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ARMIA / NATO

ostanowienia szczytu sojuszu północno-
atlantyckiego z 2014 roku w walijskim

. Newport były Odpowiedzią na agresję Rosji
wymierzoną w Ukrainę i Krym. Zdecydo-

wano Wówczas, ze NATO musi być w stanie reago-
wać szybciej niż do tej pory. Dlatego w miejsce Sił
Odpowiedzi NATO (NATO Response Force _
NRF), mogących się pojawić na polu Walki w kilkaI
tygodni od postawienia ich w stan gotowości, po-
stanowiono powołać siły zadaniowe bardzo wyso-
kiej gotowości (Very High Readiness Joint Task
Force - VJTF), które miały na to kilka dni. Ustalo-
no, ze szpica będzie dowodzona wielonarodowo -
przez dziewięć natowskich międzynarodowych

korpusów.
W czasie zorganizowanego dwa lata póź-
niej szczytu w Warszawie przyjęto pewne
korekty tych rozwiązań, gdyż państwa
z tzw. wschodniej flanki NATO wskazy-
wały, Że poziom ich bezpieczeństwa
nadal jest niewystarczający. Wtedy

wprowadzono w życie program
wzmocnionej wysuniętej
obecności (enhanced For-
ward Presence - eFP),
zgodnie z którym miały
powstać w Estonii, na Li-
twie, Łotwie oraz w Polsce
wielonarodowe batalio-
nowe grupy bojowe.
Ustalono, ze ich ă

l
l
j KRZYSZTOF WILEWSKI

l
I
l

l

Certyfikacja Wielonarodowej f*- \
Dywizji Północny Wschód *Ê
z Elbląga potwierdziła,
że jest ona już gotowa do
dowodzenia sojuszniczymi

siłami wydzielonymi
do operacji na wschodniej

flance NATO.
t
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działaniami będzie kierować Wielonarodowy Kor-
pus Północno-Wschodni, wykonując rozkazy wy-
dawane przez Sojusznicze Dowództwo Sił Połączo-
nych NATO (Allied Joint Force Command - AJFC)
z Brunssum. Nasz kraj zaproponował jednak, aby
ten łańcuch dowodzenia uzupełnić o jeszcze jedno
ogniwo - dowództwo wielonarodowej dywizji, któ-
re miało przejąć dowodzenie nie tylko nad batalio-
nowymi grupami boj owymi, lecz także nad każdą
inną jednostką wydzielona przez NATO do operacji
obronnej na wschodniej fiance.
„Sprawy operacyjne, taktyczne i geograficzne to

były trzy najważniejsze argumenty przemawiające
za utworzeniem w Polsce dowództwa wielonarodo-
wej dywizji na potrzeby ePP. Skoro przyjęliśmy, że
grupy bojowe będą działać w składzie brygad, to
naj skuteczniejszym dla nich szczeblem dowodzenia
jest nie korpus, lecz dywizja. Co do geografii, to
wystarczy spojrzeć na mapę, żeby ocenić, jaka odle-
głość dzieli korpus i grupy batalionowe”, komentu-
je gen. dyw. Krzysztof Motacki, który wiosną 2017
roku został wyznaczony na dowódcę Wielonarodo-
wej Dywizji Północny Wschód w Elblągu.
Dowództwo dywizji miało do lipca 2017 roku

osiągnąć wstępną gotowość bojową, a do końca
2018 roku - pełną, certyfikowaną przez Sojusznicze
Dowództwo Wojsk Lądowych (Allied Land Com-
mand - ALC) z Izrniru zgodnie ze standardami
CREVAL (Combat Readiness Evaluation). „To było
spore wyzwanie, tym bardziej że nie dostaliśmy
żadnych wytycznych, w jaki sposób powinna być
zorganizowana natowska wielonarodowa dywizj a”,
komentuje Motacki. Do 2014 roku NATO nie mia-
ło takiej struktury, a kiedy w Rumunii powstała
Wielonarodowa Dywizja Południowy Wschód, po-
traktowano ją jako wyjątkowy twór z dwóch wzglę-
dów. Po pierwsze, sojusz zgodził się na przekształ-
cenie w wielonarodową 1 Dywizję Piechoty rumuń-
skiej armii. Po drugie, nie podporządkowane jej
żadnemu wielonarodowemu korpusowi, lecz bez~
pośrednio Sojuszniczernu Dowództwu Sił Połączo-
nych NATO w Neapolu.

PoD LUPAświATA
Gen. Motacki żartuje, że brak dokumentów nor-

matywnych był sytuacją luksusowa, gdyż dawał
duże pole do własnej inwencji, tyle że formowaniu
dowództwa dywizji przyglądano się bardzo uważ-
nie. „Inne armie chciały wiedzieć, jak poradzimy
sobie ze stworzeniem od podstaw dowództwa wie-
lonarodowego związku taktycznego. Nie tylko dla-
tego, żeby samemu być do tego gotowym, ale rów-
nież, żeby móc się przekonać, czy warto się dołą-
czyć do tej inicjatywy. W konsekwencji zgłosiło się
do nas aż 13 państw: Czechy, Estonia, Hiszpania,
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Gen. dyw.
KRZYSZTOF MOTACKI,
dowódca Wielonarodo-
wej Dywizji Północny
Wschód w Elblągu:
„Sprawy operacyjne,
taktyczne i geograficz-
ne to były trzy najważ-
niejsze argumenty
przemawiające za
utworzeniem w Polsce
dowództwa wielonaro-
dowej dywizji
na potrzeby
eFP”.

Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowa-
cja, Turcja, USA, Węgry i Wielka Brytania, któ-
rych przedstawiciele służą w Elblągu. Do nich do-
łączyły Włochy i wszystko wskazuje na to, że ta li-
sta nie jest jeszcze zamknięta”, wyjaśnia generał.
Dowództwo dywizji wstępną gotowość bojową

osiągnęło w założonym terminie, czyli w lipcu
2017 roku. Gen. Salvatore Farina, dowódca AJFC
z Brunssum, który pojawił się z tej okazji w Elblą-
gu, podkreślał znaczenie dywizji dla całego soju-
szu: „Nasi wrogowie muszą zdawać sobie sprawę
z tego, że jesteśmy zdeterminowani nie tylko do te-
go, by wspólnie się szkolić, lecz także do tego, by
reagować na każde zagrożenie. A kiedy przyjdzie
taka potrzeba, będziemy walczyć w obronie na-
szych wartości, naszej wolności”.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA
Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny

Wschód wspomina, że od samego początku było
dla niego i jego współpracowników jasne, że jedna
z kluczowych spraw to wyposażenie sztabu w nie-
zbędne do dowodzenia narzędzia - doktrynalne,
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Gen. broni John c. Thomson ||| i gen. dyw. Krzysztof Moiåčki

strukturalne i sprzętowe. „Kiedy powstawała dywizja, przeło-
żeni zdecydowali, że do naszej dyspozycji zostanie przekaza-
ny batalion dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizo-
wanej. To była bardzo dobra decyzja, bo zgodnie z zasadą, że
to przełożony musi zapewnić podwładnemu łączność, mieliśmy
ludzi, żeby to zrobić. Po pierwszych tygodniach działania bata-
lionu u nas doszliśmy jednak do wniosku, że jest to struktura
za mała na nasze potrzeby, więc wystąpiliśmy do MON-u o prze-
kształcenie batalionu w pułk”, opowiada gen. Motacki. Mini-
ster obrony narodowej podjął taką decyzję i na początku lute-
go 2018 roku została ona wprowadzona w życie (jednostka
podlega dowódcy dywizji, a sprawy kadrowe i finansowe po-
zostają w gestii dowódcy generalnego).
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nostki operacyjne polskiej armii, w tym główni ćwiczący
w tych manewrach po naszej stronie, czyli 12 Dywizja Zme-
chanizowana i jej 12 Brygada Zmechanizowana, co umożliwi-
ło elbląskiej dywizji jako dowództwu natowskiemu interope-
racyjne współdziałanie z naszymi siłami zbrojnymi i woj ska-
mi sojuszników.

Nie było też problemów z zapewnieniem niezbędnego dy-
wizji specjalistycznego sprzętu wsparcia dowodzenia i łączno-
ści. „Kupiono nam wszystko, czego potrzebowaliśmy, byśmy
mogli zbudować sieć łączności z podległymi nam jednostkami
- różnego typu radiostacje, terminale satelitarne, zintegrowa-
ne węzły teleinformatyczne, wozy dowodzenia, ale też telein-
formatyczny system wsparcia dowodzenia C3IS Jaśmin”, ko-
mentuje gen. Motacki. Korzystał z niego w zarządzaniu swo-
im sztabem oraz jednostkami wydzielonymi podczas
„Anakondy ”18”. W jaśminy były wyposażone również jed-

NATOWSKA CERTYFIKACJA
Po zakończonej w grudniu 2018 roku „Anakondzie” ALC

wystawiło dywizji z Elbląga certyfikat stwierdzaj ący osiągnię-
cie pełnej gotowości do dowodzenia w ramach operacji wyso-
kiej intensywności, na podstawie artykułu 5 traktatu waszyng-
tońskiego. Stanowiło to zwieńczenie wielomiesięcznego pro-
cesu. W czerwcu 2018 roku, od razu po zakończeniu ćwiczeń
„Saber Strike”, rozpoczęło się planowanie działań w ramach
„Anakondy ” 18”. Było to oceniane przez zagranicznych obser-
watorów jako wstępny etap certyfikacji. „Potem nastąpiła faza
»in barracks‹<, kiedy komisja sprawdzała ukompletowanie, wy-
posażenie i przygotowanie poszczególnych komórek funkcjo-
nalnych do prowadzenia działań”, wyjaśnia gen. Motacki, pod-
kreślaj ąc, że pod słowem „komisj a” krył się zespół składający
się z oficerów z Dowództwa Wojsk Lądowych NATO, Wielo-
narodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Wielonarodo-
wej Dywizji Południowy Wschód, NATO Rapid Deployable
Corps w Turcji, NATO Rapid Deployable Corps w Hiszpanii
oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Najważniejszy etap certyfikacji („fie1d evaluation”) odbył

się już podczas trzeciej fazy „Anakondy”, czyli ćwiczeń do-
wódczo-sztabowych objętych klauzulą „NATO Secret”.
W dwóch pierwszych częściach, czyli poligonowej z woj ska-
mi oraz studyjnej, podczas których debatowano na temat pro-
cedur związanych z przekazywaniem odpowiedzialności za
prowadzenie operacji narodowych, sojuszniczych i koalicyj-
nych, dywizja nie brała udziału.
Dowódca wielonarodowej dywizji zwraca uwagę na skalę

trudności manewrów, w czasie których szczególny nacisk po-
łożono na jak najlepsze wykorzystanie wsparcia ogniowego,
łącznie z wyrzutniami MLRS I-lĹMARS, lotnictwem woj sk lą-
dowych i siłami powietrznymi. Jak wspomina, szczególnie
wymagające było jednak prowadzenie działań opóźniaj ących,
kiedy wszystko odbywało się bardzo dynamicznie, a decyzje
musiały być podejmowane błyskawicznie. „Nagle odnotowu-
jemy incydent. Włamanie na prawym skrzydle. Następuje
zmiana sytuacji i pojawia się mnóstwo pytań. Czy rozpozna-
nie wykryło działanie przeciwnika? Czy te informacje trafiły
do dowódcy? Czy podjęto stosowne decyzje? Czy wydano
rozkazy?”, opowiada.
Dowodzony przez gen. Motackiego wielonarodowy sztab

stanął jednak na wysokości zadania, chociaż, jak zauważył do-
wódca operacyjny gen. dyw. Tomasz Piotrowski, lista standar-
dów, które musiała spełnić dywizja, liczyła grubo ponad ty-
siąc pozycji. Jak stwierdził gen. broni John C. Thomson 111,
dowódca ALC, będący szefem komisji certyfikacyjnej: „W -
konaliście świetną robotę! Dowództwo Wielonarodowej Dy-
wizji Północny Wschód jest gotowe do działaniai”. I
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