
Bieg Pamięci w Palmirach

21 czerwca w Palmirach w rocznicę śmierci
naszego Mistrza Olimpijskiego Janusza
Kusocińskiego odbędzie się Bieg Pamięci.
Zac...

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia
opłaty rekrutacyjnej

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty
rekrutacyjnej dla kandydatów na studia I
stopnia. Dla studiów II stopnia: 1 sie...

Ogłoszenie listy osób wstępnie
zakwalifikowanych na studia oraz
listy rezerwowej

Ogłoszenie listy osób wstępnie
zakwalifikowanych na studia oraz listy
rezerwowej na studia I stopnia Na studia II
stopnia: 8...

więcej

Dzień Dostojnych Gości w ćwiczeniu
„Pierścień”
12.06.2014

Czwartek na szkieletowym ćwiczeniu dowódczo-
sztabowym obfitował w szereg przedsięwzięć - 
zarówno szkoleniowych jak i organizacyjnych. W...

Przedstawiciele AON na CWIX 2014
12.06.2014

Przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk
dr inż. Maciej Marczyk oraz mjr Leszek Kalman w
dniach 4-11 czerwca uczestniczyli w...

Posłowie na Wyższym Kursie Obronnym
11.06.2014

11 czerwca rozpoczęło się szkolenie grupy 12 posłów w
ramach Wyższych Kursów Obronnych. Celem kursu jest
usystematyzowanie niezbędnej...

Polska po ćwierćwieczu przemian
10.06.2014

- Nie mamy polskiej marki samochodu, nie mamy
polskiej Nokii. Naszym rozpoznawalnym znakiem na
świecie jest tak naprawdę „Solidarność” i...

„Pierścień 14″ – faza zbrojna konfliktu
10.06.2014

Kolejny dzień szkieletowego ćwiczenia dowódczo
sztabowego pk. Pierścień 14 obfituje w dynamiczne
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Dzień Dostojnych Gości w ćwiczeniu „Pierścień”

Czwartek na szkieletowym ćwiczeniu dowódczo-sztabowym obfitował w szereg przedsięwzięć
-  zarówno szkoleniowych jak i organizacyjnych. W ramach Dnia Dostojnych Gości (tzw. VIP
Day) wysiłek dydaktyczny i organizacyjny Akademii Obrony Narodowej oceniała grupa posłów
RP:  Marek  Domaracki,  Artur  Dębski,  Artur  Górczyński,  Michał  Pacholski,  Jacek  Najder,
Wojciech  Penkalski,  Paweł  Sajak,  Marek  Stolarski,  Maciej  Wydrzyński  i  Małgorzata
Marcinkiewicz oraz senator RP Wojciech Skurkiewicz.

Nasi goście mieli  okazję do zapoznania się  z pracą dowództwa Brygady Wielonarodowej –
MNB pod dowództwem ppłk. Sodov Sukhee (Mongolia). Przy tej okazji zapoznali się także z
możliwościami Laboratorium Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia „Jaśmin”. Z pełnym
podziwem odnieśli się również do zespołów pracujących na SD 72 BZ.
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„Pierścień 14″ – pierwszy problem taktyczny
09.06.2014

Ćwiczące stanowisko dowodzenia 72 Brygady
Zmechanizowanej, batalionu zmotoryzowanego oraz
dywizjonu artylerii 9 czerwca realizowały pierwszy...

więcej aktualności

Meldunek  sytuacyjny  złożony  przez  dowódcę  72  BZ  płk.  Ryszarda  Wróbla  –  studenta
Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej pozwolił na zapoznanie się z sytuacją operacyjno-
taktyczną w rejonie obrony oraz przybliżył charakter zadań zaplanowanych do zrealizowania w
bliskiej  przyszłości.  Brygada  ćwicząca  wykonała  swoje  zadanie  i  zatrzymała  przeciwnika,
czego  efektem  będzie  możliwość  wzięcia  w  kontrataku  przełożonego.  Ćwiczące  zespoły
osiągnęły poziom wyszkolenia właściwy dowództwom brygad bojowych.  Kierownik ćwiczenia
miał  możliwość  zaprezentowania  funkcjonowania  Ośrodka  Analizy  Skażeń  rozwijanego  na
bazie  laboratorium  OPBMR  w  Centrum  Obrony  Przed  Bronią  Masowego  Rażenia  –  ten
element  w  naszym  corocznym  ćwiczeniu  realizowany  był  po  raz  pierwszy.  To  nowe
doświadczenie wpisze się zapewne w strukturę przyszłych ćwiczeń.

Przedostaniem punktem wizyty naszych drogich gości było stanowisko kierowania Starostwa
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim obsługiwane przez studentów WBN.
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Warto dodać, że w ćwiczeniu licznie brali udział też studenci-wolontariusze ze „Strzelca” oraz
innych organizacji studenckich WZiD. Ich wysiłek został zauważony przez parlamentarzystów.

AON miała możliwość  zaprezentowania  swoich  możliwości  dydaktycznych, szkoleniowych i
naukowo-badawczych  w  zakresie  obronności  oraz  przygotowania  kadr  dowódczych  i
sztabowych najwyższych szczebli dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP.

Jak  podkreślił  w  swoim  wprowadzeniu  rektor-komendant  AON, w jednym przedsięwzięciu
szkoleniowym zintegrowane zostały wszystkie studia i kursy kształcące i doskonalące oficerów
od  stopnia  kapitana  do  pułkownika  włącznie.  Jako  jedyni  w  całych  Siłach  Zbrojnych
przygotowujemy  oficerów  do  funkcjonowania  w  złożonym  systemie  bezpieczeństwa  i
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obronności  państwa,  a  w  szczególności  do  dowodzenia  i  kierowania  jednostkami
organizacyjnymi sił zbrojnych od szczebla batalionu wzwyż.

Wieńczący  całe  szkolenie  Dzień  Dostojnych  Gości   zakończył  się  omówieniem ćwiczenia.
Analizując  przebieg  aktywności  minionych  dni,  rektor-komendant  AON  podkreślił  ogromne
zaangażowanie  mentorów i  ekspertów,  towarzyszących oficerom i  studentom. Byli  to:  gen.
broni w st. spocz. Zbigniew Głowienka, gen. broni w st. spocz. Mieczysław Stachowiak, gen.
broni w st. spocz. dr Andrzej Tyszkiewicz, gen. dyw. (rez.) Zbigniew Cieślik i gen. bryg. w st.
spocz. dr Włodzimierz Michalski. Swoją pomocą służyli  także zastępca dowódcy 2 Brygady
Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Piotr Trytek, dowódca 1
batalionu zmechanizowanego 2 BZ ppłk Mariusz Kowalski oraz szef artylerii 1 Warszawskiej
Brygady Pancernej ppłk Witold Zawadzki.

płk dr Krzysztof Krakowski
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