
ustawiając 10-00 na podziałce
zgrubnego naprowadzania oraz
nadaje mu kąt podniesienia odpowiadający nastawie celownika 250

umieszczają pokrowiec między kołem
zapasowym a skrzyniami na wyposażenie obsługi

Sprawdza wprowadzenie nastaw początkowych oraz spoziomowanie przyrządów celowniczych; melduje „Gotowe”

wprowadza nastawy początkowe
na kątomierzu działowym,
tj. odchylenie 30-00, poziomica
30-00, nachylenie 0; wyprowadza na środek pęcherzyki poziomic wzdłużnej i poprzecznej

zajmują miejsca
z prawej i lewej
strony wyrzutni,
ubezpieczają ją
w wyznaczonych
sektorach

z wytycznymi podanymi w instrukcji artylerii11.
W związku z tym, że nie określa ona tych czynności dla WR-40, w 3 Dywizjonie Artylerii Rakietowej opracowano dla celów szkoleniowych
schemat związanych z tym działań.
• Wykonanie normy przez żołnierza (pododdział) ocenia się na podstawie uzyskanego czasu
oraz popełnionych błędów.
Zbiór norm szkolenia bojowego nie precyzuje,
jakie nieprawidłowości uznawać za błąd, a jakie
za niespełnienie warunków normy, odwołując się
jedynie do zapisów instrukcji i regulaminów.
Ważną rolę odgrywa zatem umiejętność dowód-

uruchamia silnik samochodu i włącza przełącznik klawiszowy nr 4, odryglowując zespół kierunkowy i podniesieniowy oraz
zaryglowując mechanizm
wyłączenia resorów

wyłącza prądnicę

opracowanie własne

Dowódca

ców odpowiedniego kwalifikowania nieprawidłowości. Przykładem może być norma nr 1 –
Ustalenie na punkt ustalenia. Jeżeli celowniczy
określi nieprawidłowe odchylenie, nie można nazwać tego błędem, lecz niewykonaniem normy.
Można ewentualnie posiłkować się normami zawartymi w Programie strzelań wojsk rakietowych i artylerii WLąd, w którym dopuszczalny
błąd w ukierunkowaniu działa (wyrzutni) z użyciem kątomierza-busoli wynosi na ocenę bardzo
11 Instrukcja artylerii…, op.cit., s. 114; Załącznik do instrukcji artylerii…, op.cit., s. 20.
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Tabela 3. Czynności funkcyjnych WR-40 Langusta na komendę „Odbój”

Wyjmuje kątomierz z obsady;
nastawia zerowe nastawy
i wkłada go do futerału

Funkcyjny 1. –
celowniczy

Funkcyjny 2. i 3. –
obsługa

przygotowują pokrowłącza napęd elektryczny,
przestawia zespół prowad- wiec do założenia
nic w położenie marszowe,
(tj. 0-00 na podziałce zgrubnego naprowadzania oraz
opuszcza do oporu); nastawia nastawy zerowe na celowniku

Przestawia wspornik celowni- wkłada kątomierz działowy
ka w położenie marszowe i za- do skrzyni ZIP
ryglowuje go sworzniem

Naciąga pokrowiec na tylną,
dolną część zespołu prowadnic, ściąga i zawiązuje sznur
mocujący z prawej strony wyrzutni

naciąga pokrowiec na tylną, spinają pokrowiec
w przedniej części zedolną część zespołu prospołu prowadnic
wadnic, ściąga i zawiązuje
sznur mocujący z lewej strony wyrzutni

Obiega wyrzutnię z lewej strony i sprawdza zamocowanie
pokrowca; wsiada do kabiny;
sprawdza włączenie rygla
przełącznikiem klawiszowym
nr 4, zamyka pokrywę odpalarki; melduje „Gotowe”

zajmuje miejsce w pojeździe zajmują miejsce
w pojeździe

dobrą pięć tysięcznych (0-05), natomiast sposobem giroskopowym, astronomicznym i geodezyjnym – dwie tysięczne (0-02). Podobnie jest
w przypadku innych norm, dotyczących na przykład założenia ograniczników kątów ostrzału,
określenia najmniejszych celowników itp.

Konkluzja

Podsumowując, należy stwierdzić, że normy
szkolenia bojowego stanowią ważny aspekt szkolenia bojowego, pozwalający dokonywać obiektywnej oceny przygotowania żołnierzy i pododdziałów do działania. W konsekwencji umożliwiają podejmowanie decyzji mających na celu
ujednolicenie sposobu oraz zwiększenie efektywności wykonywania określonych zadań. Wykorzystanie norm czasowych będzie również
czynnikiem motywującym żołnierzy, zwłaszcza
ze względu na:

60

nakładają pokrowiec
na zespół luf
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Funkcyjny 4. –
kierowca
uruchamia silnik pojazdu oraz prądnicę

rygluje zespół prowadnic, zwalnia rygiel mechanizmu wyłączania
resorów, wyłącza prądnicę

– wprowadzenie rywalizacji między żołnierzami i pododdziałami;
– chęć uzyskania lepszej oceny;
– dążenie do doskonalenia swoich umiejętności;
– podwyższanie własnej samooceny.
Negatywnym czynnikiem może być dążenie
do uzyskania jak najlepszego czasu kosztem dokładności i poprawności wykonania zadania, dlatego też kluczowa jest tutaj rola dowódcy, by
w początkowym zwłaszcza okresie szkolenia
i zgrywania pododdziałów zwracać uwagę na
precyzję realizowania czynności oraz kształtować nawyki dokładnego działania.
n
Autor jest absolwentem SChWRiA i kursu oficerskiego
w WSOWLąd. Służbę rozpoczął w 73 pz na stanowisku pomocnika
dowódcy plutonu. Od 2001 r. służy w 5 pa – początkowo był
pomocnikiem dowódcy plutonu i szefem baterii. Obecnie jest
dowódcą plutonu ogniowego w dywizjonie artylerii rakietowej.

opracowanie własne

Dowódca
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fot. jarosław wiśniewski

mjr Szymon
Czerwiński
23 Pułk Artylerii

Szybsi i dokładniejsi
Odpowiednio zaplanowany manewr ogniem oraz
pododdziałem artylerii umożliwia efektywne wykorzystanie
przewagi ogniowej w określonym miejscu i czasie.

Z

dolności bojowe baterii artylerii
rakietowej zależą przede wszystkim od możliwości ogniowych
i manewrowych. Głównym miernikiem ogniowych są: zasięg ognia, szybkostrzelność, manewr ogniem oraz powierzchnia i precyzja rażenia celu. Z kolei na manewrowe składają
się prędkość i sprawność przemieszczania rzutu
ogniowego w ugrupowaniu bojowym oraz czas
rozwinięcia na stanowisku ogniowym (opuszczenia stanowiska ogniowego).

Dążenie do zwiększenia możliwości bojowych
baterii wyposażonej w WR-40 Langusta polega
na ciągłym poszukiwaniu sposobów skrócenia
czasu działania, z drugiej zaś zwiększenia skuteczności ogniowej.

Potrzeby

Elementem wpływającym zarówno na czas,
jak i dokładność prowadzonego ognia jest metoda dowiązania geodezyjnego. Współcześnie,
dzięki nowoczesnym systemom nawigacji lądo2012/03 przegląd wojsk lądowych
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wej, możliwy jest rozwój tych systemów na potrzeby artylerii Wojsk Lądowych.
Jednym z nich jest system nawigacji inercyjnej.
Jego elementy były rozwijane zarówno w zastosowaniach militarnych, jak i cywilnych oraz wykorzystywane z powodzeniem w nawigacji morskiej

Charakterystyka
Nawigacja inercyjna polega na pomiarze przyspieszeń
w dwóch lub trzech kierunkach (w zależności od potrzeb),
a następnie na wyznaczeniu przemieszczeń w tych kierunkach względem punktu początkowego. Przemieszczenie jest
obliczane przez całkowanie:
• przyspieszeń, dzięki czemu są wyznaczane prędkości w poszczególnych kierunkach;
• prędkości, co służy określaniu przemieszczeń w poszczególnych kierunkach.
Znając te przemieszczenia oraz punkt startowy, wyznacza się
aktualną lokalizację.
System nawigacji inercyjnej wymaga wprowadzenia wartości początkowych:
• położenia początkowego,
• kątów poziomych i elewacji,
• prędkości początkowej (jeśli jest różna od 0).

i lotniczej. Wraz z upływem lat, po wdrożeniu zaawansowanych technik obliczeniowych, stał się
dokładniejszy i bardziej niezawodny. Prawdziwym przełomem było wprowadzenie do nawigacji inercyjnej lasera jako nadajnika ruchu, co wykluczyło błędy związane z mechanicznym przekazywaniem informacji o przebytej drodze.
W ramach prac modernizacyjnych w wojskach
rakietowych i artylerii od kilku lat jest montowany na wyrzutniach rakietowych WR-40 Langusta
system nawigacji inercyjnej TALIN 5000. Ponadto w ramach pracy wdrożeniowej zintegrowano system nawigacyjny ze zautomatyzowanym
zestawem kierowania ogniem TOPAZ.

Charakterystyka

TALIN 5000 jest niezależnym systemem używanym do nawigowania według ustalonych
punktów trasy oraz do wyznaczania położenia
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i azymutu. Odznacza się bardzo dużą dokładnością oraz niezakłóconym działaniem nawet
w niekorzystnych warunkach. W skład systemu
wchodzą: blok nawigacji inercyjnej INU 5000,
pulpit kontrolno-sterujący DCDU 6,4”
HD125B1 z wbudowanym modułem GPS, antena GPS, czujnik ruchu pojazdu VMS, wał napędowy giętki VMS oraz okablowanie.
Blok nawigacji inercyjnej INU 5000 jest kompletnym, działającym niezależnie, trójosiowym
bezwładnościowym układem nawigacyjnym (trzy
cyfrowe żyroskopy laserowe i trzy akcelerometry),
wyposażonym w specjalne interfejsy RS-422 do
odbierania danych o położeniu, prędkości, czasie
i innych pomocniczych informacji z czujnika
VMS. W zależności od dostępności danych pomocniczych przełącza się automatycznie na tryb
pracy zapewniający najlepsze osiągalne parametry. Za pośrednictwem pulpitu kontrolno-sterującego DCDU blok INU dostarcza informacje o położeniu pojazdu i azymucie oraz dane niezbędne
w nawigacji według punktów trasy. System nawigacji GPS (Global Positioning System) pozwala na
określenie w każdym momencie działań współrzędnych miejsca stania wyrzutni oraz na śledzenie
drogi marszu. Istotą działania systemu jest wyznaczenie punktu w przestrzeni, korzystając z pomiaru odległości odbiornika od satelitów. Aby określić
w ten sposób jednoznacznie pozycję w trzech wymiarach, należy znać odległość do czterech z nich.

Wykorzystanie

System TALIN 5000 zamontowany na wyrzutniach WR-40 Langusta wprowadza wiele ułatwień w pracy bojowej na stanowisku ogniowym, dzięki czemu większa jest dokładność dowiązania poszczególnych wyrzutni oraz
efektywność pracy funkcyjnych.
Każdy dowódca wyrzutni samodzielnie pozycjonuje współrzędne wyrzutni na stanowisku
ogniowym, a wprowadzony zawczasu azymut
osi pojazdu przekłada się automatycznie na pracę pakietu wyrzutni w azymucie. Wymienione
właściwości pracy umożliwiają:
– rozśrodkowanie wyrzutni na stanowisku
ogniowym;
– wykonanie strzelania wyrzutnią (parą wyrzutni, plutonem ogniowym) bez konieczności
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Tabela 1. Wady i zalety systemu TALIN
Zalety

• możliwość zakłócenia sygnału GPS;

• duża dokładność określania współrzędnych;

• błąd zajazdu spowodowany brakiem znacznika
zajazdu dla kierowcy (system zamontowany jest
pod pakietem);

• małe rozmiary i waga;

• konieczność zagęszczenia punktów kontrolnych
w rejonie w przypadku braku sygnału GPS

• skrócenie czasu osiągania gotowości ogniowej;
• praca w warunkach ograniczonej widoczności
(noc, mgła, zadymienie);
• przesyłanie danych w czasie rzeczywistym;
• możliwość modyfikacji zgodnie z wymaganiami
użytkownika

kontaktu wzrokowego między oficerem ogniowym a obsługą wyrzutni;
– zwiększenie żywotności bojowej baterii
(plutonu).
Dodatkową zaletą systemu TALIN 5000 podczas pracy bojowej jest ciągłe aktualizowanie danych o położeniu poszczególnych wyrzutni oraz
o zakresie azymutu pakietu. Dane te przekazywane w sposób ciągły do ZZKO TOPAZ umożliwiają cykliczne udokładniane informacji o ugrupowaniu bojowym strzelającego pododdziału
i wpływają bezpośrednio na dokładność prowadzonego ognia. Zestawienie zasadniczych zalet
i mankamentów systemu nawigacji TALIN zawiera tabela 1.
Wykonując manewr baterią artylerii na drodze
wewnątrz rejonu stanowisk ogniowych 1000–
–1500 m, uzyskano następujące odchyłki współrzędnych oraz azymutu pakietu: ΔE ≤ 2m, ΔN
≤1m oraz ΔT ≤ 0-02, gdzie: ΔE, ΔN i ΔT to odchyłki współrzędnych odczytane z pulpitu sterowania dowódcy wyrzutni po powrocie ze stanowiska ogniowego do punktu kontrolnego.
Uzyskane wyniki potwierdzają dużą sprawność
i dokładność systemu, niemożliwą do uzyskania
wcześniej za pomocą aparatury nawigacyjnej, takiej jak autotopograf UAZ-452T oraz autotopografy wozów dowodzenia rodziny 1W13.

Zwiększenie możliwości
bojowych

Z analizy własności ognia artylerii rakietowej
wynika, że charakteryzuje się on stosunkowo du-

opracowanie własne

Wady

żym rozrzutem pocisków. Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera dokładność przygotowania baterii do strzelania (określenie współrzędnych, ukierunkowanie wyrzutni).
Będące dotychczas
w dyspozycji środki
W wyniku prób prowadowiązania geodezyjdzonych przez baterię artynego przeprowadzalerii rakietowej w terenie,
nego na podstawie
w warunkach pogodowych
zbliżonych do tabelaryczmapy bądź w nawiąnych oraz przy średnim zazaniu do osnowy geochmurzeniu, uzyskano podezyjnej nie zapewtwierdzenie bardzo dobrej
niały należytej dodokładności systemu.
kładności. W artylerii
rakietowej, zwiększającej dzięki wprowadzaniu nowych rodzajów amunicji swój
zasięg, poszukiwanie i implementacja rozwiązań
skutkujących większą dokładnością stały się koniecznością.
Przedstawione w tabeli 2 dane wskazują, w jak
znaczący sposób różnią się normy oceny dokładności określania współrzędnych baterii (plutonu)
za pomocą systemu TALIN 5000 (GPS) od stosowanych dotychczas sposobów.
Analizując dane dotyczące dokładności dowiązania baterii na stanowisku ogniowym poszczególnymi sposobami, można wywnioskować, że jedynie wykorzystanie sytemu nawigacji
zapewni uzyskanie błędów dowiązania umożliwiających skuteczne prowadzenie ognia na odległość powyżej 30 km.
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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Tabela 2. Normy oceny dokładności dowiązania geodezyjnego
Sposoby wyznaczania
współrzędnych stanowiska ogniowego
oraz azymutów kierunków orientacyjnych

Normy uchyleń współrzędnych oraz azymutów
ocena
bdb

db

dst

Wyznaczanie współrzędnych na podstawie
mapy 1:50000

30

60

90

Wyznaczanie współrzędnych na podstawie
mapy 1:25000

20

40

60

Wyznaczanie współrzędnych na osnowie
geodezyjnej

10

20

40

Wyznaczanie współrzędnych za pomocą GPS
(w tym TALIN)

5

10

15

0-05

0-07

0-10

0-02

0-04

0-06

Wyznaczanie azymutów kierunków
orientacyjnych:
– kątomierz-busola
– sposobem giroskopowym
(TALIN), geodezyjnym i astronomicznym

Uwaga: normy służące do kontroli wyznaczania współrzędnych dotyczą przypadku, gdy jest ona prowadzona na podstawie punktów osnowy geodezyjnej (PSG, SSG, ASTG).
Źródło: Program strzelań wojsk rakietowych i artylerii Wojsk Lądowych. Sygn. DWLąd Wewn. 87/2006, s. 83.

Ponadto zaletą systemu TALIN 5000 jest
utrzymanie i uaktualnianie podczas pracy bojowej swojej pozycji i kierunku niezależnie od rodzaju terenu, w jakim porusza się wyrzutnia, oraz
warunków pogodowych. Kluczowym elementem
jest wprowadzenie wiarygodnych danych wejściowych przed uruchomieniem sytemu.
Oprócz dużej dokładności ważnym kryterium
jest czas. Z przeprowadzonych prób wynika, że
wyszkolona obsługa wyrzutni jest w stanie osiągnąć gotowość do pracy na stanowisku ogniowym
w czasie poniżej dwóch minut od wykonania zajazdu. Należy również podkreślić, że dzięki zintegrowaniu systemu nawigacyjnego z ZZKO Topaz
po osiągnięciu gotowości przez wyrzutnię następuje automatyczna transmisja danych do systemu.

Wnioski

Z zastosowania systemu TALIN 5000 nasuwają się następujące wnioski:
1. Zastosowanie w wyrzutniach WR-40 Langusta systemu nawigacji inercyjnej w wydatny
sposób zwiększa możliwości ogniowe baterii
przez skrócenie czasu osiągnięcia gotowości do
wykonania zadania na stanowisku ogniowym.
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2. Uzyskiwana dokładność wyznaczenia azymutu lufy oraz określenia współrzędnych wyrzutni wpływa na lepsze wyniki niż uzyskiwane
dotychczas innymi metodami przygotowania
baterii do strzelania. Ponadto podczas strzelania
na odległość 30 i więcej kilometrów parametry
te umożliwią prowadzenie ognia z wymaganą
skutecznością.
3. Implementacja sytemu nawigacji inercyjnej musi być powiązana ze zmianami w pracy
bojowej na stanowisku ogniowym, co z kolei
może zaowocować zmianami w taktyce użycia
artylerii rakietowej.
4. Celowe są także zmiany mentalności żołnierzy z obsług wyrzutni. Muszą być przekonani, że poprawnie i terminowo wykonane czynności przygotowania wyrzutni do pracy będą
skutkować zwiększeniem możliwości ogniowych oraz żywotności obsługi, plutonu, baterii
czy też dywizjonu.
n
Autor jest absolwentem WSO im. gen. J. Bema (1996) oraz AON
(2006). Służył w 5 i 23 Brygadzie Artylerii na stanowiskach
dowódcy plutonu ogniowego, dowódcy baterii artylerii
samobieżnej i baterii artylerii rakietowej oraz oficera sekcji
operacyjnej sztabu brygady. Obecnie jest szefem Sekcji S-3
Sztabu 23 Pułku Artylerii.
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fot. TZKOP

ppłk Dawid Rogiński
1 Brygada Lotnictwa
Wojsk Lądowych

Oczy i uszy pilota
By wsparcie lotnicze na korzyść zgrupowań taktycznych
było precyzyjne, musimy dysponować odpowiednio
przygotowanymi zespołami.

W

celu zapewnienia wsparcia z powietrza zgrupowaniom wojsk lądowych wykonującym określone
zadania na polu walki niezbędny
jest element koordynujący zadania bezpośredniego wsparcia lotniczego (Close Air Support –
CAS, element ASFAO – Anti-Surface Force Air
Operations). W armiach państw NATO są to Forward Air Controller (FAC), w naszej armii – taktyczne zespoły kontroli obszaru powietrznego
(TZKOP). Zapewniają one komunikację między
komponentem lądowym i powietrznym – będą ko-

ordynować działania lotnictwa na rzecz naszych
wojsk będących w bezpośredniej styczności.

Potrzeby

Aby wypełnić sojusznicze zobowiązania zgodnie z celami sił zbrojnych NATO 2008 dla Rzeczypospolitej Polskiej, w 1 Brygadzie Lotnictwa
Wojsk Lądowych do końca 2012 roku zostanie
sformowana Centralna Grupa Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (CG
TZKOP). Obejmie ona dwa dywizyjne, cztery
brygadowe i 16 batalionowych TZKOP (rys.).
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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Dotychczas taktyczne zespoły kontroli obszaru
powietrznego były umieszczone w związkach
taktycznych Wojsk Lądowych, przede wszystkim
na szczeblu batalionu. Poziom wyszkolenia oraz
wyposażenie poszczególnych zespołów znacznie
się różniły. Brakowało elementów systemu dowodzenia lotnictwem na szczeblu brygady i dywizji.
Dodatkowo specjaliści wchodzący w ich skład
mieli ograniczone możliwości doskonalenia
umiejętności wykonywania postawionych im zadań. Centralna Grupa pozwoli osiągnąć i utrzymać standardy wyszkolenia narzucone naszym
siłom zbrojnym przez
NATO (asygnowane
Celem szkolenia TZKOP jest
1 września 2010 roosiągniecie statusu kwalifikoku w porozumieniu
wanego wysuniętego nawiga2004-01 (Joint Close
tora naprowadzania lotnictwa
Air Support Action
zarówno przez dowódcę zespołu, jak i podoficera specjaPlan Memorandum
listę (obaj to WNNL). Przygoof Agreement). Potowanie każdego z nich jest
nadto zapewni ciąprocesem kosztownym i długłość dowodzenia
gotrwałym.
lotnictwem wspierającym działania
Wojsk Lądowych na
wszystkich szczeblach oraz umożliwi podnoszenie kwalifikacji
specjalistów zarówno w korpusie oficerskim, jak
i podoficerskim. W przypadku agresji na nasz
kraj niewielka struktura, jaką jest CG TZKOP,
pozwoli efektywnie wykorzystać pierwsze elementy wsparcia NATO, czyli lotnictwo Sojuszu.

Wymagania

Taktyczny zespół kontroli obszaru powietrznego składa się z czterech żołnierzy: dowódcy zespołu (oficer) – WNNL (wysunięty nawigator
naprowadzania lotnictwa); podoficera specjalisty
(WNNL); starszego podoficera sztabowego –
operatora lasera oraz podoficera sztabowego –
kierowcy (radiooperatora). Zasadnicze zadania
zespołu to m.in.: koordynacja i integracja wsparcia lotniczego z prowadzonym ogniem na rzecz
dowódcy lądowego; naprowadzanie lotnictwa realizującego bezpośrednie wsparcie lotnicze
(CAS); zapewnienie bezpieczeństwa własnemu
lotnictwu i siłom lądowym dzięki koordynacji
działań statków powietrznych (SP), środków
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obrony przeciwlotniczej i ognia artylerii; składanie zapotrzebowań na CAS oraz przesyłanie
meldunków w sieci dowodzenia lotnictwem.
Współdziałanie specjalistów TZKOP z lotnictwem innych państw Sojuszu wiąże się z koniecznością praktycznego opanowania języka
angielskiego na poziomie 3, 3, 3, 3 (minimum
professional). Następnie kandydat na WNNL
jest kierowany na kurs frazeologii lotniczej w języku angielskim, a po jego ukończeniu – na specjalistyczny kurs kwalifikacyjny do jednego
z dziesięciu akredytowanych przez NATO ośrodków szkolenia. W naszym kraju nie ma jeszcze
takiego ośrodka (certyfikowanie Ośrodka Szkolenia Personelu – OSzP TZKOP w Dęblinie jest
priorytetem dla Sił Zbrojnych RP). Po dwóch
miesiącach niezwykle intensywnego szkolenia,
wykonaniu minimum 12 naprowadzeń (kontroli)
statków powietrznych na cele naziemne według
precyzyjnie określonych kryteriów (m.in.: cztery
z nich muszą być z użyciem uzbrojenia będącego w wyposażeniu SP) i zaliczeniu egzaminu
końcowego żołnierz staje się WNNL. To początek jego ciągłego dążenia do doskonałości. Dla
utrzymaniu na pożądanym poziomie kwalifikacji musi systematycznie ćwiczyć praktycznie
zgodnie ze szczegółowo zdefiniowanymi wymaganiami zawartymi w STANAG-u 3797ed.4
oraz w porozumieniu 2004-01 (sześć naprowadzeń – kontroli w ciągu każdego półrocza). Dobrze wyszkolony WNNL potrafi kontrolować
bezpośrednie wsparcie lotnicze (CAS) oraz
wsparcie śmigłowców wojsk lądowych (Close
Combat Attack – CCA), wezwać wsparcie
ogniowe realizowane przez pododdziały artylerii
(CFF – Call for Fire) oraz koordynować (dekonfliktować) działania wszystkich użytkowników
przestrzeni powietrznej w swojej strefie odpowiedzialności. W czasie działania każdy
z WNNL ma do wykorzystania specjalistyczny
sprzęt oraz pomocnika w osobie operatora lasera
lub kierowcy (radiooperatora). Zasadniczy
sprzęt będący do dyspozycji TZKOP to:
– wóz dowodzenia (obecnie ZWD-3) wyposażony w radiostacje HF, VHF i UHF oraz rejestrator korespondencji radiowej, mający możliwość
połączenia ze zautomatyzowanymi systemami
dowodzenia;
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Precyzyjnie naprowadzać

Dowództwo Sił Połączonych

Korpus

CKOP (AOCC*)
Centrum Koordynacji
Operacji Powietrznych

Dywizja

TZKOP (TACP*)
Taktyczny Zespół Kontroli
Obszaru Powietrznego

Brygada

TZKOP (TACP)
Taktyczny Zespół Kontroli
Obszaru Powietrznego

Batalion

TZKOP (TACP)
Taktyczny Zespół Kontroli
Obszaru Powietrznego

Dowództwo komponentu Sił Powietrznych

COP (CAOC*)
Centrum Operacji Powietrznych
Grupa łącznikowa Wojsk Lądowych

Eskadry Sił Powietrznych
Oficer łącznikowy Wojsk Lądowych

*AOCC – Air Operation Coordination Center, CAOC – Combine Air Operation Center, TACP – Tactical Air Control Party

opracowanie własne

Dowództwo komponentu Wojsk Lądowych

Miejsce TZKOP w systemie dowodzenia lotnictwem wsparcia operacji lądowych

– radiostacja przenośna UHF do utrzymywania łączności z Siłami Powietrznymi (obecnie
RF-5800 MP208, w przyszłości AN/PRC-117F);
– zintegrowany zestaw do lokalizacji i wskazywania celów [wskaźnik laserowy GLTD-II, kamera termowizyjna Night Master SeeSpot, głowica
triangulacyjna VIKING-2000, terminal taktyczny,
GPS odporny na zakłócenia (obecnie PLGR-96),
terminal satelitarny]; na etapie pozyskiwania jest
urządzenie do odbioru w czasie rzeczywistym obrazu ze statku powietrznego typu ROVER (Remotely Operated Video Enhance Receiver), wykorzystywane już przez WNNL w Afganistanie;
– wyposażenie indywidualne: lornetka–noktowizor–dalmierz VECTOR-21N; gogle noktowizyjne; wskaźnik laserowy IZLID 1000P; wskaźnik światła widzialnego GBD III; GPS; kompas;
zegarek wielofunkcyjny; latarnie podczerwieni
i wskaźniki punktowe (IR-14, IR-15); latarka
SIDEWINDER oraz okulary ochronne „Revision Sawfly”.

Wyzwania

Przed formowaną Centralną Grupą TZKOP
już na etapie jej tworzenia stoi wiele wyzwań

związanych przede wszystkim z pozyskaniem
odpowiednich kandydatów na poszczególne
stanowiska, a następnie utrzymaniem ich
w służbie oraz z organizacją szkolenia kwalifikacyjnego i doskonalącego według standardów narzuconych przez NATO, zwłaszcza
w kontekście braku narodowego systemu
kształcenia WNNL.
Dostrzegając wagę przedsięwzięcia, podjęto
działania mające na celu utworzenie narodowego
systemu ich kształcenia z wykorzystaniem potencjału Sił Powietrznych oraz certyfikację OSzP
TZKOP w Dęblinie jako akredytowanego przez
NATO międzynarodowego ośrodka szkolenia
WNNL. Ponadto trwają prace nad wprowadzeniem dodatku specjalnego dla wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa, aby utrzymać ich w służbie.
n
Autor jest absolwentem WSO im. T. Kościuszki, Politechniki
Łódzkiej, studiów podyplomowych w AON oraz kursów
zagranicznych. Służbę rozpoczął w 25 DKPow. W 2003 r. został
szefem Taktycznego Zespołu Kontroli Obszaru Powietrznego w 25
BKPow. Od 2012 r. jest dowódcą Centralnej Grupy Taktycznych
Zespołów Kontroli Obszru Powietrznego w 1 Brygadzie Lotnictwa
Wojsk Lądowych.

2012/03 przegląd wojsk lądowych

67

Zakładka: Magazyn/Wydawnictwa Specjalistyczne
na portalu: www.polska-zbrojna.pl

SZKOLENIE

Zapewnić kompatybilność

fot. archiwum autora

por. Andrzej Bogdański
Centrum Wsparcia Mobilnych
Systemów Dowodzenia

Na potrzeby
sieciocentryczności pola walki
Rok 2012 przyniósł wiele istotnych zmian, które przełożyły
się na funkcjonowanie, zadania i strukturę Centrum Wsparcia
Mobilnych Systemów Dowodzenia (CWMSD).

O

prócz dwóch pionów funkcjonalnych pojawił się trzeci –
pion systemów symulacji pola
walki. Dotychczasowa struktura obejmowała pion systemów wsparcia dowodzenia oraz pion mobilnych systemów teleinformatycznych, a także samodzielny Wydział
Analiz i Wdrożeń Nowych Technologii. Jego
zadaniem jest prowadzenie wszechstronnych
analiz technologii informatycznych na potrzeby Wojsk Lądowych. Wydział działa na rzecz
68
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pozostałych pionów funkcjonalnych. Wykorzystuje najnowsze technologie teleinformatyczne przewidywane do zastosowania
w zautomatyzowanych systemach dowodzenia
(ZSyD) oraz kierowania środkami walki
(KŚW) w Wojskach Lądowych.

Struktura

Zadania CWMSD wpisują się w strategię
informatyzacji resortu obrony narodowej. Żołnierze Centrum uczestniczą w pracach mię-
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dzynarodowej grupy rozwojowej NATO Multilateral Interoperability Programme (MIP).
Realizują zadania na rzecz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Analizują
wykorzystanie zautomatyzowanych systemów
dowodzenia i kierowania środkami walki.
Poszczególne elementy strukturalne Centrum mają ściśle określone zakresy działania.
Pion systemów wsparcia dowodzenia odpowiada za funkcjonowanie wspomnianych systemów oraz utrzymanie baz danych, a także za
administrowanie infrastrukturą programowo-sprzętową serwerów baz danych ZSyD.
Pion mobilnych sieci teleinformatycznych
zajmuje się nadzorem nad administrowaniem
sieciami oraz systemami wspomagającymi dowodzenie w czasie działań bojowych w warunkach polowych.
Z kolei pion systemów symulacji pola walki,
utworzony na bazie samodzielnego wydziału
symulacji, planuje i realizuje zadania związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczeń
z wykorzystaniem systemów symulacji pola
walki oraz szkoleniem niezbędnym do opanowania umiejętności stosowania tych systemów
w Wojskach Lądowych.
Ujmując rzecz całościowo, przeznaczeniem Centrum jest wsparcie administratorów
systemów informatycznych podczas ćwiczeń
organizowanych przez Dowództwo Wojsk
Lądowych oraz jednostki bezpośrednio jemu
podległe.
Priorytetowym zadaniem szkoleniowym
CWMSD jest przygotowanie oraz udział wydzielonych sił i środków łączności i informatyki w warsztatach o kryptonimie „Aster ’12”.

Codzienność

W bieżącym roku żołnierze Centrum
uczestniczyli w wielu międzynarodowych
przedsięwzięciach, a także w ćwiczeniach organizowanych na szczeblu Dowództwa Wojsk
Lądowych oraz w testach systemów łączności
i informatyki.
Bardzo ważnym elementem działalności są
szkolenia – zarówno te zewnętrzne, w których
uczestniczą żołnierze i pracownicy wojska,
jak i te organizowane w Centrum.

Przesłanie
Głównym zadaniem kadry i pracowników wojska Centrum jest merytoryczne wsparcie użytkowników polowych
systemów informatycznych, tj. dowództw i ich sztabów, oraz
formułowanie wymagań zgodnych z normami obronnymi
i STANAG-ami, dotyczących możliwości rozbudowy funkcjonalnej oraz doskonalenia eksploatowanej platformy
sprzętowej.

Największym wyzwaniem dla CWMSD jest
udział w pracach na rzecz Afghanistan Mission Network (AMN). Kadra zdobywa w ich
ramach doświadczenie w organizacyjnym
osiąganiu gotowości systemu do użycia. Praktyczne działanie związane z proceduralnym
przygotowaniem narodowego systemu White
Eagle Network (WEN) do współpracy z AMN
jest źródłem wiedzy niezbędnej podczas
wdrażania nowych technologii. Centrum musi
zatem spełnić wymagania najwyższej jakości
dotyczące technicznego wsparcia systemu,
określone w standardach NATO.
n

Autor jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk
Łączności i Informatyki (2000), studium oficerskiego
w WSOSP (2010) oraz uzupełniających studiów
magisterskich w WAT (2011). Służbę rozpoczął
w 1997 r. w Marynarce Wojennej na stanowisku
operatora zautomatyzowanego systemu dowodzenia
Łeba. Obecnie jest oficerem w Wydziale
Administratorów Sieci Polowych w Centrum Wsparcia
Mobilnych Systemów Dowodzenia.
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fot. archiwum autora

mjr Adam Harko
Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki

Komputerowe symulatory
radiostacji
Dla zapewnienia odpowiedniego stopnia wyszkolenia
operatorów nowych radiostacji w działalności szkoleniowej
wykorzystuje się ich komputerowe symulatory.

W

wyposażeniu Sił Zbrojnych RP
jest coraz więcej nowoczesnego
sprzętu łączności i informatyki.
Charakteryzuje się on nie tylko
dużymi możliwościami eksploatacyjnymi, lecz
także, niestety, dość wysoką ceną. W związku
z tym w pierwszej kolejności trafia do jednostek bojowych, a dopiero później do placówek
szkolnictwa wojskowego. Dlatego też dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkole70
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nia operatorów nowych radiostacji w Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w działalności szkoleniowej wykorzystuje się ich komputerowe symulatory.
Podczas zajęć programowych mających na
celu doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz
specjalistyczne przygotowanie kandydatów na
żołnierzy zawodowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych lub w Wojskowej
Akademii Technicznej używa się następujących
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Symulator radiostacji firmy Harris RF-5800H-MP oraz symulator radiostacji RRC-9211

komputerowych symulatorów radiostacji:
R-3501, TRC-9200/RRC-9200, AN/PRC-138,
RF-5800H-MP, RF-5800M-MP, AN/PRC-117F, AN/PRC-152 oraz RRC-9211.

Symulator R-3501

Urządzenie powstało w CSŁiI w roku 2001.
Aplikacja jest prosta w obsłudze, ale spełnia
swoje zadanie. Po uruchomieniu symulatora do
zaprogramowania są dwie radiostacje. Używając
myszki, szkolony wykonuje wszystkie czynności
z tym związane.

Symulator TRC/RRC-9200

Kolejną pomocą wykorzystywaną w szkoleniu
jest symulator radiostacji TRC/RRC-9200.
Umożliwia on:
– naukę programowania radiostacji oraz weryfikację poprawności jej zaprogramowania;
– wyjaśnienie zasad pracy radiostacji w poszczególnych trybach.

System IMITS

Symulatory do radiostacji firmy Harris:
AN/PRC-138, RF-5800H-MP, RF-5800M-MP,
AN/PRC-117F i AN/PRC-152 są Zintegrowanym Multimedialnym Interaktywnym Systemem
Szkoleniowym (Integrated Multimedia Interactive Training System – IMITS).Wszystkie wykorzystują ten sam silnik programowy i w większości mają te same cechy eksploatacyjne. Przeznaczenie głównych okien i przycisków systemu jest

takie samo i nie zależy od typu radiostacji (nie
dotyczy to starszej wersji systemu dla radiostacji
AN/PRC-138).
Symulatory umożliwiają:
– identyfikację szkolonego przez każdorazowe
logowanie się do systemu (nie dotyczy to starszej
wersji systemu dla radiostacji AN/PRC-138), co
pozwala na śledzenie przez niego postępów –
wie, które lekcje zrealizował, nawet po przerwie
w nauce;
– podział nauki na dwa poziomy: podstawowy – czyli opanowywanie umiejętności wykorzystania możliwości radiostacji (eksploatacja),
oraz zaawansowany – polegający na nauce programowania i konfigurowania radiostacji (przygotowania jej do pracy); poziomy podzielone są
na lekcje, a każda obejmuje następujące etapy:
• wprowadzenie: omówienie, czego będzie dotyczyć lekcja, jaki jest jej cel oraz najważniejsze
treści do zapamiętania;
• pokazanie czynności do wykonania, będących
jej głównym celem;
• samodzielne przećwiczenie czynności; na zakończenie system informuje o prawidłowym
lub nieprawidłowym wykonaniu danej czynności;
– kontrolę (samokontrolę) prawidłowości wykonywania czynności w czasie lekcji;
– dostęp do informacji zawartych w instrukcji
eksploatacji danego sprzętu oraz dotyczących
propagacji odpowiedniego zakresu fal radiowych.
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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Komunikowanie się interfejsu z użytkownikiem jest w języku angielskim, dlatego w CSŁiI
przetłumaczono poszczególne lekcje.
System został opracowany przez producenta
radiostacji – firmę Harris.

SYMULATOR F@STNET

Najnowszym komputerowym symulatorem,
pozyskanym do procesu szkolenia, jest symulator radiostacji RRC-9211 – przedstawicielki rodziny PR4G F@STNET. Radiostacja ta wraz
z zasilaczem akumulatorowym i anteną tworzy
przenośną (plecakową) radiostację małej mocy,
a wraz z zewnętrznym wzmacniaczem mocy –
radiostację pokładową. W związku z tym, wykorzystując komputerowy symulator, szkolony poznaje jednocześnie dwa typy sprzętu, tj. radiostację RRC-9211 małej mocy i radiostację
pokładową RRC-9311.
Symulator ma następujące cechy eksploatacyjne:
– nauka jest podzielona na etapy, w których są
prowadzone lekcje wyjaśniające sposób wykonania danej czynności;
– istnieje możliwość pełnego programowania
radiostacji (bez konieczności uruchamiania jakiejkolwiek lekcji) – zaprogramowane parametry
można sprawdzić w odpowiedniej zakładce;
– interfejs użytkownika jest polskojęzyczny.

korzyści

Stosowanie w szkoleniu komputerowych symulatorów radiostacji wiąże się z następującymi
korzyściami:
– większe jest zainteresowanie słuchaczy
nauką obsługi radiostacji, co przekłada się na
wzrost efektywności prowadzonego szkolenia;
– słuchacz indywidualnie dostosowuje opanowywany materiał do swoich predyspozycji, co
również przyczynia się do zwiększenia skuteczności szkolenia;
– prowadzący, po krótkim omówieniu czynności, może przystąpić do indywidualnej pracy ze
słuchaczami, którzy najsłabiej opanowali określony programem zasób wiedzy; to również ma
wpływ na lepsze wyniki szkolenia;
– słuchacz pogłębia znajomość technicznego
języka angielskiego, który jest językiem interfej-
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su systemu IMITS. Wskazana jest, ale nie obowiązkowa (ze względu na opracowywane tłumaczenie), podstawowa znajomość języka angielskiego;
– mniejsza liczba sprzętu niezbędna jest do
uzyskania zakładanych celów szkoleniowych;
słuchacz poznaje zasady obsługi radiostacji,
ucząc się na symulatorze, a dopiero na końcu
weryfikuje wiedzę, korzystając z rzeczywistego
sprzętu;
– mniej jest uszkodzeń sprzętu, przed przystąpieniem bowiem do praktycznej pracy słuchacz
zna już zasady obsługi radiostacji;
– mniejsza jest intensywność eksploatacji
sprzętu, dzięki czemu większa żywotność poszczególnych elementów radiostacji, np.: zasilaczy akumulatorowych, klawiatur itp.
Koszt symulatora wraz z zestawem komputerowym, na którym jest instalowany, jest niewspółmierny do kosztów zakupu radiostacji. Poza tym, na tym samym komputerze mogą być zainstalowane symulatory różnych typów
radiostacji, co zwiększa korzyści z ich stosowania podczas szkolenia.
Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszy
komputerowy symulator nie zastąpi nauki z użyciem sprzętu łączności.
n
Autor jest absolwentem WAT i studiów podyplomowych
w Akademii Obrony Narodowej. Służbę rozpoczął w CSŁiI jako
dowódca plutonu szkolnego. Potem został wykładowcą
w Centrum. Obecnie jest kierownikiem Cyklu Łączności.
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FOT. Rockwell Collins

mjr Grzegorz Bednarski
Dowództwo
Wojsk Lądowych

Podręczny
odbiornik satelitarny
Współcześnie kładzie się nacisk na minimalizowanie
ponoszonych strat między innymi dzięki precyzji działań
oraz budowaniu świadomości pola walki.

W

ymagania współczesnego pola
walki uwydatniają potrzebę
uzyskania przewagi technologicznej w uzbrojeniu, co ma
ogromny wpływ na powodzenie prowadzonych
działań. Jeśli z dużą precyzją potrafimy określić
swoje położenie i przekazać tę informację przełożonemu oraz innym uczestnikom walki, możemy czuć się bezpiecznie. Dowódca bowiem,

mając bieżące informacje o własnych pododdziałach, nie zezwoli na prowadzenie ognia
w określone rejony oraz wzmocni ogniem walkę obronną w sytuacji zagrożenia.

Nowe urządzenie

Od ubiegłego roku Wojska Lądowe eksploatują doręczny odbiornik satelitarny GPS –
DAGR firmy Rockwell Collins. To niewielkie
2012/03 przegląd wojsk lądowych

73

Zakładka: Magazyn/Wydawnictwa Specjalistyczne
na portalu: www.polska-zbrojna.pl

SZKOLENIE

Jedno z narzędzi

urządzenie wprowadzono do wyposażenia sił
zbrojnych w 2008, jednak pierwsza partia została dostarczona do Wojsk Lądowych w roku
2011. Odbiornik będzie stanowić podstawowe
narzędzie służące do określania własnej pozycji oraz nawigowania do celu przez żołnierza.
Będzie wykorzystywany także na szczeblu
drużyny, a nawet plutonu. Wszędzie tam,
gdzie żołnierz wykonuje zadania bez pojazdu,
w którym jest zamontowany platformowy odbiornik GPS, zastosowanie znajdzie właśnie
DAGR (Defense Advanced GPS Receiver).

Priorytety
Jako pierwsi możliwość korzystania z nowych odbiorników
GPS mają żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej, Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki oraz uczestniczący w operacji ISAF. W następnych latach w odbiornik będą wyposażane kolejne jednostki WLąd.

Co więcej, wyposażony w zewnętrzną antenę
oraz kabel do połączenia z zewnętrznymi urządzeniami jest w stanie dostarczyć dane do pokładowych systemów lub radiostacji. Przykład
takiego zastosowania urządzenia znają użytkownicy systemu FBCB2 – BFT (Force XXI
Battle Command Brigade-and-Below Blue Force Tracking), zamontowanego między innymi
na platformach MRAP. DAGR pełni na nich rolę referencyjnego źródła czasu oraz źródła danych pozycyjnych na potrzeby systemu monito74
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rowania położenia wojsk własnych i nawigacji.
Wspomniane możliwości należy uwzględniać
podczas pozyskiwania kolejnych elementów
systemów wsparcia dowodzenia, zwłaszcza że
to dopiero początek eksploatacji odbiornika
w Wojskach Lądowych.
Podstawową jego zaletą i jednocześnie tym,
co różni go od wielu innych tego typu urządzeń oraz pozwala nazwać wojskowym odbiornikiem GPS, jest moduł SAASM (Selective Availability Anti-Spoofing Module). Zapewnia on dokładne informacje o położeniu
i czasie. Warto podać kilka istotnych informacji na temat systemu GPS, które pozwolą zrozumieć przewagę odbiorników z modułem
SAASM nad komercyjnymi odbiornikami nawigacji satelitarnej.

Nowa jakość

Satelity pracujące w systemie GPS emitują
sygnały na dwóch częstotliwościach nośnych:
L1 = 1575,42 MHz i L2 = 1227,60 MHz. By
można było korzystać z danych nawigacyjnych,
sygnały te są kodowane przez każdego satelitę
charakterystycznym dla niego kodem. System
używa trzech rodzajów kodów różniących się
prędkością nadawania i złożonością zawartych
w nich infomacji. Pierwszy z nich to kod C/A
(coarse aquisition), powszechnie dostępny. Jego
znajomość wystarczy do pracy z odbiornikami
komercyjnymi. Specjalna konstrukcja kodu
umożliwia obliczenie odlegości odbiornika od
satelity i na podstawie co najmniej trzech pomiarów pochodzących z różnych satelitów obliczenie swojej pozycji. Drugi to kod P (precision), który jest nadawany na obu częstotliwościach nośnych. Częstotliwość nadawania tego
kodu jest dziesięciokrotnie większa od prędkości nadawania kodu C/A, co pozwala uzyskać
proporcjonalnie większą dokładność w obliczeniach odległości do satelity. Ponadto złożoność
tego kodu uniemożliwia poprawne jego dekodowanie przez nieuprawnionych użytkowników.
Ostatni z kodów P(Y) jest również zaszyfrowany i nałożony na kod P z prędkością 0,5 Hz. Jest
on nadawany w szczególnych sytuacjach w celu
zapobieżenia próbom zakłócenia pracy odbiorników GPS.
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Jedno z narzędzi
Dane techniczne odbiornika DAGR
L1/L2
L1: C/A, P(Y)
L2: P(Y)

Czas uzyskania danych

TTFF < 10 s (gorący)
TTFF < 70 s (ciepły)
TTFF < 100 s (zimny)
TTSF < 15 s (RCVR OFF or STBY < 15 min)
TTSF < 22 s (RCVR in STBY < 60 min)
TTSF < 70 s (RCVR OFF < 60 min)

Dokładność czasu GPS

52 ns

Dynamika

prędkość: 250 m/s
przyspieszenie: 20 m/s2

Dokładność pozycji

DGPS: < 2,28 m, 95%
WAGE: < 4,82 m, 95%
PPS: < 10,5 m, 95%

Dokładność prędkości

0,4 m/s 3D 95%

Kompatybilność

ICD-GPS-153

Masa

454 g

Wymiary

16,14x8,79x4,02 cm

Komercyjne odbiorniki sygnału mogą korzystać tylko z kodu C/A. Nadawany jest on
wyłącznie na częstotliwości L1, co umożliwia
wprowadzanie zakłóceń lub wyłączenie go bez
szkody dla kodu P, który jest nadawany zarówno na częstotliwości L1, jak i L2. W takich
okolicznościach komercyjny odbiornik GPS
staje się bezużyteczny. Segment nadzoru systemu GPS ma możliwość wprowadzania zakłóceń sygnału C/A, co powoduje określony
błąd w obliczeniu położenia satelitów. Znane
są, co prawda, systemy korygujące wprowadzane błędy, jak choćby DGPS, jednak warunki pola walki nie nadają się do ich zastosowania. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych
i państw NATO należą do uprawnionych użytkowników mogących korzystać z zalet kodów
P i P(Y). O autoryzacji użytkownika decyduje
Departament Obrony USA. Polega ona na wy-

opracowanie własne

Częstotliwości pracy

korzystaniu modułów SAASM zintegrowanych
z odbiornikiem GPS. Konstrukcja tych modułów uniemożliwia poznanie ich architektury,
a przy tym pozwala na załadowanie danych
niezbędnych do właściwego wykorzystania
kodów P i P(Y). Jako państwo członkowskie
NATO mamy możliwość korzystania z tych
kodów, między innymi eksploatując odbiorniki
GPS typu DAGR wyposażone w moduł
SAASM.
n
Autor jest absolwentem WAT (1997). Ukończył także studia
podyplomowe w AON z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem
informacji. Był szefem Sekcji Bezpieczeństwa Systemów Łączności
i Informatyki w GWŁ w Krakowie, oficerem Wydziału Poboru
i Uzupełnień WKU w Nowym Sączu. Obecnie jest specjalistą
w  Wydziale Identyfikacji Bojowej w Zarządzie Dowodzenia
i Łączności DWLąd.
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Nowe podejście

FOT. us army

ppłk Włodzimierz Puchała
2 Ośrodek
Radioelektroniczny

Walka elektroniczna –
w oczekiwaniu na zmiany
Trudną do przecenienia rolą, jaką odgrywa walka
elektroniczna, jest jej przydatność w wychwytywaniu
symptomów świadczących o narastaniu potencjalnej sytuacji
kryzysowej (jeszcze bez widocznych objawów samego kryzysu),
a tym samym wypełnianie istotnej funkcji ostrzegania.

S

chwarzkopf był zdolny zdemontować spektrum elektromagnetyczne, i w taki oto sposób efektywnie zamknął Saddamowi
oczy i uszy, przez co uczynił go mniej mobilnym,
mniej zdolnym do reagowania, mniej zdolnym do
zdobywania danych rozpoznawczych – w sumie
mniej zdolnym do dowodzenia siłami zbrojnymi
76
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na ziemi, morzu i w powietrzu – powiedział generał John Galvin (SACEUR, 1991). W taki oto
sposób podsumowana została niezaprzeczalnie
istotna rola niewymienionej bezpośrednio z nazwy walki elektronicznej (WE) we współczesnym konflikcie zbrojnym.
Znamy głównie militarny aspekt jej zastosowania, czyli w pełnoskalowym konflikcie zbroj-
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nym. Podkreślić jednak należy, że walkę elektroniczną prowadzi się również w operacjach wspierania pokoju w celu zbierania i gromadzenia
informacji, a więc w działaniach, które nie wpływają na eskalację konfliktu. W tym przypadku
wykorzystuje się jedną z najważniejszych jej zalet, czyli brak geograficznych ograniczeń.

Nowe spojrzenie

Wnioski płynące z doświadczeń zarówno
pierwszej, jak i drugiej wojny nad Zatoką Perską,
jak również z operacji ISAF, a także kierunki
transformacji Sojuszu Północnoatlantyckiego,
wyznaczone na szczycie praskim w 2002 roku
i potwierdzone na szczycie ryskim w 2006, spowodowały nowe podejście do problematyki WE
oraz rewizję dotychczasowych poglądów w celu
uzyskania określonych skutków (Effects-Based
Approach to Operations – EBAO). Innymi słowy,
skupiono się na skutkach zamiast mechanizmach.
Przejście od tradycyjnego pojmowania WE jako
działań militarnych polegających na rozpoznawaniu źródeł emisji elektromagnetycznych oraz dezorganizowaniu pracy środków i systemów elektronicznych przeciwnika wykorzystujących
energię elektromagnetyczną (EM), w tym energię
wiązkową, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków ich efektywnego użycia przez wojska
własne1 do prowadzenia operacji w środowisku
elektromagnetycznym (Electromagnetic Environment – EME), stało się punktem zwrotnym w zastosowaniu WE w obecnie prowadzonych i przyszłych operacjach militarnych. Doszło do tego
pod koniec ubiegłej dekady, a prace doktrynalne
w tej dziedzinie zakończą się prawdopodobnie
w bieżącym roku opracowaniem dokumentu –
sojuszniczej wspólnej doktryny WE AJP 3.6 B,
czyli szczebla dowództw połączonych (Allied Joint Publication), a następnie dokumentów ATP
3.6.3 – WE w operacjach powietrznych i ATP
3.6.2 – WE w operacjach lądowych. Myślą przewodnią nowego podejścia jest potraktowanie środowiska elektromagnetycznego jako środowiska
operacyjnego.
Środowisko elektromagnetyczne (EME)
w ostatnich dziesięcioleciach odgrywało istotną
rolę, niekiedy wręcz decydującą o sukcesie na
polu walki. Zdolności operacyjne zależne od wy-
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korzystania energii elektromagnetycznej można
dostrzec w wielu dziedzinach, takich jak łączność, transmisja danych, techniki radarowe, rozpoznanie i wywiad, WE, nawigacja, targeting
czy środki walki. Połączona doktryna walki elektronicznej NATO z 2003 roku opisywała większość z nich, ale nie systematyzowała pod kątem
uzyskiwania określonych skutków.
Na ich rozwój wpłynęły zarówno uwarunkowania historyczne, jak i na przykład względy
bezpieczeństwa. Codziennie, niemal na każdym
kroku, nasze funkcjonowanie i sposób życia zależą od zastosowania energii elektromagnetycznej w postaci elektryczności, łączności, technologii IT itp. Co więcej, zależność ta się zwiększa.
Możliwości, jakie niesie ze sobą energia elektromagnetyczna, w tym aspekt jej militarnego użycia, są zachętą do jej szerokiego stosowania,
zwłaszcza w konfrontacji z adwersarzem mniej
zaawansowanym technologicznie. Z drugiej jednak strony wiążą się z pewnymi zagrożeniami
wynikającymi z wrażliwości szeroko pojętej
elektroniki. Dziedziny, w których wykorzystuje
się możliwości operacyjnego użycia EM, wciąż
się rozwijają z uwzględnieniem kolejnych doświadczeń, w tym bojowych. Korzyści z zarządzania spektrum elektromagnetycznym – jako
pewną całością – stają się oczywiste dla osiągnięcia sukcesu. Jak wynika z doświadczeń
wspomnianych konfliktów zbrojnych, jest to niemal pewny klucz do uzyskania powodzenia.
Istotnym zagrożeniem może być wykorzystanie fizycznych cech środowiska elektromagnetycznego w zaawansowanych technologicznie
pociskach rakietowych z sensorami optycznymi
i elektrooptycznymi, działającymi w podczerwieni czy radarowymi. Należy wskazać, że część
tych systemów starszej generacji otrzymała drugą młodość w konfliktach w Iraku czy w Afganistanie. Nowe ich oblicze to, na przykład, improwizowane urządzenia wybuchowe sterowane
drogą radiową. Ponadto należy liczyć się z tym,
że strona przeciwna w przypadku konfliktu również będzie chciała użyć uzbrojenia, którego celem będą tylko i wyłącznie te dziedziny, w któRegulamin działań Wojsk Lądowych. DWLąd Wewn. 115/2008,
s. 318.

1
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Środowisko Elektromagnetyczne po wprowadzeniu koncepcji EMO do terminologii Sojuszu (NATO
Operational Electronic Warfare Course)

rych znalazło zastosowanie spektrum elektromagnetyczne, np. łączność satelitarna, nawigacja
czy systemy pozycjonowania GPS. Kolejne generacje systemów uzbrojenia, które są przeznaczone tylko i wyłącznie do niszczenia wybranych elementów wykorzystujących spektrum
elektromagnetyczne, będą wciąż rozwijane. I nie
chodzi tutaj jedynie o potencjalny atak w znaczeniu tradycyjnie kinetycznym, lecz również
o wysublimowane działania ukierunkowane na
pokonywanie zabezpieczeń w systemach łączności utajnionej z użyciem własnych systemów
czy też o cyberataki.

Sięgnięcie po dominację

W transformacji koncepcji WE środowisko
elektromagnetyczne zostało potraktowane jako
środowisko operacyjne, w którym pożądana jest
zdolność do osiągnięcia różnorodnych skutków.
Idea ta zmierza do zgrania dziedzin środowiska
elektromagnetycznego w działaniach określa-
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nych (według nowej terminologii przyjętej w dokumencie sojuszniczym MC 0064/10 – NATO
Electronic Warfare Policy) jako operacje elektromagnetyczne (Electromagnetic Operations –
EMO). W praktycznych działaniach Sojuszu
oznacza to korelację podmiotów środowiska
elektromagnetycznego (EME) w celu zapewnienia dominacji w spektrum elektromagnetycznym, obok osiągania przewagi w działaniach lądowych, morskich i powietrznych. Oznacza to,
że EME uzyskało pozycję co najmniej równą pozostałym wymiarom walki.
Sojusz Północnoatlantycki rozróżnia następujące środowiska operacyjne: geofizyczne (lądowe, morskie, powietrzne, kosmiczne), informacyjne i elektromagnetyczne. Działania prowadzone w tych środowiskach oraz przepływ
informacji w nich i między nimi krzyżują się na
różnych płaszczyznach, w wyniku czego globalne ich postrzeganie jest również zróżnicowane.
Działaniom prowadzonym w nich towarzyszy
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nieustanny przepływ informacji z zamiarem wywołania określonych zmian. Środowisko elektromagnetyczne łączy je, gdyż sukces osiągnięty
w nim jest często wstępem do osiągnięcia sukcesu w innym środowisku. Uzyskanie oczekiwanego rezultatu tylko w EME może niekiedy wystarczyć do uzyskania pożądanych skutków.
W dotychczasowej doktrynie WE jest opisywana
jako suma stosowanych w EME środków ofensywnych i defensywnych. Ale w przywołanym
już dokumencie doktrynalnym MC 0064/10 razem z innymi podmiotami środowiska elektromagnetycznego oraz procedurami ich stosowania
stanowi operacje elektromagnetyczne.
W koncepcji tej celem są w pełni zintegrowane
operacje polegające na uzyskaniu określonych
skutków, które rozważa się już na etapie przygotowywania tych operacji. Tak skonstruowane założenie, wykorzystujące dane z dziedziny EME, umożliwi zdobycie dominacji wymaganej w przygotowywanej operacji o określonej specyfice (rys.).

W obliczu nowych wyzwań

Koncepcja walki elektronicznej i jej aspekt
doktrynalny mają w Sojuszu stałą i historycznie
mocną podstawę, wypracowaną z aktywnym
udziałem poszczególnych jego członków. Ten rodzaj działań militarnych okazał się być zdolny do
szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na
przestrzeni lat, w tym do dostosowania się do nowych warunków, zagrożeń i wyzwań postzimnowojennego środowiska. Istotne było dopuszczenie państw spoza Sojuszu, w tym partnerskich,
do udziału w pracach nad współczesnym obliczem WE w celu uzyskania określonych skutków
(EBAO). Ponadto wpływ czynników operacyjnych, takich jak zapobieganie konfliktom, operacje reagowania kryzysowego, i jednocześnie oddziaływanie czynników technologicznych, m.in.
„zatłoczenie” spektrum elektromagnetycznego,
dostęp strony przeciwnej do nowoczesnych systemów uzbrojenia oraz rozwój i zastosowanie
bezzałogowych statków powietrznych, wymagają od walki elektronicznej elastyczności i dalekowzroczności, by skutecznie wspierać i rozwijać
pożądane cechy, takie jak duża mobilność, żywotność, interoperacyjność, adaptacyjność, wytrzymałość i szybkość reakcji (fot.).

FOT. archiwum autora

Nowe podejście

Znaczenie
Możliwości zastosowania WE, począwszy od okresu pokojowego, przez sytuacje kryzysowe, aż do konfliktów zbrojnych o różnej skali i zasięgu, pozwalają na natychmiastowe
ostrzeganie i alarmowanie oraz rozwinięcie odpowiednio
wcześniej (z wyprzedzeniem) własnych systemów rozpoznania i tym samym zdobycie przewagi, a także zapobiegają użyciu lub redukują wykorzystanie spektrum elektromagnetycznego przez stronę przeciwną.
Innymi słowy, jeśli jesteśmy w stanie efektywnie koordynować i synchronizować realizację wymienionych przedsięwzięć
WE w celu osiągnięcia przewagi (dominacji) w spektrum elektromagnetycznym, to zdobędziemy w ten sposób kluczowy
czynnik zbliżający nas do osiągnięcia sukcesu w każdej operacji militarnej. W działaniach zbrojnych zatem WE może być
rozważana na tym samym poziomie, na którym jest rozpatrywane zastosowanie manewru czy rażenia ogniowego.

Dlatego wciąż pozostaje aktualna opinia admirała Siergieja Gorszkowa z 1974 roku: Następna wojna będzie wygrywana przez stronę,
która w najlepszy sposób wykorzysta spektrum
elektromagnetyczne.
n
Autor jest absolwentem WSOWŁ (1987), Wyższej Szkoły
Pedagogicznej (1995) i AON (2007). Wiedzę pogłębiał na kursach
WE NATO (2003, 2008, 2011). Służbę rozpoczął w 20 Ośrodku
Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki na stanowisku dowódcy
plutonu. Od 2002 r. służy w 2 ORel, w którym był m.in. szefem
zespołu oraz szefem S-2. Obecnie jest dowódcą batalionu WE.
Uczestniczył w operacjach poza granicami kraju.
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LOGISTYKA

Zapewnić wykonanie zadania

FOT. Tomasz mielczarek

ppłk Jacek Kabatek
7 Brygada
Obrony Wybrzeża

Logistyczna układanka
Obrona wybrzeża morskiego może być prowadzona dwoma
sposobami. Najskuteczniejsza jest obrona manewrowa. Jej wybór
wiąże się z koniecznością odpowiedniego ugrupowania jednostek
i urządzeń logistycznych.

W

ramach obrony manewrowej
przewiduje się wydzielenie
około 1/3 sił do pierwszego rzutu, a z pozostałych tworzy się
odwody. Racjonalne wykorzystanie potencjału
logistycznego brygady podczas tych działań
jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem
planistycznym i organizacyjnym. Na potencjał
ten składają się bowiem przede wszystkim:
80
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– potencjał materiałowy i techniczny, czyli
głównie środki bojowe, uzbrojenie i sprzęt techniczny, paliwa oraz żywność znajdująca się
w pododdziałach i utrzymywana w składach polowych;
– potencjał remontowy brygady, który stanowią siły i środki serwisu technicznego wydzielone z kompanii remontowej w skład grup ewakuacyjno-remontowych (GER) oraz działające
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Zapewnić wykonanie zadania
w punktach zbiórki uszkodzonego sprzętu
(PZUS), dysponujące specjalistycznymi warsztatami i zestawami remontowymi.
Elementy te są wspierane przez terenową infrastrukturę logistyczną (materiałową, techniczną, remontową i medyczną), która jest wykorzystywana w ramach współpracy cywilno-wojskowej.

Ugrupowanie

W obronie wybrzeża morskiego pododdziały
i urządzenia logistyczne brygady ugrupowuje się
według takich samych zasad jak w terenie uznanym za normalny. W pierwszym rzucie logistycznym działa GER wydzielana z kompanii remontowej (krem) oraz patrol rozpoznania i pomocy technicznej (PRiPT), utworzony z sił
i środków kompanii logistycznych pododdziałów
pierwszorzutowych. W razie potrzeby do pierwszego rzutu logistycznego może zostać wydzielony transport z amunicją. W drugim rzucie logistycznym działa pozostała część kompanii zaopatrzenia, która rozwija brygadowy punkt
zaopatrzenia (BPZ), oraz kompanii remontowej,
organizująca brygadowy punkt zbiórki uszkodzonego sprzętu (PZUS/B).

Drogi dowozu i ewakuacji

Obronę przygotowuje się najczęściej w sytuacji bez styczności z przeciwnikiem, co ułatwia
pododdziałom logistycznym wykonanie zadań
i jednocześnie umożliwia podjęcie niezbędnych
prac związanych z inżynieryjną rozbudową rejonów rozwinięcia urządzeń logistycznych.
Przemieszczanie pododdziałów logistycznych
w trakcie walki obronnej jest uwarunkowane
możliwościami swobodnego ich manewru
wzdłuż wybrzeża. Konieczne jest zatem wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie i utrzymanie dróg dowozu i ewakuacji, zwłaszcza rokadowych. Uwzględnia się przy tym istniejącą sieć
drogową. Dla ułatwienia wykonania manewru
z jednego kierunku na drugi ustala się jedną lub
dwie drogi rokadowe, które powinny przebiegać
na rubieży rozmieszczenia oddziałów i urządzeń
logistycznych pierwszorzutowych pododdziałów.
Utrzymaniem ich w stanie przejezdności zajmują się pododdziały wojsk inżynieryjnych, nato-
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miast regulacją ruchu na nich – pododdziały
ochrony i regulacji ruchu.

Zabezpieczenie materiałowe

Potrzeby materiałowe broniącej się na wybrzeżu brygady mogą być znacznie większe niż w czasie prowadzenia innych rodzajów walki. Wynika
to głównie z charakteru działań przeciwnika oraz
jego przewagi na odcinkach lądowania desantu.
W okresie organizowania obrony potrzebne są
przede wszystkim środki inżynieryjno-saperskie:
miny przeciwdesantowe i przeciwpancerne, materiały do budowy
schronów oraz zapór
Zapewnienie warunków
fortyfikacyjnych,
do skutecznego prowadzenia
a także materiały
walki przez brygadę należy
wybuchowe do wyrozumieć – z logistycznego
punktu widzenia – jako zorkonywania niszczeń.
ganizowanie takiego systeNależy ponadto limu dostaw i usług dla walczyć się ze znacznyczących pododdziałów, który
mi stratami w zapaumożliwi im realizację zadań
sach zaopatrzenia.
bojowych w nakazanych terminach i z minimalnymi straCzasowe uzyskanie
tami własnymi.
przez przeciwnika
przewagi (zwłaszcza
w początkowym
okresie walki obronnej) może powodować przerwy w dowozie zaopatrzenia do pododdziałów.
Dlatego też w czasie przygotowania obrony należy dążyć do zgromadzenia doraźnych zapasów
zaopatrzenia, w tym głównie amunicji (artyleryjskiej, do BWP, KTO, czołgów), min oraz paliw.
W procesie dostarczania zaopatrzenia walczącym wojskom w poszczególnych etapach walki
obronnej może pojawić się potrzeba ustalenia
priorytetów. Mogą one dotyczyć zarówno rodzajów zaopatrzenia, jak i terminów jego dowozu.
Pierwszeństwo będą miały pododdziały wykonujące zadanie główne, a także odwody w czasie
wykonywania kontrataków lub zwalczania desantów powietrznych przeciwnika.
Zasadniczym sposobem dowozu zaopatrzenia
jest metoda „na siebie”. W przypadku organizowania obrony na głównym kierunku lądowania
desantu przeciwnika do batalionów pierwszego
rzutu dowozi się je metodą „od siebie”. W razie
dużego zużycia amunicji (artyleryjskiej, moździerzowej, przeciwlotniczej) lub niemożności
2012/03 przegląd wojsk lądowych
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dokonania manewru zaopatrzeniem należy dążyć do pomijania pośrednich ogniw zaopatrywania i dostarczać te środki bezpośrednio na stanowiska ogniowe (so). W sytuacji przewidywanego dużego zużycia zaopatrzenia, zwłaszcza
środków bojowych, należy dążyć do usamodzielnienia SO przez przydzielenie im doraźnych zapasów (przede wszystkim amunicji) wraz
ze środkami transportowymi.

Jedna z zasad
Brak ciągłości linii frontu, jako jedna z charakterystycznych cech obrony wybrzeża morskiego, wiąże się z koniecznością powszechnego stosowania zagród i zapór inżynieryjnych. Skutkuje to dużym nasileniem przewozów środków
inżynieryjno-saperskich. Zatem zapasy zaopatrzenia (przede
wszystkim amunicji i inżynieryjnych środków walki) muszą
być utrzymywane na środkach transportu samochodowego
gotowe do przewiezienia ich za kontratakującymi pododdziałami na kierunki, na których przeciwnik usiłuje uchwycić przyczółek.

Zaopatrywanie w środki bojowe i materiałowe
podczas prowadzenia walki obronnej bywa
utrudnione. Oprócz zakłóceń spowodowanych
oddziaływaniem przeciwnika, duży wpływ na
płynność i terminowość ich dowozu ma długość
dróg, która – ze względu na szerokość rejonu
obrony – jest znacznie większa.
Uwzględniając możliwość powstania zakłóceń
w procesie dostarczania zaopatrzenia do pododdziałów brygady, konieczne jest zachowanie
w kompanii zaopatrzenia odpowiedniej rezerwy.
W przypadku poważnych trudności może okazać
się niezbędny manewr środkami materiałowymi
z kierunków pomocniczych (pasywnych) na kierunek głównego wysiłku obrony. Do wykonania
tego rodzaju manewru służą drogi rokadowe.
82
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Głównym źródłem zaopatrzenia brygady są
składy polowe rozwijane przez bataliony zaopatrzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
oraz składy stacjonarne z zapasami taktycznymi, natomiast zasoby miejscowe są źródłami
pomocniczymi.
W celu przybliżenia źródeł zaopatrzenia oddziałów planuje się rozmieszczenie polowych
składów w dwóch oddzielnych rejonach, co gwarantuje sprawne zaopatrywanie walczących wojsk.
W obronie przeciwdesantowej często będzie
konieczne współdziałanie organów logistycznych brygady z odpowiednimi elementami Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych, a także
z administracją rządową i samorządową.
Współdziałanie może dotyczyć koordynacji
pozyskiwania środków materiałowych ze stacjonarnych źródeł zaopatrzenia (znajdujących się
w rejonie obrony brygady) oraz ich ewentualnej
ewakuacji. W jego ramach niezbędne jest określenie: sposobu ewakuacji i rozśrodkowania źródeł zaopatrzenia; sposobu korzystania z tych
źródeł; zastępczych źródeł dla Marynarki Wojennej; priorytetów w dziedzinie dostaw; sposobów
wykorzystania cywilnej infrastruktury zaopatrzeniowej; zdolności do manewru środkami bojowymi i materiałowymi oraz możliwości wykorzystania transportu morskiego i powietrznego
(zwłaszcza śmigłowców).
Zrealizowanie tych przedsięwzięć wpłynie na
ciągłość zaopatrywania oraz bezkolizyjne wykorzystanie środków bojowych i materiałowych
znajdujących się w rejonie działania brygady.

Zabezpieczenie techniczne

Główne zadania tego zabezpieczenia w obronie wybrzeża są identyczne jak w innych rodzajach działań bojowych. Można do nich zaliczyć
zapewnienie utrzymania oraz odtwarzania zdolności technicznej uzbrojenia i sprzętu (rozpoznanie techniczne, ewakuacja sprzętu uszkodzonego
i ugrzęźniętego, remont uszkodzonego sprzętu,
obsługiwanie techniczne).
Ogólna koncepcja zabezpieczenia technicznego dotyczy:
a) organizacji ewakuacji
Ewakuacja uszkodzonego sprzętu jest złożonym przedsięwzięciem, gdyż fundusz ewaku-
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acyjny pozostaje w całym (bardzo szerokim) rejonie i na całej głębokości obrony brygady, a siły
i środki ewakuacyjne są narażone na niszczenie
przez przeciwnika w stopniu nie mniejszym niż
sprzęt bojowy. Najpierw zatem ewakuuje się
sprzęt wymagający niewielkiego remontu, a na
końcu ten, który musi być poddany remontowi
głównemu. W razie zagrożenia włamaniem się
przeciwnika w ugrupowanie pododdziałów
pierwszego rzutu sprzęt uszkodzony w rejonie
pierwszej pozycji ewakuuje się z użyciem
wszystkich środków, wykorzystując również
wozy bojowe. Osłonę tych działań zapewniają
odwody ogólnowojskowe. Gdy jest to konieczne,
ewakuację osłania się ogniem artylerii, a także
zasłonami dymnymi. Sprzęt, który może przejąć
przeciwnik, należy zniszczyć. Uszkodzony –
ewakuują siły i środki wydzielone z batalionu
i brygady lub przydzielone pododdziały techniczne przełożonego;
b) organizacji remontu
Na poszczególnych szczeblach organizacyjnych przeprowadza się remonty o zakresie dostosowanym do czasu i możliwości technicznych
danego pododdziału. Podstawowymi kryteriami
kwalifikacji uszkodzonego sprzętu do odpowiedniego remontu jest jego pracochłonność oraz
czas wykonania.
W zależności od charakteru uszkodzeń i sytuacji bojowej uszkodzony sprzęt może być remontowany w rejonach rozwinięcia pododdziałów remontowych lub w miejscu uszkodzenia, co byłoby
rozwiązaniem optymalnym. W wielu przypadkach będzie to jednak niemożliwe ze względu na:
– zagrożenie zniszczeniem (przejęciem) sprzętu i ruchomego warsztatu przez przeciwnika,
zwłaszcza w rejonie styczności wojsk;
– trudności w dostarczaniu niezbędnych części
zamiennych, a nawet w doprowadzeniu energii
elektrycznej potrzebnej podczas wykonywania
remontu;
– konieczność kooperacji kilku warsztatów
specjalistycznych podczas naprawy bojowych
pojazdów specjalistycznych.
Na sposób organizowania remontu wpływa
również struktura pododdziałów remontowych
oraz ich wyposażenie w ruchome środki remontowe. Obecne pozwalają na remont uzbrojenia

i sprzętu w punkcie zbiórki uszkodzonego sprzętu, organizowanym na szczeblu brygady.
W punkcie tym możliwe jest zakończenie remontu, gdyż znajdują się w nim środki remontowe oraz specjaliści różnych służb. Remont
w PZUS ma jednak pewne wady:
– szerokość rejonu obrony wydłuża znaczenie
drogę, a więc również czas ewakuacji z miejsca
uszkodzenia do punktu zbiórki uszkodzonego
sprzętu oraz czas przekazania wyremontowanego sprzętu pododdziałom. Dlatego też rozwiązanie polegające na wydzieleniu grup remontowych lub poszczególnych warsztatów do wykonywania remontu sprzętu w miejscu uszkodzenia
lub w najbliższym ukryciu terenowym może być
często stosowane;
– zgromadzona w punkcie zbiórki uszkodzonego sprzętu znaczna jego liczba oraz rozwinięty w nim pododdział remontowy mogą stanowić
dla przeciwnika obiekt łatwy do wykrycia
i zniszczenia.

być skutecznym

Walczące wojska wymagają skutecznego,
tzn. odpowiadającego kryterium „4 x W” (właściwy czas, właściwa ilość, właściwa jakość
oraz właściwe miejsce dostawy lub usługi), zasilania dostawami zaopatrzenia oraz świadczenia
szerokiej gamy usług specjalistycznych i gospodarczo-bytowych. Jak wskazują liczne przykłady z minionych wojen i konfliktów zbrojnych,
przerwanie ciągłości zasilania oraz świadczenia
usług powoduje szybką utratę zdolności bojowej
przez wojska. Oczywisty więc staje się fakt, że
organizacja zabezpieczenia logistycznego walczących sił wymaga dużego profesjonalizmu,
czyli skutecznego działania zarówno organów
logistycznych, jak i wykonawców zadań związanych z zaopatrywaniem (zabezpieczeniem materiałowym) wojsk oraz ich zabezpieczeniem
technicznym i medycznym. Dotyczy to zwłaszcza zabezpieczenia logistycznego w obronie
wybrzeża morskiego.
n
Autor jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Pancernych,
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii
Marynarki Wojennej. Służbę rozpoczął w 16 Pułku Czołgów na
stanowisku dowódcy plutonu czołgów. Obecnie jest dowódcą
batalionu logistycznego w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża.
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FOT. Piotr Płuciennik

kmdr ppor.
Tadeusz Kusiakiewicz
8 Flotylla Obrony
Wybrzeża

Zalety dróg morskich
Prowadzenie operacji poza granicami kraju łączy się z koniecznością
posiadania przez nasze siły zbrojne możliwości wykonywania
związanych z tym zadań. Muszą być one, między innymi, przygotowane
do przerzutu. Chodzi także o zapewnienie ciągłości wsparcia.

Z

uwagi na duże koszty transport
powietrzny jest wykorzystywany
do przerzutu w rejon prowadzonej operacji żołnierzy z ich osobistym wyposażeniem i uzbrojeniem. Sprzęt wojskowy oraz środki bojowe i materiałowe są transportowane drogą morską. Z doświadczeń wynika, że
koszt transportu wojsk i sprzętu drogą morską jest
prawie dwudziestokrotnie mniejszy niż transportu
powietrznego, a przy tym ma charakter masowy.
W czasie pokoju do transportu morskiego wykorzystuje się okręty Marynarki Wojennej RP, stat84
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ki cywilne czarterowane od przewoźników komercyjnych, a także środki pozyskiwane od państw
sojuszniczych na zasadach porozumień dwustronnych i wielonarodowych oraz w ramach programów NATO i UE. W sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa i wojny minister właściwy do spraw transportu przygotowuje niezbędną liczbę statków morskich do zabezpieczenia
przewozów Sił Zbrojnych RP oraz porty morskie
do przyjęcia sił wzmocnienia Sojuszu.
Główną zaletą transportu morskiego jest możliwość przemieszczenia dużej masy ładunku na
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8 Flotylla Obrony
Wybrzeża

RAZEM

okręt transportowo-minowy

5 szt.

5 x 135 żołnierzy
= 665 żołnierzy

5 x 400 t = 2000 t

okręt wsparcia
logistycznego

1 szt.

38 żołnierzy

100 t

kuter transportowy

3 szt.

3 x 50 żołnierzy
= 150 żołnierzy

3 x 40 t = 120 t

9 szt.

788 żołnierzy

2220 t

znaczne odległości oraz wielozadaniowość.
Wadą natomiast długi czas realizacji, na który
składa się załadunek, przewóz do portu przeznaczenia i rozładunek1. Zdolność do przerzutu jest
podstawowym warunkiem skuteczności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych.
Dotyczy to całości zadań Sił Zbrojnych RP
w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście lepszego
współdziałania w ramach NATO. Jej zapewnienie jest niezbędne w związku z wykonywanymi
przez SZRP zadaniami, wynikającymi z obrony
kolektywnej oraz udziału w operacjach reagowania kryzysowego2.
Okręty Marynarki Wojennej RP mogą być
użyte do przewozu sił i środków na akwenach
morskich stosownie do ich możliwości technicznych oraz rejonu działania. Okręty transportowo-minowe mogą być wykorzystane do przewozu zarówno ładunków w kontenerach transportowych, jak i uzbrojenia oraz sprzętu zgodnie
z możliwościami technicznymi. Zasady użycia
okrętów oraz organizację wojskowych przewozów morskich określa dowódca Marynarki
Wojennej RP3.
Czas transportu drogą morską jest uzależniony
od parametrów taktyczno-technicznych jednostki
transportowej, przede wszystkim od rozwijanych
prędkości i wybranej trasy. W jego kalkulacji pod
uwagę należy wziąć przede wszystkim:
– czas załadunku jednostki pływającej w porcie
morskim, który jest uzależniony od ilości sprzętu
i materiałów, wybranego sposobu załadunku, wyposażenia okrętu w urządzenia, dostępu i wydajności portowych urządzeń przeładunkowych oraz
stopnia rozdrobnienia towaru;
– czas przejścia drogą morską;

opracowanie własne

Możliwości transportowe jednostek Marynarki Wojennej RP

– czas rozładunku w porcie morskim, który
jest uzależniony od takich samych czynników
jak czas załadunku oraz dodatkowo od wariantu załadowania – frachtowego czy desantowego,
a także od warunków panujących w morskim
porcie wyładowania.
W zależności od środków transportu morskiego
udział poszczególnych składników jego kosztów
oraz czas potrzebny do dokonania przerzutu wojsk
drogą morską będą się różniły.
Marynarka Wojenna RP posiada następujące
okręty, które mogą być wykorzystane do zadań
związanych z transportem morskim (tab.):
– pięć okrętów transportowo-minowych,
– okręt wsparcia logistycznego,
– trzy kutry transportowe.
Zdolność do transportu wojsk dotyczy wszystkich zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem poprawy
współdziałania w ramach Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego. Zadania wynikające
z obrony kolektywnej oraz udziału w operacjach
pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami
kraju wymagają zdolności do przemieszczania
sił wewnątrz i poza terytorium Sojuszu.
n
Autor jest doktorantem Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Służy na stanowisku starszego oficera Wydziału
Wychowawczego w Dowództwie 8 FOW.

1 Doktryna transportu i ruchu wojsk Sił Zbrojnych RP (DD/4.4).
Warszawa 2007, s. 35.
2 J. Walczak: Transport morski w Siłach Zbrojnych RP. „Przegląd
Wojsk Lądowych” 2011 nr 1, s. 20.
3 Instrukcja o przewozach wojsk oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego transportem morskim (DD 4.4.3). Warszawa 2006, s. 11.
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Wielowymiarowość przestępstwa

FOT. paweł Kępka

dr
Paweł Kobes
Uniwersytet Warszawski

Fałszerstwo materialne
dokumentu
W odbiorze społecznym podrabianie lub przerabianie
dokumentu nie jest traktowane jako przestępstwo, lecz raczej
jako dokonanie w nim drobnych, „niewinnych” korekt.

C

oraz więcej dokumentów w różnej postaci jest wprowadzanych
do obrotu publicznego. Pojawia
się w związku z tym zwiększone
ryzyko ich fałszowania. W Kodeksie karnym (k.k.)
przestępstwo fałszerstwa materialnego dokumentu
zostało zawarte w rozdziale XXXIV, zatytułowanym Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, w artykule 270. Brzmi on następująco:
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§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie
z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
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§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa
określonego w § 1, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ISTOTA DOKUMENTU

Rodzajowym przedmiotem ochrony przepisów
zawartych w artykule 270 k.k. jest publiczne zaufanie do autentyczności i rzetelności dokumentów, co jest podstawowym warunkiem pewności
obrotu prawnego. Jednostkowym przedmiotem
ochrony są natomiast prawa i stosunki prawne,
których istnienie lub też nieistnienie potwierdzono dokumentem.
Ustawodawca zawarł definicję legalną dokumentu w artykule 115 § 14 k.k. Przepis ten określa dokument jako każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na
zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Jak słusznie wskazuje Andrzej
Marek, w definicji tej ustawodawca położył
akcent na aspekt prawny dokumentu. Można
w niej bowiem wyodrębnić dokument w znaczeniu węższym i w znaczeniu szerszym.
Pierwsze obejmuje przedmioty, z których treścią jest związane określone prawo. Do tych dokumentów można zaliczyć na przykład akt stanu cywilnego potwierdzający urodzenie lub
zgon, paszport, legitymację służbową, bilet
uprawniający do przejazdu środkami lokomocji, bilet wstępu na imprezę, przepustkę wojskową dającą prawo do wejścia na określony obiekt
czy do pomieszczenia, czek imienny, weksel,
żeton, a także inny przedmiot uprawniający do
określonego świadczenia1.
Dokument w znaczeniu szerszym obejmuje natomiast takie przedmioty, które ze względu na
treść stanowią dowód na istnienie:
a) jakiegoś prawa (np. postanowienie sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku, akt darowizny),
b) stosunku prawnego (różnego rodzaju umowy, np. umowa kupna-sprzedaży, najmu, darowizny),
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c) okoliczności mogących mieć znaczenie prawne (np. zaświadczenie lekarskie o niezdolności
do pracy, poświadczenie przyjęcia zapłaty za
usługę)2.
Jak wynika z powyższego, ustawodawca nadał
pojęciu „dokument” bardzo szeroki zakres, który
obejmuje nie tylko dokumenty sporządzone w formie pisemnej, lecz również wszystkie inne przedmioty potwierdzające prawo, stosunek prawny lub
okoliczności mające doniosłość prawną3.
W kontekście rozważań nad istotą dokumentu
należy zaznaczyć, że na gruncie prawa rozróżnia
się dokumenty urzędowe i prywatne. Dokument
urzędowy pochodzi od uprawnionego do jego sporządzenia organu państwowego, organizacji lub
jednostki organizacyjnej. Stanowi dowód tego, co
zostało w nim stwierdzone. W stosunku do dokumentu urzędowego istnieje domniemanie jego autentyczności oraz zgodności z prawdą, że to, co
jest w nim zawarte, odpowiada rzeczywistości.
Dokument urzędowy musi być sporządzony w formie przepisanej.
Dokument prywatny pochodzi natomiast od
osoby prywatnej. Wiąże się z nim domniemanie
autentyczności, jak również domniemanie, że
oświadczenie będące jego treścią zostało złożone
przez osobę, która się na nim podpisała.
Stwierdzenia te znajdują uzasadnienie w praktyce orzeczniczej. Otóż według Sądu Najwyższego:
Prawidłowe funkcjonowanie obrotu prawnego
wymaga jego sprawności i bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo obrotu prawnego oznacza konieczność zapewnienia mu pewności i wiarygodności poprzez dbałość o zaufanie do dokumentu
jako formalnego sposobu stwierdzenia istnienia
prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne. Z tego też powodu
dokument korzysta z ochrony wielu dziedzin prawa, w tym z ochrony karnoprawnej.
Nie ulega najmniejszej kwestii, że dobrem chronionym […] jest pewność obrotu prawnego, opierająca się na zaufaniu do dokumentu, przy czym
– co istotne – Kodeks karny posługuje się jednolitym pojęciem dokumentu, nie czyni bowiem żad1
2
3

A. Marek: Prawo karne. Warszawa 2006, s. 664.
Ibidem.
Ibidem.

2012/02 przegląd wojsk lądowych

87

Zakładka: Magazyn/Wydawnictwa Specjalistyczne
na portalu: www.polska-zbrojna.pl

prawo i dyscyplina

Wielowymiarowość przestępstwa

nego rozróżnienia między dokumentami prywatnymi (wystawionymi przez osoby prywatne) a dokumentami publicznymi (wystawionymi przez
instytucje publiczne)4.
Pochylając się nad istotą dokumentu, należy
dostrzec pewną złożoność problemu w odniesieniu do dokumentów elektronicznych. Otóż legalna definicja dokumentu wskazuje, że jego elementem jest składnik materialny w postaci przedmiotu lub innego zapisanego nośnika informacji,

Cechy dokumentu
Dokumentem jest każdy przedmiot, z którym jest związane prawo, a ponadto każdy przedmiot, który ze względu na
zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne.
Pierwszy krąg wskazanych przedmiotów (dokumenty publiczne) określa uprawnienia ich posiadacza. Druga kategoria przedmiotów (dokumenty prywatne) ma walor dokumentu z tej racji, iż posiada intelektualną treść o prawnym
znaczeniu.

[Wyrok SN z 3.06.1996 r. II KKN 24/96. „Prokuratura i Prawo”
– wkł. 1997 nr 2, poz. 5.]

na którym będzie utrwalona określona treść.
W przypadku dokumentów elektronicznych trudno bowiem wskazać taki nośnik, który służyłby
do przesyłania informacji. Trudno uznać, że
w chwili przesyłania dokumentu jego treść jest
zapisywana na falach radiowych lub zmieniającym się natężeniu prądu i staje się dokumentem.
Zatem można uznać, że w tym czasie traci on
swoje cechy niezbędne do spełnienia kryteriów
definicji dokumentu. Takie dokumenty w chwili wysłania tracą status dokumentów, o których
mówi artykuł 115 § 14 k.k. Będą nimi ponownie
dopiero wówczas, gdy dotrą do urządzenia odbiorczego i zostaną zapisane na nośniku informa88
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cji. Podczas przesyłania nie podlegają natomiast
ochronie prawnokarnej, ponieważ pozbawianie
ich cech określonych w ustawowej definicji dokumentu skutkuje niemożnością wypełnienia
wszystkich znamion przestępstw, w których dokument stanowi przedmiot wykonawczy, to znaczy taki, na którym popełnia się przestępstwo.
Chodzi o przestępstwo fałszerstwa materialnego
z artykułu 270 k.k.5.

FORMY FAŁSZOWANIA

Przestępstwo fałszerstwa materialnego dokumentu może nastąpić w wyniku jego podrobienia,
przerobienia lub użycia jako autentyczny dokumentu podrobionego lub przerobionego.
Podrobienie będzie oznaczać realizowanie
czynności, w których wyniku to, co w rzeczywistości nie jest w całości lub części autentyczne,
może być za takie uważane. Zatem podrobienie
dokumentu jest stworzeniem czegoś, co może być
uważane za dokument autentyczny, choć w rzeczywistości nim nie jest6.
Podrobienie polega na sporządzeniu takiego
zapisu informacji, któremu nadaje się pozory
autentyczności7. W ocenie Sądu Apelacyjnego
w Lublinie, Podrobienie dokumentu polegać może także na sporządzeniu zapisu oświadczenia
woli innej osoby, nawet jeżeli nie został podrobiony podpis tej osoby, byleby tylko treść zapisu
lub nadane mu cechy pozorowały, iż istotnie został on przez nią sporządzony. Z punktu widzenia przedmiotu ochrony przestępstwa z art. 270
k.k. obojętne jest, czy podrobiony został oryginał dokumentu, jego kopia czy kserokopia.
Przestępstwo w swojej istocie skierowane jest
przeciwko wiarygodności dokumentu, a to może
być zachwiane w sytuacji, gdy w obrocie prawnym znajdzie się kserokopia dokumentu nieodpowiadająca treści oryginalnego dokumentu lub
stanowiąca jedyny dokument. W tych warunkach
nie ulega wątpliwości, że nie sposób podzielić
4 Wyrok SN z 3.06.1996 r. II KKN 24/96. „Prokuratura i Prawo” –
wkł. 1997 nr 2, poz. 5.
5 O. Górniok, J. Bojarski. W: J. Bojarski et.al.: Kodeks karny. Komentarz. Red. M. Filar. Warszawa 2010, s. 596–697.
6 Ibidem, s. 1153.
7 W. Wróbel. W: A. Barczak-Oplustil et.al.: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Red. A. Zoll. Warszawa 2008, s. 1325.
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poglądu, że kserokopia nie jest dokumentem
w rozumieniu art. 270 § 1 k.k.8.
Z punktu widzenia wypełnienia znamion
czynu zabronionego określonego w artykule 270
§ 1 k.k., a w konsekwencji pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy takiego zachowania, bez znaczenia pozostaje kwestia podrobienia
czyjegoś podpisu na dokumencie za zgodą osoby, której podpis został podrobiony. Otóż wyrażenie zgody na tego typu zachowanie jest bezskuteczne prawnie i nie uwalnia od odpowiedzialności karnej podrabiającego podpis. Ze stwierdzeniem
tym koresponduje orzeczenie Sądu Najwyższego,
w którym uznano, że Sama tylko okoliczność, iż
osoba, której podpis podrobiono, wyraziła na to
zgodę, nie wyłącza bezprawności czynu ani jego
karygodności. Przepis art. 270 § 1 k.k. chroni dobro powszechne, jakim jest wiarygodność
dokumentów, a w konsekwencji i pewność obrotu
prawnego9.
Podrobieniem dokumentu, w rozumieniu
przepisów art. 270 § 1 k.k., będzie również podanie funkcjonariuszowi publicznemu, w tym
żandarmowi, fałszywych danych o swojej tożsamości, następnie podpisanie mandatu nie swoim nazwiskiem. Tezę tę potwierdza Sąd
Najwyższy, który w jednym z wyroków stwierdził, że Sprawca wykroczenia, który w postępowaniu mandatowym podaje funkcjonariuszowi
organu mandatowego nieprawdziwe dane co do
swojej tożsamości wpisywane do dokumentu
mandatu karnego, a następnie podpisuje ten dokument, potwierdzając przyjęcie mandatu przez
osobę wskazaną w nim, którą nie jest, dopuszcza się przestępstwa, określonego w art. 270
§ 1 k.k., a nie tylko wykroczenia określonego
w art. 65 § 1 pkt 1 k.w.10.
Skoro fałszerstwem materialnym jest podrobienie dokumentu w celu jego użycia jako autentyczny, to a contrario należy wnioskować, że zachowaniem wyczerpującym znamiona czynu określonego w artykule 270 § 1 k.k. nie będzie
stworzenie przedmiotu, który przy zachowaniu
wszystkich cech dokumentu zawiera element pozwalający bez szczególnych kwalifikacji i wiedzy
rozpoznać falsyfikat.
Drugą formą fałszowania materialnego dokumentu jest jego przerobienie, które polega na nie-
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uprawnionym wprowadzeniu zmiany. Może ona
zostać dokonana przez usunięcie tekstu pierwotnego i zastąpienie go innym (np. dopiski, usuwanie fragmentu), jak również przez uczynienie
w autentycznym dokumencie skreśleń lub uzupełnień. W przypadku niektórych dokumentów
przerobienie może polegać na innym ich przekształceniu w porównaniu ze stanem pierwotnym, na przykład na zmianie ich kształtu lub
wielkości11.
W razie stwierdzenia znamienia przerobienia
dokumentu jest bez znaczenia, czy dokonane
w tym dokumencie zmiany odpowiadały rzeczywistości (np. poprawianie omyłkowo zapisanej
daty, kwoty). Ta okoliczność może być jednakże brana pod uwagę przy dokonywaniu oceny
stopnia szkodliwości społecznej danego czynu
i mieć wpływ na sędziowski wymiar kary12.
Jak słusznie podkreśla się w doktrynie, nie każde dopiski w treści dokumentu będą stanowiły
jego przerobienie, nawet wówczas, gdy polegają na złożeniu na dokumencie nieautentycznego
podpisu. Otóż podpis taki może nie mieć znaczenia prawnego, jak również nie zmniejszać
wiarygodności w obrocie publicznym. Tak będzie na przykład w przypadku złożenia na dokumencie parafki potwierdzającej fakt jego przeczytania przez osobę ją składającą13.
W ocenie Sądu Najwyższego, Nie jest przerobieniem dokumentu nadanie mu innej treści przez
osobę, od której ten dokument pochodzi. Dla realizacji znamion przestępstwa określonego w art.
270 § 1 k.k. nie ma bowiem znaczenia, czy jego
treść odpowiada stwierdzonemu w nim stanowi
faktycznemu. Zachowanie takie nie realizuje także znamion czynu zabronionego określonego
w art. 271 k.k., albowiem przedmiotowa umowa
8 Wyrok SA w Lublinie z 28.10.2010 r. II AKa 242/10. „Krakowskie
Zeszyty Sądowe” (KZS) 2010 nr 3, poz. 58.
9 Postanowienie SN z 21.06.2007 r. III KK 122/07. System LEX
310185.
10 Wyrok SN z 4.06.2006 r. IV KK 467/05. „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa” (OSNKW) 2006 nr 6, poz. 62.
11 J. Piórkowska-Flieger. W: A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk: Kodeks karny. Komentarz. Red. T. Bojarski. Warszawa 2011, s. 659.
12 O. Górniok. W: O. Górniok et.al.: Kodeks karny. Komentarz. Gdańsk
2002/2003, s. 1151.
13 W. Wróbel. W: A. Barczak-Oplustil et.al.: Kodeks karny…, op.cit.,
s. 1326.
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FOT. paweł Kępka
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fot. 1. Używanie podrobionego dokumentu to podawanie fałszywych danych

ma charakter cywilnoprawny i nie posiada cech
dokumentu „wystawionego”14.
W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy
słusznie zauważył, że nie każde działanie polegające na wprowadzeniu fizycznych zmian w dokumencie jest przestępstwem określonym w art.
265 § 1 k.k. [obecnie art. 270 § 1 k.k. – przyp.
autora], lecz tylko takie, które takiej przerobionej postaci dokumentu nadaje pozory autentyczności, i podjęte jest w celu użycia przerobionego dokumentu za autentyczny15.
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, różnica między podrobieniem dokumentu a jego
przerobieniem przejawia się między innymi
w tym, że podrobienie polega na wytworzeniu nowego przedmiotu, który ma uchodzić w obrocie
publicznym jako autentyczny. Przerobienie natomiast polega na dokonaniu zmian w oryginalnym
dokumencie. Przedmiotem wykonawczym jest
w tym przypadku dokument autentyczny.
Przestępstwo podrabiania lub przerabiania dokumentu ma charakter powszechny. Oznacza to,
że jego sprawcą może być każdy. Sprawca oma90
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wianego przestępstwa może podrobić lub przerobić dokument w celu użycia go przez siebie.
Konstrukcja omawianego zachowania karalnego
dopuszcza również możliwość podrobienia lub
przerobienia dokumentu w celu użycia go przez
inną osobę, która go sfałszowała (fot. 1).
Zgodnie z artykułem 270 § 1 k.k., podrabianie lub przerabianie dokumentu musi być dokonywane w celu użycia takiego dokumentu
jako autentyczny. W związku z tym dla bytu
omawianego przestępstwa wystarczy intencja
sprawcy. Sam fakt podrobienia lub przerobienia dokumentu, który nie musiał być jednakże użyty w obrocie publicznym jako autentyczny, decyduje bowiem o zaistnieniu przestępstwa.
Przestępstwo podrabiania, jak również przerabiania dokumentu, od strony podmiotowej może zostać popełnione jedynie z winy umyślnej
Wyrok SN z 19.01.2011 r. IV KK 373/10. System LEX nr 688706.
Wyrok SN z 3.04.1998 r. III KKN 289/97. OSNKW 1998 nr 5–6,
poz. 28.
14
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i tylko w zamiarze bezpośrednim. Rozstrzyga
o tym znamię w celu użycia. Jest to zatem przestępstwo kierunkowe dokonywane z myślą osiągnięcia określonego celu.
Trzecią odmianą omawianego przestępstwa jest
używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu. Sprawcą tego zachowania może być podmiot, który podrobił lub przerobił dokument, następnie go używa, jak również podmiot, który używa dokumentu podrobionego lub przerobionego
wcześniej przez kogoś innego. W tym ostatnim
przypadku warunkiem odpowiedzialności karnej
jest świadomość, że używa się dokumentu podrobionego lub przerobionego.
Ten rodzaj przestępstwa można popełnić z winy umyślnej w obu zamiarach, to znaczy zamiarze bezpośrednim, gdy sprawca mając świadomość, że dokument jest podrobiony lub przerobiony, chce go użyć, jak również w zamiarze
ewentualnym – gdy sprawca godzi się na używanie takiego dokumentu16.
Nie stanowi używania sfałszowanego dokumentu samo jego posiadanie. Konieczne jest bowiem
posłużenie się nim, na przykład przedstawienie
go organowi kontroli lub w postępowaniu administracyjnym.

przygotowanie
do przestępstwa

Określone w treści artykułu 270 § 1 k.k. przestępstwo fałszerstwa materialnego ma charakter
formalny. Oznacza to, że dla jego bytu nie jest
konieczne wystąpienie skutku, na przykład
w postaci wyrządzenia szkody. W tym kontekście jest zasadne stwierdzenie Sądu Najwyższego,
że Przestępstwo określone w art. 270 § 1 k.k. jako skierowane przeciwko wiarygodności dokumentów, które sprawcy przerobili i używali
za autentyczne, nie zostało popełnione z pokrzywdzeniem konkretnej osoby fizycznej, nie
istnieje zatem możliwość pojednania się z pokrzywdzonym, jak i naprawienia wyrządzonej
mu szkody17.
Przygotowanie do popełnienia przestępstwa
fałszowania materialnego dokumentu jest jego
formą stadialną, zdefiniowaną w artykule 16
§ 1 k.k., który wskazuje, że zachodzi ono tylko
wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu
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zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie
z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia środki,
zbiera informacje lub sporządza plan działania.
Zgodnie z § 2 tego artykułu przygotowaO szkodliwości społecznej
nie jest karalne, gdy
przestępstwa fałszowania
ustawa tak stanowi.
materialnego dokumentu
Może ono być remoże świadczyć to, że przyalizowane w formie
gotowanie do popełnienia
tego przestępstwa jest rówrzeczowej lub osobonież karalne, o czym mówi
wej. Forma rzeczowa
treść artykułu 270 § 3 kopolega na uzyskaniu
deksu karnego.
lub przysposobieniu
środków, zbieraniu
informacji lub sporządzaniu planu
działania. Chodzi na
przykład o pozyskanie odpowiednich pieczątek, dzięki którym wytworzony przedmiot będzie imitował dokument oryginalny.
Przygotowanie w formie osobowej sprowadza
się do wejścia w porozumienie co najmniej
dwóch osób w celu wspólnego popełnienia określonego przestępstwa w określonym miejscu
i czasie.
Jak wspomniano, przygotowanie jest karalne,
gdy przepis expressis verbis to przewiduje.
Podjęte rozważania nie wyczerpują wszystkich
problemów związanych z fałszowaniem dokumentów, jedynie wskazują na złożoność i wielowymiarowość tego zagadnienia. Z tego względu wydaje się zasadne pochylenie się nad istotą przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów
w kolejnych publikacjach. 		
n
Autor jest specjalistą w dziedzinie prawa karnego materialnego,
problematyki postępowania z nieletnimi oraz bezpieczeństwa
wewnętrznego. Adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie.
Współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi.

A. Marek: Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2006, s. 488.
Wyrok SN z 12.01.2010 r. WK 28/09. „Orzecznictwa Sadu Najwyższego w Sprawach Karnych” (OSNwSK) 2010 nr 1, poz. 31.
16
17
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O większy dostęp do informacji

FOT. studio iwona/isw

płk Paweł Mizerski
Centrum Wsparcia Mobilnych
Systemów Dowodzenia

Polski segment sieci
koalicyjnej w Afganistanie
Mimo wysiłku wkładanego przez siły koalicyjne w prowadzoną
operację ISAF (International Security Assistance Force) sytuacja
wewnętrzna w Republice Afganistanu jest wciąż niestabilna.

S

prawne i efektywne działanie
sił koalicyjnych wymaga ciągłej wymiany informacji między uczestnikami operacji na
wszystkich poziomach dowodzenia. Na potrzeby dowodzenia operacyjnego rozwinięto system łączności i informatyki, w którym zasadniczą rolę odgrywała sieć ISAF SECRET (IS).
Dodatkowo zorganizowano sieć NATO SECRET (NS) w celu umożliwienia komunikowania się dowództw ze stacjonarnymi dowódz92
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twami: SHAPE jako dowództwem strategicznym ISAF oraz Dowództwem Połączonych Sił
Sojuszniczych (JFC) w Brunssum (Holandia),
które stanowi ośrodek dowodzenia poziomu
operacyjnego.

Potrzeby
interoperacyjności

Większość krajów uczestniczących w operacji rozwinęła własne narodowe systemy łączności i informatyki, które nie zapewniały jed-
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O większy dostęp do informacji
nak jednolitej platformy informacyjnej niezbędnej do dysponowania przez dowódców na
każdym poziomie dowodzenia świadomością
sytuacyjną. W tym celu ówczesny dowódca
ISAF gen. Stanley McChrystal sformułował
wymagania dotyczące możliwości dzielenia
się przez państwa koalicyjne informacjami
o sytuacji z wykorzystaniem jednolitej infrastruktury teleinformatycznej, zapoczątkowując
budowę sieci pod nazwą Afghanistan Mission
Network (AMN).
Przyjęto rozwiązanie polegające na przekształceniu amerykańskiego systemu koalicyjnego CENTRIXS (Combined Enterprise Regional
Information Exchange System) zgodnie z wymogami NATO oraz połączeniu go z siecią ISAF
SECRET. W ten sposób powstała koalicyjna sieć
spełniająca standardy sieci wielousługowej według koncepcji C4ISR1.
W opracowaniu projektu budowy AMN
uczestniczyli: Dowództwo ISAF, NATO CIS
Support Agency (NCSA), NATO Consultation, Command and Control Agency
(NC3A)2, US CENTRAL COMMAND, US
Defense Information Systems Agency (DISA)
oraz reprezentanci poszczególnych krajów sojuszniczych (rys.).

Projekt

Pierwsza grupa planistyczna spotkała się
w Kabulu w dowództwie ISAF w styczniu 2010
roku. Podczas konferencji opracowano rozkaz
operacyjny (OPORD) dowódcy ISAF, w którym
wezwał on wszystkie państwa koalicyjne do połączenia narodowych sieci w jedną sieć federacyjną, nazwaną Afghanistan Mission Network.
Rezultatem prac grupy OPT3 było:
– opracowanie struktury zarządzania AMN
oraz procesu zmiany konfiguracji;
– zdefiniowanie wspólnych standardów dla tej
sieci federacyjnej;
– ustalenie dodatkowych procedur dla dowództwa ISAF, dotyczących operacyjnego użycia AMN.
Projekt zakłada połączenie wszystkich sieci
koalicyjnych przez specjalnie wybudowane węzły sieci szkieletowej, dla których zdefiniowano
styki połączeń NIP4. Osiągnęły one zdolność do
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ochrony informacji niejawnych według wspólnej
klauzuli ISAF SECRET.

Budowa

Dostosowując się do wymagań operacyjnych dowództwa ISAF, w Sztabie Generalnym
WP opracowano i zatwierdzono w 2010 roku
koncepcję budowy sieci White Eagle Network
(WEN) dla potrzeb PKW w Afganistanie.
W tym celu powołano zespół projektowy składający się ze specjalistów z: Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dowództwa Operacyjnego
Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Lądowych,
Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów
Dowodzenia oraz
Centrum Wsparcia
Zasilanie informacyjne ze
Teleinformatycznego
wszystkich systemów branżoSZRP. Projekt techwych pozwala na stworzenie
niczny polskiego
dla dowódców jednolitego
segmentu sieci
obrazu świadomości sytuacyjnej na każdym poziomie
WEN został przygodowodzenia. Takie rozwiązatowany przez spenie wpływa w znacznym stopcjalistów CWMSD
niu na ograniczenie błędów,
(Centrum Wsparcia
które mogą wynikać ze stosowania przez poszczególne kraMobilnych Systeje systemów o różnych poziomów Dowodzenia).
mach technologicznych.
W budowie sieci
wykorzystano elementy sprzętu sieciowego Zintegrowanych
Węzłów Teleinformatycznych KTSA Jaśmin,
przewoźno-przenośnych terminali satelitarnych PPTS 1,8 v. 2 oraz urządzeń kryptograficznych NICE5 (fot.). Architekturę systemu
opracowano zgodnie z NATO Architecture
Framework v.3 (NAF), metodyką projektowania systemów teleinformatycznych oraz Servi1 C4ISR – Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.
2 NCSA i NC3A w wyniku połączenia 1 lipca 2012 roku utworzyły nową Agencję NATO pod nazwą: NATO Communications and Information (NCI) Agency.
3 OPT– AMN Operational Planning Team, grupa planistyczna kierowana przez przedstawicieli Dowództwa SHAPE, odpowiedzialna za
operacyjną koordynację wszystkich przedsięwzięć związanych z projektem AMN.
4 NIP – Network Interconnect Points.
5 NICE – NATO IP Crypto Equipment.
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fot. robert siemaszko

Jeden z elementów
zintegrowanego węzła
teleinformatycznego
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ce Management Framework (SMF), opisującym funkcjonowanie sieci wykorzystującej
procesy, technologie i ludzi zarządzających serwisami sieciowymi w technologii IT.
SMF spełnia standardy branżowe (ITIL v.36),
które:
– ujednolicają terminologię i realizowane
procesy;
– obejmują wszystkie systemy, usługi i możliwości;
– definiują wspólny język w funkcjonowaniu
sieci;
– zapewniają spójną podstawę do koordynacji
przez AMN: jasne instrukcje i interfejsy procesowe dla narodowych rozszerzeń;
– zawierają kompletny zestaw narzędzi wykorzystujący wspólną bazę danych;
– są ukierunkowane na zdolności decyzyjne
w procesie dowodzenia;
– definiują wspólne standardy bezpieczeństwa
informacyjnego (IA).
White Eagle Network wykorzystuje strukturę
domen oddzielnego „lasu”, w pełni zarządzaną
usługą Active Directory przez administratorów
Grupy Łączności PKW w Afganistanie.
W strukturze WEN przewidziano również natowskie systemy funkcjonalne, tzw. NATO
FAS7. Żołnierze PKW, poza podstawowymi
usługami sieciowymi (e-mail, portal informacyjny – MS Share Point, VTC, VoIP), będą
mieć dostęp do następujących systemów, wspomagających prowadzenie operacji, w ramach
jednolitej architektury AMN:
– JOC WATCH: system monitorowania incydentów operacyjnych;
– JCHAT: czat taktyczny oparty na protokole
XMPP;
– iGeoSIT: system zobrazowania sytuacji operacyjnej, bazujący na wspólnych podkładach mapowych na wszystkich poziomach dowodzenia;
– NIRIS8: system integrujący i konwertujący
różne protokoły transmisji, umożliwiający użytkownikom dostęp do informacji z różnych systeITIL – model najlepszych praktyk dotyczących zarządzania usługami informatycznymi, opracowany przez Office of Government Commerce – Biuro Ministerstwa Skarbu Wielkiej Brytanii.
7 NATO Functional Area Systems.
8 Networked Interoperable Real-time Information Services.
6
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CX-I
(USA)

ANSF

Other
Nations

Idea sieci budowanych przez kraje koalicyjne zgodnie ze standardami i wymogami NATO
pod wspólną nazwą AMN

mów w czasie rzeczywistym. Ma on następujące
interfejsy: Link 1, Link 11, Link 16, OTH-Gold,
NFFI, Link 22, JREAP, ASTERIX, AIS, ADSI,
GCCS, IFTS, JRE, MCCIS;
– ICC: system wsparcia operacji powietrznych;
– CORSOM: system monitorowania i kontrolowania planu rotacji, dostaw i przelotów;
– EVE: system monitorowania w czasie rzeczywistym przemieszczających się kolumn;
– NITB9: dostęp do baz danych wywiadowczych i rozpoznawczych.
Polska sieć WEN została poddana testom
w marcu 2012 roku w laboratorium NCI Agency
w Mons (Belgia). Wszystkie zakończyły się uzyskaniem pozytywnych wyników. Uruchomienie
i oddanie do eksploatacji na teatrze działań nastąpiło we wrześniu tegoż roku.

korzystania z zasobów informacyjnych na poziomach Task Forces była również niewielka i wymagała długiego czasu koordynacji działań. Idea
sieci federacyjnej jest ciągle rozwijana, o czym
świadczy podłączanie nowych użytkowników.
Z zasobów informacyjnych AMN korzysta ich
już 87 tysięcy. Wkrótce do tego grona dołączy
White Eagle Task Forces.
Należy przypuszczać, że zmieni się podejście
do systemów teleinformatycznych i ich organizacja we wszystkich przyszłych operacjach koalicyjnych. Możliwość współużytkowania informacji oraz dostęp do danych wywiadowczych na
każdym poziomie są bowiem niezbędne do uzyskania świadomości informacyjnej, koniecznej
dla pomyślnego przebiegu operacji.
n
Autor jest absolwentem WSOWŁ, studiów magisterskich
w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie i studiów
podylomowych w AON. Służbę rozpoczął jako dowódca
aparatowni sterowania zakłóceniami w pułku zakłóceń
radiowych. Był dowódcą kzakł UKF, szefem wojsk łączności
w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim. Od 2002 r.
służy w DWLąd, od 2011 r. jest szefem Pionu Mobilnych Sieci
Teleinformatycznych w CWMSD.

nowe możliwości

Budowa AMN stanowiła przełom w organizowaniu sieci teleinformatycznej na potrzeby prowadzenia operacji NATO. Dotychczas sieć ISAF
SECRET była dostępna w ograniczonym stopniu
do poziomu dowództw regionalnych. Możliwość

9

NATO Intel ToolBox.
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Czwarta władza

FOT. jarosław wiśniewski

kpt. Jarosław Wiśnicki
1 Brygada Lotnictwa
Wojsk Lądowych

Wpływ mediów na odbiór
sytuacji kryzysowej
Użyta medialnie w konfliktach argumentacja jest tylko pozornie
kierowana do przeciwników.

K

ryzysy i związane z nimi konflikty nie ograniczają się obecnie, czyli w czasach rzeczywistości kreowanej przez media,
do zdarzeń i faktów. Włączenie do konfliktu mediów ma bowiem zasadnicze znaczenie dla odbioru sytuacji kryzysowej. Poza komunikacją
bezpośrednią (między podstawowymi stronami
konfliktu) pojawia się też komunikacja pośrednia, prowadzona za pośrednictwem środków
przekazu. Publiczne wypowiedzi służą zarówno
wytyczeniu przez obie strony granicy ustępstw
96

przegląd wojsk lądowych 2012/03

i kompromisów, jak i wzajemnemu sygnalizowaniu intensywności i wagi problemu. W rzeczywistości media nie służą komunikacji między stronami, lecz przekazywaniu apeli do opinii publicznej i uzyskaniu jej przychylności dla swoich
racji. Reakcja społeczeństw oraz ich nastawienie
wpływają na siłę i treść żądań każdej ze stron.
Jeśli popierają jedną z nich, ta może domagać się
większych ustępstw1.
1 T. Smektała: Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2005.
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Czwarta władza
W XXI wieku wpływ mediów na społeczny
odbiór sytuacji jest niekwestionowany. Nie bez
powodu nazywane są czwartą władzą, i nie bez
powodu respektem darzą ją zarówno przedstawiciele kultury i sztuki, jak i biznesu oraz polityki.
Informacja jest tym czynnikiem, który definiuje
i determinuje naszą cywilizację.

Znaczenie informacji

Ten, kto włada informacją i kanałami jej przekazywania, ma potężny wpływ na oblicze współczesnego świata. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w okresach niepewności zwiększa
się zależność ludzi od mediów. Są one wówczas
źródłem informacji i wskazówek.
Gdy zagrożony jest ład i stabilność społeczna
przez wojnę, bezrobocie, kryzys ekonomiczny,
terroryzm itd., media odgrywają większe znaczenie. W czasie kryzysów rządy oraz elity polityczne częściej odwołują się wprost do ich pomocy w celu pozyskania opinii publicznej.
Przeobrażeniom ulegają również same media:
telewizja początkowo była inna niż jest obecnie.
Siła mediów nie jest zatem stała, lecz zależy od
kontekstu społecznego, który wciąż jest inny2.
Nie bez znaczenia są przy tym postępujące procesy globalizacji, które powodują przemiany
w świadomości poszczególnych ludzi oraz całych społeczeństw. Nieodwracalnie zmieniają
one sposób, w jaki przyjmujemy i przetwarzamy informacje. Uświadamia nam to, że nasze
reakcje na natłok informacji oraz sprzeczne, narzucane z zewnątrz algorytmy odbioru rzeczywistości zmieniają się wraz z zachodzącymi na
globalną skalę przeobrażeniami cywilizacyjno-kulturowymi. Przekaz większości informacji
odbywa się niemal w czasie rzeczywistym, dlatego i wpływ na odbiór sytuacji jest niemalże
natychmiastowy. Gdy korespondenci zjawią się
na miejscu zdarzenia, widz uczestniczy poniekąd w jego przebiegu. Największe telewizje
świata wysyłają swoich korespondentów do
wszystkich prawie miejsc zapalnych na Ziemi.
Nawet jeśli jakiegoś konfliktu nie relacjonują
wszystkie stacje, to robi to przynajmniej kilka
z nich. Jeżeli zabraknie na miejscu zawodowego reportera lub zjawi się dość późno po wybuchu sytuacji kryzysowej, to zawsze znajdzie się
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nakręcony przez amatora, a przez to niezwykle
sugestywny materiał, który i tak zostanie pokazany przez zawodowe stacje telewizyjne. I nie
będzie miało znaczenia, w jakim języku będą
się wypowiadać uczestnicy manifestacji, bojownicy czy ekologowie albo terroryści. Na
pewno przynajmniej jeden z nich będzie pamiętał o zabraniu transparentu napisanego po angielsku. Na wypadek gdyby przyjechała telewizja, oczywiście.

Ważność przekazu

Chcąc oddziaływać na całe społeczeństwa,
najważniejsze jest to, by pamiętać o dotarciu do
odbiorcy w odpowiednim momencie i w odpowiednich okolicznościach. Podstawowym celem
przekazu jest bowiem zapoznanie widza z jego
treścią i skłonienie do poświęcenia tym wiadomościom odpowiedniej uwagi. Jeśli to możliwe – również zdobycie jego przychylności. Z tego powodu forma i treść przekazu muszą spełniać kilka wymagań. Muszą być przede
wszystkim na tyle uderzające, aby przebić się
przez szum informacyjny, który na co dzień otacza odbiorcę3. Nieodłączną cechą każdej niemal
popularnej audycji, każdego programu telewizyjnego jest przemoc. Pokazana wprost albo zamaskowana, fizyczna lub psychiczna jest elementem stosowanym powszechnie, by skupić uwagę
widza. Człowiek odbiera swój świat, status
i miejsce w hierarchii społecznej przez odniesienie do sytuacji innych ludzi – przez identyfikowanie się z nimi lub odróżnianie od nich.
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że terroryzm jest metodą realizowania celów politycznych, której zasadniczą cechą jest stosowanie lub
groźba zastosowania przemocy. Jeden z badaczy
terroryzmu określił go kiedyś mianem teatru
skierowanego nie do ofiar zamachów, lecz do
tych, którzy o tych zamachach słyszą i zaczynają
się bać o siebie i swoje rodziny. Bez obserwatorów, a zatem i bez tych, którzy relacjonują wydarzenia z całego świata, nie byłoby terroryzmu.
T. Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3 B. Dobek-Ostrowska: Komunikowanie polityczne i publiczne.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2
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Czwarta władza

Warunkiem jego istnienia jest strach, a warunkiem wywołania strachu jest zakomunikowanie
ludziom, że mają się czego bać4. Terroryzm
opiera się właśnie na teatralnym podejściu do
wydarzeń.

Znaczenie
Media są bardziej wpływowe w sferach pozostających
poza bezpośrednim doświadczeniem jednostki.
Bezpośrednie relacje z miejsca zdarzeń, zdjęcia ofiar ataków terrorystycznych oraz służąca zwiększeniu oglądalności
histeria wywoływana przez dziennikarzy są najlepszym sprzymierzeńcem terroryzmu. Dlatego właśnie wolne media mają
tak potężny wpływ na społeczny odbiór terroryzmu i efekty jego zwalczania, co należy szczególnie podkreślić.

Wnikliwa analiza akcji terrorystycznych przeprowadzonych w sali teatralnej na Dubrowce lub
w szkole w Biesłanie uwypukla przesłanie podjętych działań. Przywódcy ugrupowań terrorystycznych, którzy porywają się na przeprowadzanie tak
drastycznych akcji, uznają, że najważniejsze dla
reprezentowanej przez nich sprawy jest informowanie o niej i realizowanych w jej imię celach. Nie
jest przy tym istotne, w jakim kontekście społeczeństwo będzie omawiać ich problem – istotne
jest, że pojawi się on na forum publicznym, że
przestanie być „wewnętrzną sprawą” jakiegokolwiek podmiotu. Tu z pomocą przychodzą media,
które są swojego rodzaju tubą nagłaśniającą owe
kwestie. Dzieje się tak, ponieważ żyjemy w świecie, w którym ludzie często nie zauważają istnienia tego, co nie ma postaci medialnej prezentowanej przed masową publicznością. Niemal każda
z osób oglądających transmisję z miejsca wydarzeń potrafi zidentyfikować się z ofiarami ataku
98
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przeprowadzonego w miejscu publicznym,
zwłaszcza w takim jak szkoła czy teatr. Warto
zwrócić uwagę, że media stoją przed coraz to nowymi wyzwaniami5. Bez wątpienia bardzo ważne
w kreowaniu odbioru sytuacji kryzysowych jest
umiejętne prezentowanie obrazu rozgrywającej
się na naszych oczach tragedii. Wzmacnianie
bądź osłabianie jego wymowy.
Szczególną uwagę pragnę zwrócić na zagadnienie dziennikarskiego przekazu dotyczącego
aktów terrorystycznych. Działania podejmowane
w trakcie przekazu wiążą się z koniecznością
pełnej jego synchronizacji ze sztabem kryzysowym. Daleko idąca współpraca sił porządkowych i mediów stwarza podwaliny osiągnięcia
sukcesu w akcjach antyterrorystycznych.

Właściwe działanie

By zobrazować współpracę sztabów kryzysowych z mediami, poddam analizie sytuację, która
miała ogólnoświatowy wydźwięk medialny. Przykładem zdarzenia w Londynie. 30 kwietnia 1980
roku sześciu przeciwników przywódcy Iranu ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego opanowało ambasadę tego kraju w Londynie. Terroryści wzięli
w charakterze zakładników dwadzieścia sześć
osób, w tym policjanta, który pełnił wówczas
służbę przed budynkiem ambasady, a także przypadkowo znajdującego się w tym rejonie fotoreportera. Ambasada została otoczona. Terroryści
zagrozili, że w przypadku niespełnienia ich żądań
zabiją wszystkich zakładników i wysadzą budynek w powietrze. Władze brytyjskie podjęły decyzję: gdyby miało dojść do rozwiązania siłowego,
atak przeprowadzi pododdział antyterrorystyczny
SAS (Special Air Service – Specjalne Służby Powietrzne). Rozpoczęto też negocjacje, niezależnie
od przygotowań do szturmu. Dzięki nim terroryści
zrezygnowali z żądania uwolnienia więźniów
w zamian za gwarancję bezpieczeństwa i wyjazd
do jednego z zaprzyjaźnionych krajów arabskich.
Niespodziewanie 5 maja przed budynek wyrzucono ciało mężczyzny – rzecznika prasowego amba-

T. Białek: Terroryzm. Manipulacja strachem. Studio Emka,
Warszawa 2005.
5 M. Karwat: O złośliwej dyskredytacji. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
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sady. W zaistniałej sytuacji premier Wielkiej Brytanii pani Margaret Thatcher podjęła decyzję
o rozwiązaniu siłowym. Negocjatorzy, aby uśpić
czujność terrorystów, przekazali im informację
o zgodzie rządu Wielkiej Brytanii na ich przelot
do wskazanego kraju samolotem oczekującym już
na lotnisku. Jednocześnie wiedząc, że terroryści
śledzą przebieg wydarzeń na ekranach telewizorów, stacje telewizyjne na żywo przekazywały
obraz okolic budynku ambasady – zwrócono się
do przedstawicieli mediów z prośbą o niepokazywanie komandosów SAS zajmujących stanowiska
na dachu budynku ambasady, a także o opóźnienie przekazu tuż przed szturmem. Chodziło o to,
by w chwili rozpoczęcia ataku na ekranach telewizorów obraz był nieprawdziwy. Stacje telewizyjne
spełniły prośbę władz. Terroryści informowali
wprawdzie negocjatorów, że słyszą jakieś niepokojące dźwięki, jednak nie mogli ich zweryfikować na podstawie obrazu, który oglądali na ekranach telewizyjnych odbiorników. Zdezorientowani, informowani przez negocjatorów, że nie dzieje
się nic, co mogłoby im zagrozić, nie podjęli żadnych działań przeciwko zakładnikom. Cała operacja trwała jedenaście minut. Komandosi nie
ponieśli praktycznie żadnych strat. Współpraca na
linii sztab kryzysowy – media pozwoliła wyspecjalizowanej jednostce SAS przeprowadzić jedną
z najbardziej spektakularnych operacji w historii
kontrterroryzmu. Uzyskano jakże nieodzowny,
będący solidną podwaliną sukcesu, element zaskoczenia. Przeprowadzono skuteczny manewr
przegrupowania zespołów szturmowych na optymalne pozycje i przejęto inicjatywę w bezpośredniej walce z terrorystami, nie dopuszczając tym
samym do zabicia zakładników6. Do dziś akcja ta
uznana jest za wzór tego typu działań.

Refleksje

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię dotyczącą nagłaśniania ataków terrorystycznych przez media. Proceder ten ma pewien szczególny aspekt. W większości przypadków to,
o czym na bieżąco komunikują widzom media,
zyskuje stopniowo społeczną akceptację i jest tolerowane. Zasada ta nie obowiązuje w odniesieniu do terroryzmu. Relacje z ataków terrorystycznych zwiększają oglądalność, ale żadne działania

DOŚWIADCZENIA

medialne nie są w stanie zdobyć istotnego poparcia społecznego dla sprawy, w imię której są
przeprowadzane te ataki. Jest to szczególnie widoczne dzisiaj, niespełna jedenaście lat po zamachu na World Trade Center. Kiedy okazało się, że
ataki terrorystyczne mogą dotknąć każdego z nas,
terroryzm przestał być jedynie zagadnieniem ze
stron gazet i tematem krótkich wzmianek w programach informacyjnych.
Trzeba brać pod uwagę fakt, że każda akcja terrorystyczna przeprowadzona dzisiaj to narażanie
się na odwet nie tylko ze strony zaatakowanego
państwa. To również działanie wbrew celom koalicji antyterrorystycznej, a jakkolwiek byłaby
chwiejna, żadne z tworzących ją państw jawnie
nie wystąpi przeciwko jej celom.
Należy zatem bacznie przyglądać się działaniom mediów ukierunkowanych na społeczny odbiór sytuacji kryzysowej. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że o postrzeganiu danej sytuacji decyduje to, co się o niej mówi i jak się ją przedstawia.
Mniej ważne jest to, kto jest winny, istotne jest
natomiast to, kto jest uznawany za winnego.
Mało prawdopodobne wydaje się znalezienie
w najbliższym czasie punktu równowagi między
wolnością słowa i myśli a powstrzymywaniem się
od mimowolnego wspierania celów realizowanych przez organizacje terrorystyczne. Co więcej,
od popularyzowania samej metody terroryzmu.
Przekazywanie informacji przez wolne media to
jedna z podstaw współczesnego społeczeństwa
obywatelskiego. Wydaje się, że zapewnienie wielości i różnorodności źródeł, które stanowią o naszej wiedzy na temat współczesnego świata,
jest – jak dotychczas – jedyną metodą radzenia
sobie z wewnętrznymi sprzecznościami, które cechują tę właściwość współczesnych społeczeństw
demokratycznych. Parafrazując słowa Winstona
Churchilla, można stwierdzić: wolne media to
najgorszy sposób informowania społeczeństwa,
ale wszystkie inne są jeszcze gorsze.
n
Autor jest absolwentem SChWZ (1996). Służbę rozpoczął na
stanowisku dowódcy plutonu w 29 BZ. Służył w CGDP. W 2007 r.
został przeniesiony do 56 Kujawskiego Pułku Śmigłowców
Bojowych, w którym pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu.
Obecnie jest oficerem w sekcji S-1 sztabu brygady.
K. Liedl, S. Mocek: Terroryzm w medialnym obrazie świata. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.
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FOT. Russian defence industry

ppłk Marek Depczyński
Dowództwo Operacyjne
Sił Zbrojnych

Rosyjski dylemat pancerny
Zintensyfikowana współpraca z krajami Europy
Zachodniej w celu pozyskania nowych technologii
potwierdza wieloletnie opóźnienia własnego sektora
przemysłu obronnego.

W

kwietniu 2010 roku oświadczenie wiceministra obrony Federacji Rosyjskiej (FR) ds. uzbrojenia Władimira Popowkina, zawierające krytyczną ocenę rosyjskiego sprzętu
pancernego, spowodowało rezygnację z zakupów
BWP-3. Podkreślając niski poziom odporności
przeciwminowej oraz na ogień środków przeciwpancernych, W. Popowkin wskazał na potrzebę
opracowania nowej platformy bojowej dla wojsk
lądowych. Kontrowersyjna wypowiedź wiceministra, której skutkiem było anulowanie podpisa100
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nego w 2008 roku kontraktu na dostawę do Grecji 420 sztuk BWP-3, wywołała dyskusję na temat przydatności eksploatowanego w dziesięciu
krajach tego wozu bojowego (tab.).
Przeciwne opinie, jak również efekty współpracy wojskowo-technicznej z ZEA (wygrany
przetarg na M2A1 Bradley oraz MCV 80 Warrior, a także kontrakt na modernizację 135 egzemplarzy BWP-3), uwzględniające walory pojazdu, skutkowały w lutym 2012 roku oświadczeniem pierwszego zastępcy ministra obrony
FR A. Suchorukowa o powrocie do zakupów na
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Kierunki zmian

W marcu 2011 roku w wystąpieniu dowódcy
wojsk lądowych gen. A. Postnikowa padło
stwierdzenie, że przekazywany siłom zbrojnym
sprzęt pancerny nie odpowiada pod względem
parametrów odpowiednikom wdrażanym w armiach państw NATO oraz Chin. Przytaczając
przykład czołgu T-90, dowódca WLąd wskazał,
że koszt zakupu kolejnej wersji rozwojowej czołgu T-72 stanowi równowartość trzech Leopardów. W odniesieniu do czołgów rezygnacja z zakupu nowych wozów nie zablokowała procesu
modernizacji znacznej części T-72 do standardu
negowanego T-90. Podczas październikowej wystawy INTERPOLITECH 2011 potwierdzono
rezygnację z transporterów BTR-90 Rostok,
przygotowywanych dla pododdziałów zmotoryzowanych wojsk lądowych. Wskazano na ich niewłaściwą konfigurację oraz wady konstrukcyjne
i niewystarczającą odporność przeciwminową.
W przypadku następcy BTR-80 zanegowana
konstrukcja BTR-90 nadal stanowi podstawę do
opracowania uniwersalnej platformy bojowej Bumerang, przeznaczonej dla związków taktycznych (ZT) wojsk lądowych średniego typu.
W kontekście zatwierdzonego 31 grudnia
2010 roku Państwowego Programu Zbrojeniowego 2020 (PPZ 2020) stopień nasycenia WLąd
nowoczesnymi środkami walki do 2015 roku ma
zwiększyć się z 10 do 30%, natomiast w 2020
roku osiągnąć poziom około 70%. Wprowadzana w życie koncepcja formowania ZT typu ciężkiego, średniego oraz lekkiego wymagała uruchomienia programów badawczo-rozwojowych
dotyczących zróżnicowanych pod względem masy oraz układu jezdnego platform bojowych,
w pewnym stopniu zunifikowanych. Oświadcze-

Państwa, które posiadają BWP-3
Państwo
Azerbejdżan

Ilość
1 x BWP-3

Algieria

100 x BWP-3

Cypr

43 x BWP-3

Korea Południowa
Kuwejt
FR

77 x BWP-3
142–167 x BWP-3
466 x BWP-3, 22 x BWP-3F

Indonezja

17 x BWP-3F

Sri Lanka

45 x BWP-3

Ukraina
Wenezuela
ZEA

4 x BWP-3
130 x BWP-3M i K
625 x BWP-3

opracowanie własne

potrzeby sił zbrojnych zmodernizowanych
BWP-3M. Z drugiej strony, oświadczenie J. Kujwaszewa z 22 kwietnia 2012 roku wskazywało
na kategoryczne odstąpienie od zakupów BWP-3
oraz BMD-4M. Paradoksalnie, oceniany w kraju
jako „trumna”, BWP-3 jest nadal produkowany
na eksport i, co więcej, znajduje nabywców poza
granicami FR. Kwestia przydatności tego bojowego wozu piechoty odnosi się także do całości
sprzętu pancernego rosyjskich wojsk lądowych.

nie dowódcy wojsk lądowych z 15 marca 2011
roku potwierdziło zamiar wprowadzenia do brygad typu ciężkiego platform gąsienicowych,
w tym czołgu Armata o masie 65 t z armatą kalibru 125 mm, oraz lżejszej Kurganiec 25, będącej
odpowiednikiem współczesnych BWP i jednocześnie platformą przenoszącą wariantowo konfigurowane systemy uzbrojenia. W odniesieniu
do brygad typu średniego o zwiększonym wskaźniku mobilności gen. A. Postnikow wskazał na
pływającą platformę kołową Bumerang, stanowiącą bazę dla BWP oraz systemów wsparcia
obrony przeciwlotniczej, walki elektronicznej,
łączności i artylerii. Brygady typu lekkiego będą
uzbrojone w 2,5-tonowe pojazdy klasy LOSP
(Tigr i Ryś) oraz Bumerang/Tajfun, przystosowane do przerzutu transportem powietrznym oraz
prowadzenia działań zarówno w terenie górskim,
jak i arktycznym. Unifikacja docelowych platform odnosi się do wykorzystania takich samych
podzespołów, identycznych zestawów dowodzenia i łączności, jak również modułowych zestawów uzbrojenia i specjalistycznego wyposażenia. Różnice między platformami będą wynikać
z oferowanego poziomu odporności (opancerzenia) oraz zdolności trakcyjnych. Sfinalizowany
w październiku 2011 roku kontrakt na zakup
czterech okrętów klasy Mistral skutkował uruchomieniem programu badawczo-rozwojowego
dotyczącego nowej platformy bojowej dla piechoty morskiej. Wpisując się w koncepcję śred2012/03 przegląd wojsk lądowych
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niej platformy bojowej dla wojsk lądowych, docelowy wóz bojowy rosyjskiej piechoty morskiej
ma zastąpić eksploatowane BWP-3F oraz
BTR-80. Pojazd zostanie wyposażony w nową
jednostkę napędową gwarantującą prędkość pływania w granicach 25–30 km/h, tym samym
zdolność do desantowania poza horyzontem oraz
osiągnięcia brzegu w czasie około 30 minut.

Pierwsze kroki

Przełom w ocenie walorów rodzimego sprzętu
pancernego oraz zintensyfikowana współpraca
z krajami Europy Zachodniej w celu pozyskania
nowych technologii potwierdzają głębokie zaniedbania oraz wieloletnie opóźnienia własnego
sektora przemysłu obronnego. Skutki rozpadu
ZSRR oraz dezintegracji i degradacji zarówno sił
zbrojnych, jak i przemysłu zbrojeniowego stanowią przedmiot wielu publikacji. Skupię się jedynie na ocenie możliwości wdrożenia do rosyjskich wojsk lądowych nowych platform bojowych. Podkreślana w oświadczeniach unifikacja
oraz standaryzacja sprzętu bojowego nie stanowi
novum dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Najlepszym tego przykładem jest częste wykorzystywanie podwozia transportera MTLB,
który pierwotnie służył jako ciągnik artyleryjski,
a obecnie jest stosowany jako nośnik różnorodnych środków walki.
W 1966 roku wprowadzenie do uzbrojenia
BWP-1 jako reakcja na zmiany sposobów prowadzenia walki stanowiło przełom w dziedzinie konstrukcji wozów bojowych na świecie. Kolejne
przesilenie oraz ewolucja zagrożeń skutkowały
wyposażeniem wielu armii w wyspecjalizowane
pojazdy bojowe przystosowane do walki w warunkach konfliktu asymetrycznego. Wydawałoby się,
że zacofane technologicznie i odczuwające skutki
transformacji ustrojowo-ekonomicznej rosyjskie
siły zbrojne, dysponujące przestarzałym sprzętem
bojowym, będą mieć nadal charakter postindustrialnej armii opartej na systemie mobilizacji masowej. Pierwsze symptomy zmian pojawiły się
w 2004 roku, gdy opublikowano informacje o kolejnej generacji rosyjskich zunifikowanych platform bojowych, w tym: pływającej – gąsienicowej
Kurganiec, pływającej – kołowej Rostok oraz nowego czołgu. Dążąc do rozwiązania problemu in-
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tegracji parku sprzętu pancernego wojsk lądowych oraz powietrznodesantowych, podkreślano
możliwość przerzutu transportem powietrznym
i desantowania Kurgańca wraz z załogą na pokładzie. W koncepcji wozu wskazano na modułową
budowę oraz wariantowo konfigurowaną osłonę
pancerną. W odniesieniu do platformy Rostok
rozwinięty program skutkował postanowieniem
ministra obrony FR nr 324 z 9 czerwca 2008 roku
o przyjęciu do uzbrojenia BTR-90, pierwszego rosyjskiego transportera kołowego. Jednak ujawnione wady konstrukcyjne wyeliminowały go z programu zbrojeniowego. Znacznie wcześniej, gdyż
już w 1988 roku, w biurze konstrukcyjnym zakładów w Niżnym Tiagile rozpoczęto prace projektowe nad nowym czołgiem. Spowolniony rozpadem
ZSRR program badawczo-rozwojowy sfinalizowano w latach 1999–2000 budową prototypu
oznaczonego jako obiekt 195. W 2001 roku opublikowano pierwsze informacje o nowym wozie,
a w 2006 rozpoczęto program testów państwowych, które planowano zakończyć w 2007 roku.
Przyjęcie do uzbrojenia nowego czołgu wstępnie
zaplanowano na 2009, a prawdopodobnie w 2008
roku zmiana wymagań technicznych oraz uruchomienie testów prototypu nr 2 spowodowały przesunięcie terminu przyjęcia go do uzbrojenia na
rok 2010. Kwietniowe oświadczenie W. Popowkina miało definitywnie zakończyć realizację projektu czołgu T-951.

Nowa koncepcja konstruowania czołgów IV generacji znalazła odzwierciedlenie w pracach studyjnych realizowanych w ramach budowy rosyjskiego czołgu T-95. W konstrukcji tej zerwano z tradycyjnym
układem przedziałów bojowych. Dla załogi czołgu przewidziano miejsca w opancerzonej kapsule odizolowanej od wieży bojowej oraz automatu ładowania armaty czołgu, co zmniejszyło wymiary pojazdu
(wysokość). Uzbrojenie zasadnicze czołgu T-95 to armata z automatem ładowania kalibru 135 lub 152 mm, nadająca pociskom prędkość początkową około 1980 m/s. W skład SKO miał wchodzić termowizor, dalmierz laserowy oraz prawdopodobnie radar. Informacja
o celach miała być przekazywana kanałami światłowodowymi oraz
łączami podczerwieni. Czołg standardowo miał być wyposażony w system identyfikacji „swój–obcy”. Jego masa to około 50 t, napęd – silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 1500 KM, prędkość maksymalna po drogach – 75 km/h, w terenie – nie mniej niż 50 km/h.
Przeliczeniowa grubość osłony pancernej dla pocisków podkalibrowych – około 1000 mm, dla pocisków kumulacyjnych – 1500 mm.
Oprócz klasycznego pancerza kompozytowego z wtopionymi elementami pancerza reaktywnego T-95 miał dysponować osłoną pasywną
– zmodernizowany zestaw elektronooptycznego zakłócania systemów naprowadzania oraz osłoną dynamiczną – system aktywnego
zwalczania nadlatujących pocisków przeciwpancernych.
1
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Jednakże już jesienią 2010 roku opublikowano
informację dotyczącą wykorzystania rozwiązań
technicznych zastosowanych w projekcie Obiekt
195 w podjętym programie „Armata”. Zgodnie
z oświadczeniem dowódcy wojsk lądowych
z 28 kwietnia 2011 roku pododdziały wojsk pancernych od 2015 roku będą otrzymywały te czołgi2, w których zastosowano nowoczesną automatykę i nowe rodzaje amunicji. Załoga będzie odizolowana od przewożonego zapasu amunicji.
W konstrukcji wozu zostaną wykorzystane doświadczenia zdobyte podczas testów czołgu Czarny Orzeł (32 sztuki amunicji w odizolowanym
magazynie wieżowym, nowy automat ładowania).
Opublikowane w 2011 roku rysunki czołgu
Armata świadczą o znacznych zmianach konstrukcyjnych wozów, których przyjęcie do uzbrojenia zaplanowano na 2015 rok. Porównując jego
szkic z przekrojem obiektu 195, można dostrzec
podobieństwa konstrukcyjne obu pojazdów.
W odniesieniu do utrzymywanego parku sprzętu pancernego kwietniowe oświadczenie dowódcy
wojsk lądowych potwierdziło odejście od koncepcji czołgu T-95 na korzyść programu modernizacji
czołgu T-90A do standardu AM oraz MS.
Ostatnia wersja T-90MS wyposażona w zmodyfikowaną armatę kalibru 125 mm (zwiększony
zasięg ognia) oraz nowy systemem kierowania
ogniem w opinii szefa Sztabu Generalnego SZFR
ma wiele wad. Oczekiwania spełnia jedynie przedział bojowy wozu. Zgodnie z oświadczeniem
ministra obrony przestarzałe konstrukcje wozów
pancernych nie będą kupowane, gdyż w siłach
zbrojnych pozostaje wystarczająca liczba sprzętu
pancernego3, natomiast zasadniczy etap jego modernizacji (około 70% pojazdów) zostanie zrealizowany w latach 2014–2020 po przyjęciu do
uzbrojenia czołgu Armata. W odniesieniu do
platform: pływającej – gąsienicowej Kurganiec-25 (biuro projektowe KurganMaszZawod)
oraz pływającej – kołowej Bumerang (biuro projektowe zakładów w Arzamas) rozpoczęto
w czerwcu 2012 roku testy włoskich Centauro
B1 oraz BWP Freccio4, co wpłynie na integrację
rosyjskich systemów uzbrojenia lub – podobnie
jak w przypadku LMV M65 IVECO – na zakup
licencji. Z kolei intensyfikacja współpracy z francuskim przemysłem zbrojeniowym może skutko-
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wać wspólnym francusko-rosyjskim projektem
BWP przeznaczonym na rynek wewnętrzny lub
eksport5. Oficjalnie zakup i testy zachodniego
sprzętu bojowego, określane w rosyjskim SG jako pozyskiwanie demonstratorów technologii,
mają ułatwić rozwijanie własnych programów
badawczo-rozwojowych. Z drugiej strony,
w przypadku niepowodzenia zaplanowanego na
koniec 2012 roku zakończenia prac projektowych
i przygotowania prototypu BWP Kurganiec 256,
francusko-rosyjska
alternatywa może
Włoskie Centauro B1
okazać się jedynym
oraz BWP Freccio mogą
rozwiązaniem prostanowić alternatywę dla
blemu modernizacji
rosyjskiego Bumeranga
opracowywanego jako
rosyjskich BWP.
rozwinięcie konstrukcji
W odniesieniu do
BTR-90 Gilza.
średniej platformy
kołowej Bumerang
realizacja projektu
przez biuro konstrukcyjne zakładów
w Arzamas wskazuje
na możliwość rozwijania i modyfikacji BTR-90 (GAZ 5923). W listopadzie 2011 roku zatwierdzono projekt pojazdu, którego modułowa konstrukcja umożliwia
wariantową konfigurację uzbrojenia. Zgodnie
z oświadczeniem dwa prototypy testowe mają
Seryjna produkcja ciężkiej platformy Armata zostanie uruchomiona
w 2015 roku. W marcu 2012 roku Ministerstwo Obrony FR zatwierdziło projekt techniczny platformy, który realizuje URALWAGONZAWOD.
3 Siły zbrojne FR przejęły po ZSRR około 64 tys. czołgów oraz prawie 76,5 tys. BWO. Do 2015 roku, do czasu wdrożenia platformy Armata, zasadniczymi czołgami pozostaną T-80, T-90 oraz T-72BM,
łącznie 8–10 tys. wozów, z tej liczby około 60% pozostaje w linii od
ponad 20 lat.
4 W I etapie testów z wykorzystaniem dwóch wozów Centauro B1
(105 mm) oraz BWP Freccio (25 mm) sprawdzano możliwości trakcyjne, w kolejnym z użyciem czterech wozów Centauro B1 (120 mm)
oraz BWP Freccio (30 mm) zostaną przeprowadzone testy ogniowe.
Testy demonstratorów mogą potrwać do 2013 roku. Zasadniczy problem to możliwość integracji technologii.
5 Zgodnie z oświadczeniem zastępcy dyrektora ROS ABARON EXPORT
Igora Sewastianowa z 29 czerwca 2012 roku Rosja oraz Francja
w ciągu 18 miesięcy przygotują wspólny projekt BWP dla wojsk lądowych. Francuska platforma zostanie wyposażona w rosyjskie systemy uzbrojenia. Do końca czerwca 2012 roku francusko-rosyjska
grupa przygotowała projekt oraz model wozu. Strona francuska jest
zainteresowana możliwością opracowania wspólnego wozu przeznaczonego na eksport.
6 Przyjęcie do uzbrojenia planowane w 2015, uruchomienie produkcji seryjnej przewidziano w 2016 roku.
2
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FOT. MO Włoch

Rosyjskie wojska
lądowe są zainteresowane
włoskim BWP Freccio

powstać do 2013 roku z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych zastosowanych we włoskich LMV M65 IVECO, Centauro B1 oraz rodzimym 2S25 Sprut SD (armata czołgowa
2A82). W konfiguracji kołowego BWP, podobnie jak w przypadku włoskiego BWP Freccio
(fot.), przewidziano panelową osłonę pancerną
oraz możliwość wykorzystania modułu przedziału bojowego BTR-90M Bachcza. Całkowicie odmienne konstrukcje stanowią pojazdy przygotowane przez producentów Kamaza oraz Urala.
Specjalizując się w budowie platform ciężarowo-terenowych, firmy przygotowały opancerzone
pojazdy o zwiększonej odporności przeciwminowej. W czerwcu 2011 roku Kamaz przygotował
oficjalną prezentację Kamaza 6368 Tajfun – pojazdu zbudowanego w układzie 6 x 6 (dwa mosty
przednie) o łącznej masie 24 t i z regulowanym
prześwitem (185–575 mm). Modułowa konstrukcja wozu gwarantuje możliwość wariantowej konfiguracji nadwozia oraz przenoszonych
systemów uzbrojenia (zdalnie sterowany moduł
ogniowy z kamerą wideo obsługiwany przez
strzelca z wnętrza wozu). W wersji transportera
wielowarstwowy pancerz ceramiczny, zasadniczy stalowy oraz szyby pancerne grubości około
104
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129 mm chronią przed ostrzałem pociskami
przeciwpancernymi kalibru 14,5 mm (B-32). Pojazd wytrzymuje również eksplozję ładunku
o masie 8 kg TNT pod kołem lub dnem wozu7.
W klimatyzowanym (filtrowentylator FWUA-100A) module desantu do stropu kabiny przymocowano 16 podwieszonych foteli antywybuchowych z pasami bezpieczeństwa oraz zagłówkami z osłonami bocznymi (demontowane
w przypadku prowadzenia ognia przez boczne
otwory strzelnicze). Przy siedziskach zamontowano uchwyty na broń osobistą i plecaki. Zasobniki umieszczane są za fotelami. Zajmowanie
miejsc w przedziale desantowym odbywa się
z wykorzystaniem rampy. W przypadku wywrotki można ewakuować się przez luki w stropie kabiny. Pojazd wyposażono w zestaw pięciu kamer
wideo (dwie z przodu, pozostałe z boków oraz
z tyłu kadłuba), z których obraz jest wyświetlany
na dwóch monitorach w kabinie desantu oraz dowódcy wozu.
Analizując rysunki docelowej konfiguracji
Tajfuna oraz mniejszego Tajfunka, można odOdporność na ostrzał według STANAG-u 4569 poziom IV, odporność przeciwminowa według STANAG-u 4569 poziom 3B.

7
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nieść wrażenie, że w biurze konstrukcyjnym zakładów Kamaz włoskie i niemieckie demonstratory technologii cieszyły się szczególnym zainteresowaniem.
W 2012 roku producent konkurencyjnego Urala zaprezentował alternatywną w stosunku do Kamaza 6368 propozycję Ural 63099, przeznaczoną
do przewozu żołnierzy oraz holowania i transportu ładunków. Modułowa konstrukcja pojazdu
(oferowana w konfiguracji 4 x 4, 6 x 6 i 8 x 8),
oprócz zwiększonych zdolności trakcyjnych, jest
odporna na ogień broni strzeleckiej oraz eksplozję ładunków wybuchowych. W pojeździe, poza
automatyczną skrzynią biegów, zastosowano
elektroniczny system diagnostyki oraz nawigacji.

Uwzględniając potrzeby, należy oczekiwać, że
do 2020 roku zostanie wyprodukowanych około
2200–2300 nowych wozów. Ich potencjał uzupełni podobna liczba zmodernizowanych czołgów.
Niewykluczone, że konieczność zdynamizowania
procesu modernizacji w warunkach zacofania
technologicznego wymusi sięgnięcie po alternatywne rozwiązania i zastąpienie programu „Armata” produkcją licencyjną. W odniesieniu do pojazdów opancerzonych do 2015 roku można zakładać, że do związków taktycznych wojsk
lądowych będą przekazywane zmodernizowane

Realizm zmian

Perspektywy

Podsumowując krótki przegląd trendów w konstruowaniu rosyjskiego sprzętu, należy podkreślić, że realizację kompleksowego programu przezbrajania wojsk lądowych, objętego PPZ 2011–
–2020, zaplanowano w dwóch etapach. W latach
2011–2015 główny wysiłek zostanie skupiony na
pozyskiwaniu systemów walki przeznaczonych
dla wojsk rakietowych i artylerii, pododdziałów
rozpoznania i walki elektronicznej oraz łączności,
jak również systemów zautomatyzowanego dowodzenia poziomu taktycznego. Równocześnie
prowadzone programy badawczo-rozwojowe zunifikowanych platform bojowych wojsk lądowych
umożliwią w latach 2016–2020 uruchomienie zasadniczej części programu, tym samym do 2015
roku przewidziano dalszą modernizację sprzętu
utrzymującego resurs techniczny. W dziedzinie
modernizacji opracowana w 2010 roku koncepcja
rozwoju sprzętu pancernego sił zbrojnych FR,
uwzględniająca redukcję ich potencjału, odzwierciedla doświadczenia wynikające ze współczesnych konfliktów zbrojnych weryfikujących
wcześniejsze prognozy wskazujące na zmierzch
broni pancernej8. Przerwanie programów rozwojowych czołgów T-95 i Czarnego Orła oraz ograniczenie zakupu T-90 wskazują na rezygnację
z czołgów, których konstrukcje w około 60% są
przestarzałymi rozwiązaniami. Redukcja parku
sprzętu pancernego do poziomu 8–10 tys. wozów
przy braku nowych konstrukcji wymusiła uruchomienie programu ich modernizacji.

Nasuwa się wniosek, że do 2015 roku podstawowy sprzęt
wojsk pancernych sił zbrojnych FR będą stanowić czołgi: T-80,
T-90 i T-72BM, z których około 60% jest eksploatowanych od
ponad 20–30 lat. Po 2015 roku czołgi starszej generacji będą stopniowo wypierane przez platformę Armata, której prototyp może powstać po 2013 roku.

warianty eksploatowanego sprzętu (BTR-82A,
BMP-3M, BMP-2M, BPM-97) oraz dostarczany nowy, czyli lekkie opancerzone samochody
patrolowe WPK-233114 Tigr-M oraz LMV
M65E19WM Ryś. Prowadzony od 2014 roku
program WPK-3927 Wilk może spowodować
stopniowe wypieranie pierwszych LOSP. Rozwi-

Większa liczba i lepsza skuteczność czołgów M-1 Abrams w Afganistanie potwierdziły utrzymanie przez czołgi dominującej pozycji na
współczesnym polu walki. Z drugiej strony wnioski z kampanii
w Libii wskazują, że bez efektywnego systemu OP i OPL stanowi on
łatwy cel dla sił powietrznych przeciwnika.
8
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jane programy związane z budową średniej platformy kołowej Bumerang, gąsienicowej Kurganiec-25 (rys.) oraz lekkiej kołowej Tajfun, blokując
oferowane siłom zbrojnym transportery BTR-90
Rostok, do 2020 roku wyprą modernizowane konstrukcje postradzieckich wozów bojowych. Jednym
z priorytetów PPZ 2011–2020 jest odbudowa zdolności do przerzutu wojsk, tym samym modernizacja uzbrojenia wojsk powietrznodesantowych
(WPD). W 2011 roku wskaźnik ich modernizacji
zwiększono do około 20%. Nie odnotowano zakłóceń w planie modernizacji BMD-1, BMD-2 oraz
2S9, jednakże mimo zapisów PPZ 2011–2020 do
wojsk nie przekazano partii nowych BMD-4, 2S25
oraz TO Rakuszka. Dlatego też należy sadzić, że
do 2016 roku zasadniczym wozem WPD pozostanie BMD-2, który będzie wypierany przez BMD-4M po uruchomieniu jego produkcji seryjnej9.
Podsumowując problematykę przezbrajania
wojsk powietrznodesantowych, należy podkreślić, że odwlekanie modernizacji 25-, a nawet
30-letniego parku BMD-1 oraz BMD-2 może
grozić znaczącym zmniejszeniem ich potencjału
bojowego. Identyfikowany od lat 70. ubiegłego
wieku brak możliwości pełnej integracji sprzętu
pancernego wojsk lądowych (przerzut i desantowanie) wyklucza możliwość wykorzystania przez
WPD średnich platform Bumerang lub Kurganiec, tym samym wymusza kontynuację rozwoju
BMD-4. Rezultat kontrowersyjnej modernizacji
najstarszych BMD-1, uruchomionej w wyniku
opóźnienia programu BMD-4M, uzupełni potencjał WPD do roku 2015–2016. Trudniejszy do
rozwiązania pozostaje problem ponadpięcioletniego opóźnienia w rozwoju i produkcji systemów desantowania dla perspektywicznych oraz
posiadanych systemów uzbrojenia.

Zagrożenia

Analizując założenia modernizacji i przezbrojenia SZFR, należy podkreślić, że dynamika tych

Perspektywicznym wozem bojowym WPD będzie BMD-4M w wariancie z systemem zautomatyzowanego dowodzenia. W pojeździe
o masie około 14 t poprawiono elementy osłony załogi oraz zawieszenia i trakcji (zwiększenie prędkości jazdy w terenie z 10 do
35 km/h). Ponadto wprowadzono zmodyfikowany odbiornik systemu nawigacji satelitarnej. Przekazane dotychczas WPD pojazdy
BMD-4 będą modernizowane do standardu BMD-4M.
9

Projekt średniej platformy gąsienicowej Kurganiec-25
(biuro projektowe KurganMaszZawod)
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procesów oraz priorytety przyjęte w PPZ 2011–
–2020 mogą i będą się zmieniać pod wpływem
zewnętrznych czynników. Realizację uruchomionego po pierwszej kampanii czeczeńskiej PPZ
1996–2005 zakłócił i w konsekwencji przerwał
kryzys finansowy z lat 1997–1998. Priorytety
ustalone w PPZ 2001–2010 ulegały modyfikacji
pod wpływem wniosków z kampanii powietrznej
NATO w Serbii, drugiej kampanii czeczeńskiej
oraz operacji „Pustynna burza”. Wzrost cen surowców energetycznych oraz przyspieszenie gospodarcze stanowiły podstawę weryfikacji priorytetów oraz zwiększenia finansowania PPZ
2007–2015, który – ewoluując pod wpływem
kampanii w Gruzji – został przerwany na skutek
kryzysu w latach 2008–2010. W związku z tym
przesunięto główny wysiłek modernizacji SZ na
lata 2015–2020, co – podobnie jak w przypadku
PPZ 2007–2015 – stanowi przesłankę do zakłócenia jego pełnej realizacji. Znacząco wyższy
poziom finansowania, centralizacja systemu zamówień i ograniczenie korupcji, jak również realizowany równocześnie program reformy SPO
zapewniają możliwość modernizacji uzbrojenia
podczas realizacji I etapu PPZ 2011–2020. Bezpieczeństwo ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa do 2020 roku, dostęp do nowych
technologii oraz dynamika ich rozwoju będą decydować o wykonaniu II etapu tego programu,
tym samym o pełnej transformacji SZFR. Uzależniając jednak powodzenie od zdolności ekonomiczno-gospodarczych państwa, należy zwrócić uwagę na znaczne rozproszenie wysiłku modernizacyjnego, wynikające z progresywnego
charakteru procesu transformacji sił zbrojnych
oraz następstw wieloletnich zaniedbań wymuszających realizację wielu programów badawczo-rozwojowych równocześnie. Sceptyczną
prognozę wykonania II etapu PPZ 2011–2020
uzasadnia również stopień zaawansowania technologicznego oraz koszt nowoczesnych systemów uzbrojenia.
Kwestionując zdolności wytwórcze rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego oraz doświadczenia
państw wysokorozwiniętych10, należy podkreślić, że samodzielna realizacja projektu samolotu
V generacji oraz innych programów z przyczyn
finansowych lub technologicznych może zostać
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zamrożona. Porównywalne wydatki obronne
Wielkiej Brytanii i Francji, a nawet USA nie
gwarantują w ciągu 10 lat możliwości samodzielnej budowy około stu dużych jednostek pływających przeznaczonych dla sił morskich FR.
Realna ocena sytuacji finansowo-gospodarczej
Rosji (skutkująca dymisją ministra finansów
A. Kudrina) potwierdza konieczność weryfikacji
zatwierdzonych założeń PPZ 2011–2020 oraz
wskazuje na możliwość ograniczenia oraz wydłużenia czasu jego realizacji. Ponadto, mimo redukcji potencjału militarnego, reorientacja produkcji SPO na potrzeby własnych sił zbrojnych,
nawet przy znacznym zwiększeniu wydajności,
nie gwarantuje osiągnięcia wymaganego 9–11%
rocznego wskaźnika tempa modernizacji, tym samym uzyskania zakładanego 70% nasycenia SZ
nowoczesnymi środkami walki. Te uwarunkowania oraz około 10% współczynnik realizacji I etapu PPZ 2007–201511, nawet przy udoskonalonym systemie dystrybucji środków i stabilnych
warunkach realizacji PPZ 2011–2020, pozwalają
wnioskować, że do 2020 roku współczynnik modernizacji SZFR może się wahać w granicach
45–50%, tym samym osiągnąć standardy światowe. Uwzględniając priorytety reformy, można
stwierdzić, że stopień nasycenia nowoczesnymi
środkami walki będzie większy w przypadku strategicznych sił nuklearnych, wojsk obrony powietrzno-kosmicznej, sił powietrznych oraz mobilnych. Tempo modernizacji wojsk lądowych wskazuje zatem na możliwość osiągnięcia 35–40%
nasycenia nowoczesnymi środkami walki.
n
Autor jest starszym specjalistą Oddziału Analiz i Wymagań
Operacyjnych Dowództwa Operacyjnego SZRP. Uczestniczył
w VII zmianie PKW w Iraku.

Koncern Lockhed Martin, przekazując ostatni (187) egzemplarz
samolotu F-22 Raptor, skupił wysiłek na tańszym programie F-35
Lightning II finansowanym przez 9 państw (plan zakupów: USA –
2443 o wartości 382 mld dolarów, Wielka Brytania – 138, Włochy
– 131, Turcja – 116, Izrael i Singapur po 100, Holandia – 85, Australia – 72, Kanada – 65, Norwegia – 56, Dania – 48). „Rafael” –
samodzielnie realizowany program francuskiego Konsorcjum „Dassault”. Mimo aktywnego wsparcia ze strony państwa nie znalazł się
w kręgu zainteresowania kontrahentów zagranicznych. „Eurofighter” – program realizowany przez Alenia Aeronautica, BAE Systems
i EADS w ramach holdingu Eurofighter GmbH. Brak zamówień eksportowych wymusza ograniczenie produkcji.
11 A. Arbatow, W. Dworkin: Nowaja Wojennaja Rjeforma Rosii.
Working Papers nr 2. Carnegie Endowment for International Peace
Moscow Center, 2011, s. 40.
10
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FOT. rheinmetall defence

płk dypl. w st. spocz.
Zygmunt Czarnotta

Niemieckie haubice
w Afganistanie
Sposoby działania artylerii w Afganistanie różnią się istotnie
od jej użycia na europejskim teatrze wojny. Wynika
to z warunków terenowych i klimatycznych i w konsekwencji
wymaga większego wysiłku w fazie przygotowania haubic
oraz ich eksploatacji na miejscu.

P

rzerzut pierwszych trzech haubic samobieżnych Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000) po sześciotygodniowym przygotowaniu w kraju do Kunduz w Afganistanie nastąpił
w maju 2010 roku. Po upływie miesiąca haubice
przeszły swój chrzest bojowy.
Zanim PzH 2000 dotarły na miejsce, do dyspozycji niemieckiego kontyngentu wojskowego
108
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były tylko moździerze kalibru 120 mm, zamontowane na prawie tonowych samochodach ciężarowych Wolf SSA (ze specjalnym wyposażeniem
ochronnym).
Kiedy zaczęto rozważać użycie w Afganistanie haubic samobieżnych, do procesu ich przygotowania włączono Oddział Eksploatacji
Urzędu Wojsk Lądowych1. Jego zadanie polegało na przeanalizowaniu warunków afgań-
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skich, by na tej podstawie sformułować stosowne wnioski odnoszące się do logistycznej adaptacji tego środka walki do działań w nowym
środowisku2.
W ramach połączonego taktycznego wsparcia
ogniowego (Streitkräftegemeinsame taktische
Feuerunterstützung/Joint Fire Support – STF/
JFS)3 PzH 2000 z powodzeniem uzupełnia
w Afganistanie powietrzne systemy wsparcia
oraz ogień moździerzy. Wykonuje bowiem zadania bezpośredniego wsparcia ogniowego,
niszcząc siłę żywą i środki ogniowe przeciwnika oraz zadymiając i oświetlając teren również
na korzyść sojuszników.

Przygotowanie logistyczne

Na podstawie doświadczeń z użycia w Afganistanie podobnych środków ogniowych przez
inne armie (a także doświadczeń artylerii holenderskiej, która wykorzystywała PzH 2000 już
wcześniej w tym kraju) zdecydowano, by niemieckie haubice w początkowym okresie wykonywały zadania ochrony przed oddziaływaniem
przeciwnika na stanowiskach ogniowych (SO)
rozmieszczonych na terenie obozowisk polowych (Feldlager) i baz wojskowych.
Zespół specjalistów kierowany przez szefa Oddziału Eksploatacji na etapie przygotowania PzH
2000 do użycia w Afganistanie zrealizował następujące przedsięwzięcia:
– certyfikacja do przerzutu haubicy różnymi
środkami transportu powietrznego, w ramach
której wybrano samolot transportowy An 124
i lotnisko Mazar e-Sharif; stąd na naczepach niskopodwoziowych działa należało przewieźć do
Kunduz;
– zamontowanie dodatkowej osłony na dachu
wieży artyleryjskiej ze względów termicznych
i dla ochrony obsługi działa;
– przygotowanie zewnętrznego urządzenia
klimatyzacyjnego do chłodzenia ładunków miotających i elektroniki działa, gdyż nie było możliwe pozyskanie holenderskiego urządzenia
chłodniczego;
– zaopatrzenie dział w nowe gąsienice;
– sprawdzenie i dostosowanie oprogramowania haubicy oraz urządzeń peryferyjnych do nowych warunków działania (fot.);

– skoordynowanie dostaw materiałów i części
zamiennych oraz zmian konstrukcyjnych produktu z producentem;
– profilaktyczne zgromadzenie zużywających
się najszybciej części zamiennych i elementów
konstrukcyjnych.

Właściwości
Haubica samobieżna PzH 2000 kalibru 155 mm w zależności od rodzaju amunicji może prowadzić ogień na odległość
40 km. Jest manewrowym i autonomicznym środkiem walki
wyposażonym w: pokładowy komputer, urządzenie nawigacyjne oraz zautomatyzowany system ładowania działa.

Natomiast w rejonie przyszłych działań:
– zapewniono obsługom dział komplety narzędzi specjalnych, w pierwszej kolejności w jednym rejonie działań;
– wyposażono kontyngent artyleryjski w pakiet części zamiennych oraz zapewniono możli1 Oddział wchodził dotychczas w skład Heeresamtu (Urzędu Wojsk
Lądowych). Po reorganizacji Bundeswehry zadania jego przejmie
Wydział Zaopatrzenia i Eksploatacji w Abteilung Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (Oddział Zaopatrzenia, Techniki
Informatycznej i Eksploatacji).
2 W niemieckiej prasie wojskowej ukazało się wiele publikacji na temat użycia haubic samobieżnych w Afganistanie. Kwestie logistyczne podjął dopiero Manfred Mertes w publikacji: Panzerhaubitze 2000.
Erste logistische Erfahrungen aus dem Einsatz in Afghanistan. „Strategie und Technik” 2011 nr 9, s. 12–17. Zob. też T. Lewin, J. Koch,
S. Tresch: Das System Artillerie im ISAF-Einsatz. Erste Erfahrungen.
„ZU GLEICH – Zeitschrift der Artillerietruppe” 2010 nr 2, s. 5–12.
3 Z. Czarnotta: Połączone wsparcie ogniowe na szczeblu taktycznym. „Przegląd Wojsk Lądowych” 2009 nr 12, s. 59; tenże: Połączone taktyczne wsparcie ogniowe. „Przegląd Wojsk Lądowych” 2010
nr 12, s. 52.
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wość ich uzupełniania w miarę wyczerpywania
się zapasów;
– zapewniono właściwe funkcjonowanie zespołu remontowo-naprawczego oraz przygotowano elektroniczną dokumentację w celu porozumiewania się z krajem (ewentualnie producentem).

Reakcja
Początkowo planowano użycie w rejonie Kunduz dwóch
PzH 2000. Trzecia miała stanowić odwód w kraju. Sytuacja
taktyczna wymusiła jednak użycie działa w Wysuniętej Bazie
Operacyjnej Dowództwa Regionu Północ (Forward Operating
Base – FOB), by tam wesprzeć pododdziały bojowe ogniem
pośrednim. W ciągu 2010 roku przerzucono do Afganistanu
dalsze dwie haubice, by zapewnić wojskom bezpośrednie
wsparcie ogniowe.

lub zużyte w celu ich naprawy lub wymiany. Taki tryb zachowany jest także w przypadku komponentów zamawianych z Afganistanu po raz
pierwszy albo tych, które ze względu na wysokie
koszty są w łańcuchu zaopatrzeniowym utrzymywane w ograniczonej ilości. Tryb ten
uwzględnia się zwłaszcza w odniesieniu do produktów, które z miejsca produkcji są dostarczane
w rejonu działania jako nowy (modyfikowany)
wyrób dla PzH 2000.
W rejonie działań zbudowano też odpowiednią
infrastrukturę remontową, która umożliwia przeprowadzanie niezbędnych napraw haubic.
Po roku zbierania doświadczeń zaproponowano, by w ramach procedury natychmiastowego
użycia wyposażono siedem PzH 2000 w urządzenia chłodzące ładunki miotające oraz przedział bojowy. Modyfikacja ta pozwoli na ich
użycie poza obozowiskami (bazami), ale
w ochranianych rejonach stanowisk ogniowych,
np. w obrębie PRT4. Są też czynione starania, by
zapewnić haubicom wyższy poziom ochrony
bezpośredniej5. Pozwoli to na ich mobilne (manewrowe) wykorzystanie z dowolnie zajmowanych stanowisk ogniowych.

Praktyczne działanie

Do Afganistanu skierowano dwóch podoficerów – specjalistów od remontu sprzętu samochodowo-czołgowego oraz dwóch podoficerów –
specjalistów ds. uzbrojenia i elektroniki.

Współpraca z przemysłem

Korzystna okazała się współpraca personelu
wojskowego z przedstawicielami przemysłu
zbrojeniowego (producenta PzH 2000). Zaopatrzeniem w części zamienne zajęło się Centrum
Gospodarki Materiałowej Bundeswehry (Materialwirtschaftszentrum Einsatz) w Hesedorf, dostarczając je bezpośrednio w rejon działania pododdziału artylerii w Afganistanie. Po przeładunku w bazie logistycznej Mazar e-Sharif lub
wysuniętej bazie wsparcia (Forward Support Base – FSB) trafiają do Kunduz. W odwrotnej kolejności odsyła się do RFN części uszkodzone
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Manewrowe użycie haubic PzH 2000 wymaga
większego zabezpieczenia logistycznego w porównaniu z ich działaniem z ochranianych, stacjonarnych SO. Istotne jest przy tym utrzymanie
w gotowości personelu naprawczego w rejonach
przewidywanego manewru (w FOB czy PRT).
Podczas wykorzystywania dział znajdujących się
na terenie obozowisk (baz) do dyspozycji był
także personel fabryczny (producenta działa),
który bezproblemowo wykonywał zadania remontowe. Ze względu na zagrożenia ze strony
przeciwnika praca tych specjalistów będzie rzadko możliwa, a częściej niemożliwa poza bazą.
W tym przypadku musi sobie sam poradzić wojskowy personel remontowy, a może nawet obsłu-

Provintional Reconstruction Team – Prowincjonalny Zespół Odbudowy.
Manfred Mertes nie podaje, na czym ma polegać wspomniany
wyższy poziom ochrony.
6 Zob. T. Lewin, J. Koch, S. Tresch: Das System Artillerie…, op.cit.
4

5
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testowanie haubicy przed jej przemieszczeniem do Afganistanu

ga działa, mając do dyspozycji pakiet narzędzi
specjalnych oraz komplety części zamiennych.
Niezbędne w sytuacji uszkodzenia działa poza
bazą może okazać się użycie ciągnika ewakuacyjnego (będącego integralną częścią kontyngentu artylerii6). Przed opuszczeniem stacjonarnego rejonu SO działo powinno być poddane
wszystkim przewidzianym procedurą (przepisami) cyklicznym przeglądom i obsługiwaniom
technicznym.
Istotny jest przy tym obieg informacji w cyklu
logistycznym. Dbać mają o to urzędnicy Oddziału Zaopatrzenia, Techniki Informatycznej i Eksploatacji, a zwłaszcza Wydziału Zaopatrzenia
i Eksploatacji (tegoż Oddziału). Opracowano
koncepcję utworzenia banku danych dotyczących eksploatacji (Datenbank: „Nutzung”).
Umożliwia ona dokumentowanie meldunków
oraz archiwizowanie podjętych czynności, by
uniknąć ich dublowania oraz poprawić przejrzystość działalności zaopatrzeniowo-remontowej.
Długo przygotowywany i dobrze funkcjonujący proces wymiany doświadczeń między siłami
logistycznymi w rejonie działania artyleryjskie-

go kontyngentu a urzędami wojskowymi w kraju
pozwala w większości przypadków na niezwłoczne podejmowanie działań w celu uzupełnienia części zamiennych, których brak lub wadliwe działanie ujawniają się w toku eksploatacji
haubicy samobieżnej i jej peryferyjnego osprzętu
w Afganistanie.

złożoność

Sam przerzut transportem powietrznym kontyngentu artyleryjskiego do Afganistanu
uświadomił jego uczestnikom, jak kompleksowe są dziś systemy uzbrojenia (zwłaszcza ciężkiego) i jakie są ich powiązania oraz jak
w związku z tym zwielokrotniły się zadania
podczas jego użycia tak daleko od macierzystego kraju. Ich wykonanie będzie przebiegać
bezproblemowo tylko wtedy, gdy wszystkie
ogniwa w łańcuchu operacyjnym będą działać
zgodnie, właściwie skoordynowane w ramach
jednolitych procedur.
n
Autor jest absolwentem OSA w Toruniu.
Dowodził 2 pa i 32 BA. Był zastępcą szefa WRiA WP.
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ppłk w st. spocz. dr inż.
Jerzy Garstka

Modernizacja techniczna
amerykańskiej armii
w 2012 roku
Wymagania współczesnego i przyszłego pola walki
spowodowały, że amerykańskie wojska lądowe stawiają na
sprawdzone rozwiązania uwzględniające realne możliwości
technologiczne przemysłu.

W

iększość zamówień amerykańskiej armii dotyczy znanych
i sprawdzonych produktów.
Zarzucono (niektóre tylko zawieszono) projekty z rodzaju science fiction,
których koszty realizacji wielokrotnie przekroczyły założone pierwotnie sumy, nie mó112
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wiąc już o zmianie ilościowej zapotrzebowania na te wyroby.
Na lotnictwo w roku budżetowym 2012 przeznaczono 7,5 mld dolarów. Środki te wykorzystano w celu wsparcia 20 brygad lotniczych,
z których 12 prowadzi obecnie działania bojowe. We wszystkich jednostkach lotniczych
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US Army znajduje się 3850 śmigłowców, 1400
bezzałogowych (BSP) i 350 załogowych statków powietrznych.

platformy powietrzne

Za sumę 250 mln dolarów powstanie zmodernizowana wersja F wysłużonych śmigłowców
rozpoznawczych OH-58D Kiowa Warrior, co pozwoli im pozostać w służbie do 2025 roku.
Obecnie większość z 370 OH-58D wykorzystywanych przez armię poddano modernizacji SEP
(Safety Enhancement Programme – program
zwiększania bezpieczeństwa), w ramach której
wprowadzono cyfrowy system sterowania napędem FADEC, nowe fotele dla załogi o większej
odporności podczas zderzenia z ziemią, nowy
system map cyfrowych oraz zmniejszono ogólną
masę czujników zamontowanych w kuli i na wale wirnika napędowego. W wersji F zniknie kulowa kopuła czujników z wału wirnika, montowana dotychczas w dziobie maszyny. Natomiast
głowica obserwacyjna AAS-53 Common Sensor
Payload będzie się składać z nowoczesnej kamery na podczerwień, kamery optoelektronicznej,
wzmacniacza obrazu, laserowego znacznika celu
oraz systemu jego śledzenia1.
W kabinie pilotów śmigłowca Kiowa F zostanie wymieniona także awionika – miejsce monitorów monochromatycznych zajmą trzy kolorowe wyświetlacze (dwa boczne o wymiarach 127
x 178 mm i środkowy 152 x 203 mm). Pozwolą
one na dokładne zobrazowanie sytuacji na polu
walki oraz wpięcie maszyny w sieciocentryczny
system rozpoznania i dowodzenia. Łączy się to
również z możliwością odbierania danych z BSP
w czasie rzeczywistym.
Rozpatrywana jest zmiana jednostki napędowej. W miejsce dotychczasowego silnika Rolls-Royce 250 o mocy 485 kW przewiduje się
wprowadzenie silnika o mocy większej o 20–
–50 kW, a także nowego potrójnego układu
FADEC. Śmigłowiec OH-58F ma zostać wyposażony w opancerzoną podłogę w przedziale
dla pilotów oraz w nowe systemy samoobrony.
Lot pierwszego śmigłowca w tej wersji planowany był na 2012 rok. Pracami kieruje należący
do US Army Redstone Arsenal z udziałem specjalistów z Bella, Honeywella i Rolls-Royce’a.

INNE ARMIE

Wstępna data wdrożenia wszystkich śmigłowców OH-58F to koniec 2015 roku.
Obecnie US Army eksploatuje około 1945
śmigłowców UH-60 różnych wersji: UH-60A,
UH-60L, UH-60G, UH-60K, MH-60A,
HH-60A i UH-60M. Ta ostatnia jest najnowsza.
Zastosowano w niej najnowocześniejsze technologie budowy śmigłowców wielozadaniowych.
W 2012 roku dostawa objęła 47 śmigłowców
UH-60M Black Hawk, 47 zmodernizowanych
C-47F Chinook i jeden MH-47G. Ponadto zaplanowano dostawę dodatkowych 400 HH-60M (do
transportu rannych żołnierzy z pola walki),
z czego na ten rok przypadają 24 egzemplarze2.
Zmniejszone w najbliższych latach wydatki
obronne USA odsunęły na dalszy plan program
CSAR, który pozwoliłby zastąpić przeW październiku 2010
starzałe śmigłowce
roku podpisano z BoeinHH-60G Pave Hawk
giem kontrakt na sumę
całkiem nową kon247 mln dolarów na dostawę dla US Army ośmiu nostrukcją śmigłowca,
wych śmigłowców AH-64D
jeszcze niesprawdzoApache Longbow Block III.
ną w warunkach boCałkowita liczba zamówiejowych.
nia opiewa na 51 egzemRównocześnie na
plarzy produkcji małoseryjnej (lata 2011/2013).
potrzeby US Army
modernizowane są
najmłodsze śmigłowce szturmowe
AH-64D Apache Longbow do standardu
AH-64D Apache Block III. Wyróżniają się
nowymi kompozytowymi łopatami wirnika
nośnego, kompozytowym statecznikiem poziomym, silnikami T700-GE-701D z cyfrowym
układem sterowania FADEC oraz nową przekładnią, przenoszącą o 20% większą moc. Łopaty wirnika dłuższe o 15 cm, o trwałości

Info: Kolejna modernizacja OH-58. „Raport WTO” 2011 nr 4, s. 63.
www.altair.com.pl; Kiowa wciąż trzyma się mocno. „Nowa Technika
Wojskowa” 2011 nr 2, s. 5. www.magnus-x.pl; T. Wróbel: Ograniczanie ryzyka. „Polska Zbrojna” nr 34 z 21 sierpnia 2011 r., s. 31;
K. Branner: US Army aviation braces for rising service demonds.
„Defence News” z 24 stycznia 2011 r., s. 4.
2 300-tny UH-60M dla US Army. „Raport WTO” 2011 nr 8, s. 69;
O. Michaiłow: Amerykanskij transportno-desantnyj vertoliet S-70
i jego modyfikacji. „Zarubeżnoe Voennoe Oboziene” 2008 nr 4,
s. 55–60; P. Monaf: UH-60 Black Hawk. „Raider” sierpień 2008, 1,
4, s. 46–47.
1
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FOT. Lockheed Martin
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10 tys. godzin, w połączeniu z silnikami T700-GE-701D z cyfrowym układem sterowania
FADEC mają umożliwić AH-64D Block III
przenoszącemu uzbrojenie o masie 1542 kg
wykonanie zawisu bez wpływu ziemi na wysokości 1829 m i w temperaturze otoczenia wynoszącej 35°C3.
Śmigłowiec ten będzie wyposażony w nowe
systemy C4ISR (dowodzenia, kierowania, łączności, obserwacyjne i rozpoznawcze) o otwartej
architekturze, umożliwiające przesyłanie dużej
ilości danych (w tym także obrazów z kamery
wideo) szerokopasmowym łączem do jednostek
lądowych oraz kierowanie BSP w ramach Future
Combat System (będą to Sky Warrior uzbrojone
w PPK Hellfire).
AH-64D Block III ma zostać wyposażony
w Joint Tactical Radio System (JTRS), lecz
ciągłe opóźnienia tego programu mogą spowodować, że zmodernizowane śmigłowce otrzymają system łączności VHF/UHF/LOS/DAMA
SATCOM AN/ARC-231 Skyfire. Śmigłowiec
będzie mieć też dwa nowe procesory, które zastąpią sześć używanych dotychczas komputerów, oraz taktyczne łącze danych (TCDL) pracujące w paśmie Ku (zabudowane w osłonie
radaru Longbow), umożliwiające dwustronną
łączność z BSP. Zmodernizowany zostanie
także system kierowania działkiem i prawdopodobnie zintegrowane będą nowe pociski –
Joint Common Missile.
Na bezzałogowe statki powietrzne zaplanowano na 2012 rok sumę 659 mln dolarów. Przewidziano zakup między innymi 36 egzemplarzy
najnowszych BSP typu MQ-1C Grey Eagle
wraz z urządzeniami naziemnymi, stacjami
kontrolnymi i terminalami. Na potrzeby batalionów Military Intelligence US Army dokupione
zostaną BSP MQ-5B w odmianie uzbrojonej.
Od 2011 roku jest realizowany proces wyposażania amerykańskiego lotnictwa w BSP pionowego startu i lądowania. Od 2010 natomiast
działa konsorcjum odpowiedzialne za pozyskiOblot docelowego AH-64D Block III. „Raport WTO” 2010 nr 1,
s. 81; J. Garstka: Współczesne śmigłowce uderzeniowe. „Przegląd
Sił Powietrznych” 2009 nr 1, s. 34; Rozpoczęcie produkcji Apache
Block III. „Nowa Technika Wojskowa” 2010 nr 11, s. 4.
3
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wanie i eksploatowanie tych wiropłatów (Vertical Lift Consortium).

Pojazdy bojowe

Mimo znaczących cięć na obronność jednym
z najważniejszych projektów US Army w 2012
roku był nowy pojazd bojowy GCV (Ground
Combat Vehicle). Na wstępną fazę programu
GCV przeznaczono około 1,1 mld dolarów,
z czego na ten rok przypadło 884 mln. Nowy bojowy wóz piechoty ma być następcą BWP Bradley i razem z czołgami Abrams M1A2 będzie
stanowić potencjał pancerny ciężkich brygadowych grup bojowych (fot. 2)4.
Nowe BWP mają być wyposażone w najnowocześniejsze środki do ochrony i samoobrony.
Wzorem Bradleya będą dysponować m.in. najnowszą generacją modułów pancerza reaktywnego (przypuszczalnie izraelskiej firmy Rafael)
oraz dodatkowym opancerzeniem dna (chroni
wóz i załogę przed skutkami oddziaływania IED
i min). Gąsienicowe Abramsy M1A2 i nowy
BWP będą odpowiednio wyposażone i uzbrojone do prowadzenia walki w terenie zurbanizowanym (np. w zestawy urządzeń do walki w mieście USK – Urban Survivality Kit).
Zagwarantowanie wymaganej żywotności nowego BWP będzie polegało na zastosowaniu
(mocowaniu na pojeździe):
– ażurowych ekranów z metalowych prętów
(tzw. grilli) chroniących przed pociskami kumulacyjnymi wystrzeliwanymi z RPG;
– reaktywnych pancerzy;
– specjalnych konstrukcji wielowarstwowych
(kompozytowych: ceramika – pancerz warstwowy – spolajner);
– systemów ochrony aktywnej;
– odpowiednio dobranego, specjalnego
wzmocnienia dna pojazdu w kształcie spłaszczonej litery „V” (chroniącego przed wybuchami min i IED) oraz zwiększeniu prześwitu z 28
do 45 cm.
Do określonych celów (np. działań w Iraku
i Afganistanie) buduje się specjalne pojazdy minoodporne MRAP, których wykorzystanie na innym teatrze działań jest mało skuteczne. Na zakup pojazdów minoodpornych i innych środków
transportowych (np. HMMWV, ewakuacji tech-

nicznej itd.) przeznaczono w 2012 roku około
2,2 mld dolarów.
Poważnym problemem dla amerykańskich sił
zbrojnych są HMMWV. Jest ich około 130 tys.,
w tym prawie 20 tys. w wariancie opancerzonym. Dopancerzenie tych pojazdów nie rozwiązało problemu ich małej odporności na wybuchy
min i IED. Ponadto dopancerzone pojazdy zostały przeciążone do granic wytrzymałości, co

Współpraca
W programie przyszłego BWP GCV dla US Army (prace
koncepcyjne rozpoczęto w marcu 2009 roku) niemieckie
koncerny KMW i Rheinmetall stały się partnerami przemysłowymi Boeinga i SAC. Niemiecka Puma na potrzeby amerykańskich wojsk lądowych będzie jednak dużo większa od
oryginalnej dla Bundeswehry, ale będzie mieć identyczne
nowoczesne wyposażenie, uzbrojenie oraz układy ochrony
i samoobrony (reaktywne, aktywne).

znacznie pogorszyło ich parametry eksploatacyjne, mobilność w terenie oraz żywotność podzespołów. Pojazd ze względu na płaską podłogę,
nie najkorzystniejsze umiejscowienie i zabezpieczenie zbiornika paliwa oraz niskie zawieszenie
jest w zasadzie bezbronny w przypadku detonacji miny lub IED pod jego podłogą.
Rozwiązaniem problemu miało być opracowanie pojazdu lądowo-powietrznego. Ale do jego powstania daleka droga. Program zawieszono. Na razie HMMWV był zamawiany do 2012
roku. Trwa też intensywny lobbing przedstawiJ. Garstka: Pancerz nadal w cenie. „Przegląd Wojsk Lądowych”
2008 nr 9, s. 44, 46; T. Wróbel: Ograniczane ryzyko..., op.cit., s. 31;
Info: Większe Bradleye. „Raport WTO” 2009 nr 11, s. 75.
4
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cieli US Army w Kongresie w celu przekonania
kongresmanów o celowości modernizacji tych
pojazdów. Ten najliczniej występujący w wojskach lądowych sprzęt został praktycznie odsunięty od wykonywania zadań bojowych ze
względu na niewielką odporność na detonacje
min i IED5.

Propozycje zmian
Na wystawie AUSA 2010 większość producentów sprzętu
samochodowego i pancernego wstępnie odpowiedziała na
zapotrzebowanie, przedstawiając przebudowane HMMWV
o zwiększonym potencjale bojowym. Zmieniono opancerzenie i strukturę kadłuba absorbującego siłę wybuchu oraz zastosowano podwozie w kształcie litery „V”. Tę ostatnią zmianę, pod nazwą „Integrated Smart V” (ISV), zaprezentowały
amerykańskie zakłady BAE Systems. Jakkolwiek US Army nie
ma jeszcze zagwarantowanych środków na rozpoczęcie programu modernizacji tych pojazdów, to jednak przygotowuje
plan przeprowadzenia otwartego przetargu w celu wybrania
najbardziej interesującej oferty.

Równie kosztowna będzie platforma dla następców leciwych transporterów M113, przy
czym w 2012 roku były jedynie analizowane
różne rozwiązania. Na program modernizacji
transportera opancerzonego Stryker zostanie wydanych około 850 mln dolarów. Na wszystkie pojazdy zapewniające manewrowość na lądzie,
łącznie z inwestycjami w wojskach pancernych
i zmechanizowanych, przeznaczono w 2012 roku
około 3 mld dolarów.

Pojazdy specjalistyczne

Ważną pozycję w zakupach dla armii stanowi
sto wozów rozpoznania skażeń M1135 NBCRV
Stryker. Sam pojazd wyposażony w nowoczesne
przyrządy rozpoznania skażeń nie będzie żadną
rewelacją, jeśli nie będzie zdolny do pracy w systemie C2 (Command & Control), umożliwiają-

116

przegląd wojsk lądowych 2012/03

cym szybkie przekazywanie danych w sieciach
dowodzenia i łączności w sposób zautomatyzowany z rozpoznania skażeń w miejscu zdarzenia
lub bezpośrednio w jego pobliżu, wraz z prognozą dotyczącą ewentualnego szkodliwego wpływu
skażenia na działanie wojsk. Środki dowodzenia
i łączności będące w wyposażeniu pojazdu rozpoznania skażeń powinny umożliwiać co najmniej sprawną realizację zadań oraz sprawowanie kontroli nad ich przebiegiem6.
Pojazd ma możliwość pobierania próbek powietrza i gleby oraz z wybranych powierzchni,
a za pomocą zainstalowanego w nim wyposażenia obsługa może oznakować granice rejonu
skażonego zgodnie z wymaganiami STANAG-u
2002.
Urządzenia zamontowane w pojeździe w wersji rozpoznania skażeń pozwalają na samodzielną pracę na posterunku wykrywania skażeń
(POSk) wystawionym siłami załogi Strykera.
Wyposażenie specjalistyczne pojazdu to przyrządy do określania parametrów zdarzeń z użyciem
broni masowego rażenia (CBRN), przyrządy do
detekcji skażeń, zestaw do pomiaru warunków
meteorologicznych, a także komputer zarządzający informacją, sprzężony z siecią detektorów
rozpoznania skażeń. Komputer ten jest w pełni
zintegrowany z systemem C4I wraz z zainstalowanym programem do sporządzania i przesyłania sformatowanych meldunków o zdarzeniach
typu CBRN.
Wyposażenie to umożliwia pełną identyfikację skażeń. Najważniejsze jego elementy to7:
– Joint Service Lightweight Standoff Chemical Agent Detector (JSLSCAD) – przyrząd do
rozpoznania skażeń chemicznych w czasie postoju i jazdy (wykorzystujący zjawisko spektrometrii podczerwieni);
– Joint Biological Point Detection System
(JBPDS) – zestaw urządzeń służących do obserwacji zmian składu i ilości aerozolu zawieszonego
Info: Ku modernizacji Humvee. „Raport WTO” 2011 nr 2, s. 71;
J. Garstka: Zmierzch czy rozwój HMMWV? „Przegląd Wojsk Lądowych” 2011 nr 2, s. 59; tenże: Humvee na asymetrycznym polu walki. Kwartalnik „Bellona” 2008 nr 3, s. 162–170.
6 M. Kloske: Wokół następcy BRDN-2rs. „Raport WTO” 2009 nr 8,
s. 57; Info: Strykery zamiast FCS? „Raport WTO” 2009 nr 7, s. 63.
7 Rosomak-rsk jak M1135NBCRV. „Raport WTO” 2009 nr 8, s. 59.
5
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Fot. 2. Następca BWP Bradley – GCV

w powietrzu; system monitoruje w sposób ciągły
atmosferę, a po przekroczeniu zadanych progów
pomiarowych przystępuje do zbierania i „zatężania” próbki przeznaczonej do dalszej analizy;
– Chemical Biological Mass Spectrometer
Block II (CBMS II) – podwójny spektrometr masowy służący do identyfikacji substancji chemicznych i biologicznie aktywnych;
– przenośny detektor skażeń chemicznych
M88 ACADA (Automatic Chemical Agent Detection Assembly), który wykorzystuje technikę
spektrometrii ruchliwości jonów; do rozpoznania
skażeń promieniotwórczych zastosowano radiometry: AN/VDR-2 i AN/UDR-13.
Poza doraźnymi zakupami quadów i wszędołazów US Army miała otrzymać w 2012 roku
pewną liczbę (?) lekkich bezzałogowych pojazdów transportowych Ox1, opracowanych przez
koncern Lockheed Martin w ramach programu
SMSS (Squad Mission Support System). Zbudowane na podwoziu pojazdu MULE (opracowanego w ramach przerwanego programu FCS), są
przeznaczone dla drużyny. W trakcie przemieszczania się w terenie żołnierze mają na sobie tylko osłony balistyczne, a przy sobie broń osobistą, natomiast pojazdy Ox1 podążają za nimi

z pozostałym wyposażeniem (dodatkowe systemy uzbrojenia typu wyrzutnie PPK i przeciwlotnicze, miny, dodatkowa odzież, racje żywnościowe i woda, sprzęt biwakowy itp.). W ten sposób
odciąża się żołnierzy i zapewnia większe możliwości prowadzenia walki (większa ruchliwość,
mniejsze zmęczenie). Robot Ox1 może zabierać
ładunek o masie 545 kg i być zdalnie sterowany
w trybie wyznaczania punktów docelowych lub
podążać za żołnierzem – operatorem (z tzw.
funkcją follow me), który steruje nim głosem
albo gestem rąk8.

Artyleria i wyposażenie
żołnierzy

Na modernizację artylerii samobieżnej PIM
(Paladin Integrated Mangement) w 2012 roku
przewidziano nakłady 120 mln dolarów, uzyskane przez US Army dzięki zrezygnowaniu z projektowania nowego działa samobieżnego (Non-Line-of-Sight-Cannon), planowanego do realizacji w ramach programu FCS. Pod uwagę brana

J. Garstka: Jak ulżyć piechurom? „Przegląd Wojsk Lądowych” 2011
nr 7, s. 57; T. Wróbel: Muł na kołach. „Polska Zbrojna” nr 50
z 12 grudnia 2010 r., s. 38–39.
8
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jest nowa platforma, która zastąpi haubice
M109A6 Paladin i wozy amunicyjne M992A2.
Dostawa do US Army pierwszego działa Paladin
PIM przewidywana jest w 2017 roku.
Modernizuje się również broń strzelecką żołnierzy. I tak za sumę 65 mln dolarów zostanie zakupionych 4060 egzemplarzy wielkokalibrowego
karabinu maszynowego M2 (w tym 750 o połowę
lżejszych niż obecnie używane) oraz 26 806 karabinów M4A1 i zestawów pozwalających na dostosowanie do tego
standardu 20 563 kaW US Army używa się obecrabinków M4 za łącznie zintegrowanych modułoną sumę 59 mln dolawych kamizelek ochronnych
rów. Także za 662
IOTV (Improved Outer Tactical
mln dolarów zostanie
Vest) systemu IBA (Interceptor Body Armor). W pełni
zakupionych 88 pociukompletowana kamizelka
sków PAC-3 i zmo(w zależności od rozmiaru)
dernizowanych 36
może ważyć od 13 do 15 kg,
wyrzutni, unowocześco jest istotne w czasie prowadzenia działań.
nianie zaś wyrzutni
Patriot będzie kosztować dodatkowo 118
mln dolarów9.
Znaczącą sumę 1,3 mld dolarów przeznaczono
na broń strzelecką, noktowizory i kamizelki kuloodporne. Za 220 mln dolarów opracowano nowy
spadochron T-11 (Mass Tactical Non-Maneuverable Canopy Personnel Parachute System), który
zastąpi mało sterowalne spadochrony T-10 starszego typu. Spadochrony T-11 w liczbie 52 tys.
kompletów są dostarczane od 2009 roku (przewidziano pięcioletni okres dostawy)10.
Wprowadzenie zestawu spadochronowego
T-11 o masie 24 kg (spadochron główny –
17,2 kg, zapasowy – 6,8 kg) zmniejszy liczbę doznawanych urazów podczas lądowania dzięki
zmniejszeniu prędkości opadania z 7,3 m/s (T-10)
do 5,8 m/s. Poza lepszymi osiągami w przypadku
spadochronów T-11 występuje o wiele mniejsze
szarpnięcie, łagodniejsze jest przyziemienie oraz
dłuższy czas rozwijania się czaszy. Czasza główna dzięki kwadratowemu kształtowi (konstrukcja
krzyżowa) eliminuje problem obracania się spadochronu podczas opadania.
W górskich terenach Afganistanu żołnierze
muszą walczyć nie tylko z partyzantami, lecz
również zmagać się z nadmiernym ciężarem
118
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ekwipunku, co znacznie zmniejsza ich skuteczność bojową i odbija się negatywnie na zdrowiu.
Gros masy rynsztunku oraz większość niedogodności wiąże się z kamizelką ochronną. Jej ciężar
jest ceną za bezpieczeństwo żołnierza, przekładającą się na ograniczenie swobody ruchu, mobilności i komfortu. Dlatego konieczne było opracowanie kamizelek płytowych, które jako stosunkowo
lekki system ochrony osobistej stanowią alternatywę i uzupełnienie dla cięższych i większych zintegrowanych kamizelek ochronnych.
W nowych kamizelkach wprowadzanych systematycznie do wyposażenia US Army od 2010
roku zastosowano rozwiązania polegające na
stymulowaniu obiegu powietrza między kamizelką a ciałem użytkownika (począwszy od prostego wyścielenia wnętrza siatką dystansową, na
specjalnych układach wentylujących i chłodzących skończywszy).
Kamizelka płytowa (plate carrier) zawiera zazwyczaj takie same płyty kuloodporne jak standardowe kamizelki ochronne, a dodatkowo specjalne twarde pancerze (tzw. stand-alone), które
są przystosowane do absorbowania większej
energii trafienia pociskiem i nie wymagają uzupełnienia spodnią warstwą elastycznego materiału balistycznego. Poza kamizelką ochronną
odchudzenia wymaga ekwipunek żołnierza, co
nie zawsze jest możliwe. I tak masa wyposażenia żołnierza w przypadku jednodniowego patrolu wynosi 40 kg, w sytuacji zaś trzydniowego wzrasta do 75 kg.
Od 2012 roku żołnierze US Army i jednostek
specjalnych mają być wyposażeni w tzw. egzoszkielety. Ta konstrukcja mechaniczno-elektryczna zakładana na tułów żołnierza i mocowana do
określonych miejsc (punktów) ciała pozwala
wzmocnić sztucznie jego siłę oraz wytrzymałość
na trudy podczas marszu z obciążeniem (fot. 1).
Pierwsze seryjne egzoszkielety HULC (rozwijane od 2010 roku) trafią już wkrótce do wojsk.
Mogą być stosowane przez żołnierzy o wzroście
od 1,63 do 1,88 m. HULC wykorzystuje układ

T. Wróbel: Muł na…, op.cit., s. 31.
A. Dubiel: Amerykanie lekko opancerzeni. „Raport WTO” 2010 nr 2,
s. 42; Nowe spadochrony dla sił powietrznodesantowych. „Polska Zbrojna” nr 51–52 z 20 grudnia 2009 r., nr 5 z 31 stycznia 2010 r.
9
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siłowników sterowanych przez komputer. Dzięki
niemu można bez wielkiego wysiłku przenosić
ładunki o masie 91 kg w trudnym terenie (np.
górskim) z prędkością do 5 km/h na dystansie
20 km, a z prędkością 7 km/h na dłuższych dystansach i z mniejszym obciążeniem lub 10 km/h
w krótkim czasie. Baterie pozwalają na ich pracę
przez 4,5 do 5 godzin (po zmianie baterii litowo-polimerowych na ogniwa paliwowe firmy Protonex czas ten wydłuży się do 72 godzin)11.

Rozpoznanie, dowodzenie
i łączność

Rozpoznanie powietrzne jest traktowane
priorytetowo w każdym rodzaju wojsk. Do realizacji zadań rozpoznawczych coraz częściej
są przystosowywane lekceważone do niedawna samoloty turbośmigłowe. I tak w ramach
programu „Liberty Ship” zakupiono 38 samolotów RC-12 (w tym osiem wcześniej eksploatowanych), które po modyfikacji zostały
oznaczone jako MC-12W Project Liberty. Mają być używane do zadań dozorowych i rozpoznawczych na potrzeby US Army i jej koalicjantów podczas konfliktów asymetrycznych.
MC-12W jest wyposażony w nowe wzmocnione podwozie i dodatkowe zbiorniki paliwa, a jego
maksymalna masa startowa została zwiększona
z 6804 do 7484 kg. W przypadku działania w promieniu około 185 km od bazy samolot może przebywać w powietrzu prawie siedem godzin, z rezerwą paliwa wystarczającą na 45 min lotu.
Załogę stanowi dwóch pilotów oraz dwóch
operatorów czujników. Wyposażenie rozpoznawcze zabudowane na pokładzie samolotu obejmuje m.in.: radar z syntetyczną aperturą, wskaźnik
celów ruchomych Lynx II, głowicę z czujnikami
optoelektronicznymi L-3 Communications
Wescam MX-15i, łącze danych L-3 Communications West mini-T series, konsole operatorów
oraz oprogramowanie sterujące pracą czujników
CLAW. Systemy samoobrony MC-12W to układ
ostrzegający o odpalonych pociskach rakietowych AN/AAR-47, wyrzutniki flar i dipoli AN/
ALE-47 oraz transponder układu „swój–obcy”
AN/APX-119 IFF (Mode 5/Mode S)12.
Wszystkie projekty z dziedziny rozpoznania,
dowodzenia i łączności pochłonęły w roku bu-
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dżetowym 2012 około 4,8 mld dolarów, z czego
rozdysponowano m.in. na system łączności taktycznej JTRS (Joint Tactical Radio System) 776
mln dolarów, radiową sieć łączności taktycznej
WINT (Warfighter Information Network-Tactical) – 1,3 mld dolarów, system dystrybucji informacji DCGSA (Distributed Common Ground System-Army) – 189 mln dolarów oraz system z obszaru dowodzenia JBCP (Joint Battle
Command-Platforms) – 188 mln dolarów13.
System JTRS, opierający się na technologii IP
(Internet Protocol), umożliwi przesyłanie zaszyfrowanych danych i obrazów oraz zapewni łączność głosową między statkami powietrznymi.
Głównymi elementami systemu są: cyfrowa radiostacja szerokopasmowa GMR (Ground Mobile Radio), dwukanałowa, wielopasmowa i wielofunkcyjna radiostacja przenośna HMS (Handheld Manpack Small) oraz radiostacja osobista.
WINT ma cechować się dużym zasięgiem
i dużą prędkością przesyłu danych. Będzie zdolny do pracy w czasie przemieszczania się. Dzięki temu każdy dowódca pododdziału będzie miał
kontakt ze sztabem, a także możliwość pozyskiwania informacji z krążącego w terenie BSP.
System dystrybucji DCGSA ma pozwolić na
szybkie otrzymanie danych z rozpoznania, pochodzących od satelitów, BSP, samolotów rozpoznawczych itd.
System dowodzenia JBCP bazuje na sprzęcie
i oprogramowaniu komputerowym. Będzie montowany na pojazdach lądowych i platformach powietrznych lub jako przenośny w spieszonych
oddziałach. Wiąże się z tym konieczność zakupu
dla żołnierzy smartfonów.
n
Autor jest absolwentem WAT. Stopień doktora uzyskał na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Był m.in. kierownikiem
Pracowni Minowania i Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej
w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej.

J. Garstka: Jak ulżyć piechurom? „Przegląd Wojsk Lądowych”
2011 nr 6, s. 62; A. Dubiel: US Army kroki w HULC. „Raport WTO”
2010 nr 6, s. 46–48; R. Wilk: Brytyjskocentryczna wystawa. „Raport WTO” 2009 nr 11, s. 60.
12 Info: Pierwszy MC-12W dostarczony. „Raport WTO” 2009 nr 5,
s. 76; J.M. Brzezina: Lekkie samoloty turbośmigłowe do zadań rozpoznawczych. „Przegląd Wojsk Lądowych” 2011 nr 7, s. 61; J. Garstka: Samoloty turbośmigłowe wracają do łask. „Przegląd Sił Powietrznych” 2010 nr 4, s. 47–58.
13 T. Wróbel: Ograniczenie ryzyka. „Polska Zbrojna” nr 34 z 21 sierpnia 2011 r., s. 30.
11

2012/03 przegląd wojsk lądowych

119

Zakładka: Magazyn/Wydawnictwa Specjalistyczne
na portalu: www.polska-zbrojna.pl

felieton

Wodzowie, stratedzy i taktycy

(1892–1975)

Generał brygady doktor
Roman Władysław
Odzierzyński

Znamienity artylerzysta, uczestnik walk o niepodległość
Polski, dwóch wojen światowych oraz bitwy o Monte Cassino,
premier Rządu RP na uchodźstwie.

U

rodził się 28 lutego 1892 roku
we Lwowie. Po zdaniu matury
studiował na Wydziale Prawa
i Umiejętności Politycznych
Uniwersytetu Franciszka Józefa we Lwowie.

W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził dywizjonem artylerii w 3 Pułku Artylerii Polowej
Legionów.

W służbie II Rzeczypospolitej

Po wojnie w stopniu majora dowodził kolejno:
Szkołą Podoficerską nr 5, dywizjonami artylerii
Do armii austro-wegierskiej został wcielony w 17 i 14 Pułku Artylerii Polowej (pap) w Gnieź1 października 1910 roku. Ukończył Oficerską nie i Poznaniu oraz 7 Dywizjonem Artylerii CiężSzkołę Artylerii dla ochotników. W marcu 1913 kiej (dac) w Poznaniu. W 1921 roku przez dzieroku otrzymał stopień chorążego, a rok później zo- sięć miesięcy był dowódcą 5 pap.
Do 1928 roku (od styczstał powołany do 11 Pułku Haubic Polowych
nia 1923 jako podpułkowwe Lwowie. Służył następnik) kolejno zajmował stanie w 111 Pułku Haubic Ponowiska: dowódcy 17 Brylowych w stopniu podpogady Artylerii; zastępcy
rucznika, a od 1916 roku jadowódcy 7 Pułku Artyleko porucznik. Przez całą
rii Ciężkiej (pac) w Powojnę był oficerem ognioznaniu; komendanta poliwym oraz dowódcą baterii.
gonu artyleryjskiego;
W styczniu 1918 roku
dowódcy dywizjonu
mianowano go na stopień
artylerii w 12 i 5 pap
kapitana. Od 1 listopada tew Złoczowie i Lwowie;
goż roku służył w Wojsku
zastępcy dowódcy 5 pap
Polskim. Uczestniczył w lii 6 pac oraz dowódcy
sto p a d ow yc h
wa l k a c h
6 pac we Lwowie.
o Lwów jako komendant
W latach 1928–1933
3 Baterii Artylerii Obrony
był dowódcą 21 pap
Lwowa. Rok później uzyskał
w Bielsku-Białej.
stopień naukowy doktora praw
W tym czasie mianona Uniwersytecie Lwowskim
wany został na stonoszącym już imię Króla Jana
n
ma
Ro
or
kt
y do
Generał brygad
pień pułkownika
Kazimierza.
zyński
zier
Od
ław
ys
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Wodzowie, stratedzy i taktycy
(1930). Następnie do roku 1935 kierował Szkołą
Strzelania Artylerii w Centrum Wyszkolenia
Artylerii w Toruniu, po czym objął dowodzenie
11 Grupą Artylerii, przemianowaną pół roku
później na Grupę Artylerii Przeciwlotniczej.
Zmienił wówczas specjalność wojskową z artylerii naziemnej na przeciwlotniczą. W listopadzie 1938 roku wyznaczono go na komendanta Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (CWOPP)
w Trauguttowie. Na tym stanowisku opracował wiele teoretycznych projektów dotyczących obrony przeciwlotniczej, które jednak
wykraczały poza możliwości ekonomiczne
i organizacyjne wojska i państwa.

Druga wojna światowa

Na stanowisku komendanta CWOPP zastała
pułkownika Odzierzyńskiego wojna 1939 roku.
20 września z niedobitkami Centrum przekroczył granicę Rumunii i został internowany.
W styczniu następnego roku udało mu się
przedostać do Francji, gdzie wyznaczono go na
dowódcę artylerii w 4 Dywizji Piechoty w Parthenay. Po klęsce Francji ewakuowano go do
Wielkiej Brytanii, gdzie od sierpnia 1940 roku
był dowódcą artylerii w 4 Brygadzie Kadrowej
Strzelców w Biggar. Stamtąd w połowie 1942
został przewieziony z grupą oficerów i podchorążych do Iraku. Tam objął dowództwo nad
Zgrupowaniem Artylerii Armii Polskiej na
Wschodzie. 1 stycznia 1943 roku awansowano
go na stopień generała brygady. Po reorganizacji
wojsk w lipcu tegoż roku został dowódcą artylerii II Korpusu Polskiego generała Władysława
Andersa.
Na tym stanowisku, po przegrupowaniu na
przełomie 1943/1944 roku artylerii Korpusu do
Włoch, gen. bryg. dr Odzierzyński przebył cały
szlak bojowy II KP na Półwyspie Apenińskim –
od walk nad rzeka Sangro, przez czwartą bitwę
o Monte Cassino (maj 1944), po zdobycie przez
Korpus Ankony i Bolonii.

W polskich władzach
na uchodźstwie

Po zakończeniu wojny 4 listopada 1945 roku
generał przybył do Wielkiej Brytanii i zajął się

Uczestnicy
Ordre de Bataille artylerii II Korpusu Polskiego przed
bitwą o Monte Cassino:
• artyleria korpuśna (2 Armijna Grupa Artylerii): 9 Pułk
Artylerii Lekkiej, 10 i 11 Pułk Artylerii Ciężkiej, 7 Pułk Artylerii
Konnej, 7 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, 1 Pułk Artylerii
Pomiarowej;
• artyleria 3 Dywizji Strzelców Karpackich: 1, 2 i 3 Pułk
Artylerii Lekkiej, 3 Pułk Artylerii Przeciwpancernej;
• artyleria 5 Kresowej Dywizji Piechoty: 4, 5 i 6 Pułk Artylerii
Lekkiej, 5 Pułk Artylerii Przeciwpancernej;
• artyleria przeciwlotnicza: korpuśna – 1, 7 i 8 Pułk Artylerii
Przeciwlotniczej; dywizyjna – 3 i 5 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej.

polityką. 28 września 1946 roku, podobnie jak
inni generałowie na emigracji, został pozbawiony polskiego obywatelstwa przez Tymczasowy
Rząd Jedności Narodowej (tzw. rząd lubelski)
premiera Osóbki-Morawskiego.
W latach 1949–1950 dr Odzierzyński był ministrem obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych w Rządzie RP na uchodźstwie.
Od września 1950 do grudnia 1953 roku był
premierem rządu, przy czym zachował teki ministrów obrony i sprawiedliwości. Był zwolennikiem utworzenia przy NATO narodowych armii
złożonych z „uchodźców ze wschodu”, w tym
Polaków (1951). Ze względów politycznych idea
taka nie była możliwa do urzeczywistnienia.
Wiał inny wiatr historii.
W latach 1954–1955 pełnił funkcję przewodniczącego Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, a w latach 1966–1968 był członkiem Rady Trzech. Zmarł 9 lipca 1975 roku w Londynie.
Uhonorowany został Srebrnym i Złotym Orderem Wojennym Virtuti Militari oraz innymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi.
n
płk dypl. w st. spocz. Zygmunt Czarnotta
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Przegląd Wojsk Lądowych (The Land Forces Review)
Dear Readers,
the opening article of this issue of “Przegląd Wojsk Lądowych” (“The Land
Forces Review”) is by the chief of communication and IT forces on evolution
of communication means in favor of IT tools, which are much faster in
transmitting information. The article presents wider scope of tasks
implemented with the use of information technology that this branch of
the armed forces must face. NATO requirements generate the need for
simulation systems expanding command support system on tactical level
below battalion, which makes it possible to function in network centric
environments in the future.
The following article focuses on changes in missile and artillery forces
as well as implementation status of operational programs resulting in
the growth of these forces’ fire potential and rapid reaction on battlefield.
There are also articles on conducting warfare in specific environment such as coastal waters. Authors
characterize the specificity of Polish coast, and how individual branches of the armed forces can be
deployed in defense operations.
Another articles present how to use the KTO Rosomak armored vehicle in urban warfare, and the WLR100 Liwiec mobile weapon-locating radar system for additional artillery tasks.
Tactical Advanced Land Inertial Navigator (TALIN) 5000 mounted on WR-40 Langusta launchers is
described in the following material by author who shares his own experience about the use of this
equipment, and arrives at the conclusion that it very much facilitates combat at firing-post.
Another articles discuss: trainings Forward Air Controller teams to effectively do their job and radar
simulators to train their servicing crew.
Last but not least, there are articles presenting ongoing issues in the armies of our neighbors, such
as development of tanks and their introduction to the arsenal of the Russian army, or equipping German
military contingent with self-propelled howitzers (Panzerhaubitze 2000).
We hope that our readers will find the remaining articles equally interesting.
Enjoy reading!
Editorial Staff
Tłumaczenie: Anita Kwaterowska

Warunki zamieszczania prac
Materiały (w wersji elektronicznej) do „Przeglądu Wojsk Lądowych” prosimy przesyłać na adres: Wojskowy Instytut
Wydawniczy, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa lub przeglad-sz@zbrojni.pl. Opracowanie musi być podpisane
imieniem i nazwiskiem z podaniem stopnia wojskowego i tytułu naukowego. Należy również podać numery: NIP,
PESEL, dowodu osobistego oraz konta bankowego, a także dokładny adres służbowy, prywatny i urzędu skarbowego
oraz numer telefonu, datę i miejsce urodzenia, jak również imiona rodziców. Ponadto należy dołączyć zdjęcie
z aktualnym stopniem wojskowym. W przypadku braku wymaganych danych nie będziemy mogli opublikować danego
materiału. Instytut przyjmuje materiały opracowane w formie artykułów. Ich objętość powinna wynosić ok. 13 tys.
znaków (co odpowiada 4 stronom kwartalnika). Rysunki i szkice należy przygotować zgodnie z wymaganiami poligrafii
(najlepiej w programie Ilustrator lub Corel), zdjęcia w formacie tiff lub jpeg – rozdzielczość 300 dpi. Należy podać
źródła, z których autor korzystał przy opracowywaniu materiału. Niezamówionych artykułów Instytut nie zwraca.
Zastrzega sobie przy tym prawo do dokonywania poprawek stylistycznych oraz skracania i uzupełniania artykułów
bez naruszania myśli autora. Autorzy opublikowanych prac otrzymają honoraria według obowiązujących stawek.
Oryginalne rysunki i zdjęcia zakwalifikowane do druku honoruje się oddzielnie.
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