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10-14.01. W Wydziale Zarządzania  
i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 
odbyło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. 
„ŚWIDER 11”, którego tematem było: 
„Działanie taktyczne oddziału w okresie 
kryzysu. Obrona brygady”. 

Po raz pierwszy działania na poziomie 
taktycznym zostały zrealizowane 
sieciocentrycznie. 

W ćwiczeniu udział wzięli oficerowie 
Wyższego Kursu Taktyczno – 
Operacyjnego (dwie grupy) oraz 
oficerowie Grupy Operacyjnej 12 
Brygady Zmechanizowanej ze 

Szczecina, pod dowództwem gen. bryg. Andrzeja TUZA. Grupa Operacyjna 12 BZ ćwiczyła w 
oparciu o założenia ćwiczenia, opracowane przez nauczycieli akademickich WZiD. W trakcie 
szkolenia zespoły miały możliwość wymiany doświadczeń i porównania opracowanych przez 
siebie wariantów działania. 

Uczestnicy ćwiczenia podzieleni zostali na trzy ćwiczące zespoły, kierowane przez rozjemców 
taktycznych (grupy akademickie). Po raz pierwszy w skali Sił Zbrojnych RP w ćwiczeniu 
wojskowym w pełni został wykorzystany System Wsparcia Dowodzenia JAŚMIN. Możliwości 
systemu pozwalają między innymi na graficzne zobrazowanie bieżącej sytuacji oraz 
odwzorowanie planowanych działań, a także zbieranie i opracowywanie aktualnych danych  
o środowisku działań. Ćwiczenie realizowano na bazie laboratorium przygotowanego  
i wyposażonego przez firmę TELDAT. 

Ćwiczenie „Świder 11” przebiegało w dwóch etapach. W etapie I ćwiczące dowództwa 
realizowały fazy procesu dowodzenia (ustalenie położenia, planowanie, stawianie zadań) oraz 
reagowały na pojawiające się zagrożenia w rejonie rozmieszczenia i rejonie przyszłych działań. 
W etapie II, ćwiczący po przeskoku operacyjnym zostali wprowadzeni w nową sytuację 
operacyjno-taktyczną. Główny wysiłek uczestników ukierunkowany został na kierowanie 
działaniami obronnymi brygady w warunkach uzyskiwania powodzenia przez przeciwnika (tzw. 
działania dynamiczne). 

Podczas szkolenia wykorzystany został „Symulator Działań Taktycznych”, który umożliwił  
w krótkim czasie po wprowadzeniu danych do systemu przeprowadzenie symulacji 
zaplanowanych przez dowództwa wariantów działań, a tym samym ich ocenę i porównanie  
w ramach rozważenia wariantów działania. Symulator został opracowany w ramach projektu 
realizowanego przez Wydział Cybernetyki WAT oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON. 

Ćwiczący spotkali się z dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Markiem 
TOMASZYCKIM, który podzielił się swoim doświadczeniem i udzielił szeregu wskazówek  
w zakresie problemów podejmowanych przez zespół autorski w scenariuszu ćwiczenia. 
Wystąpienie gen. Tomaszyckiego spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów, bowiem 
obok praktycznych kontekstów przygotowanych wariantów ćwiczący poznali opinie dowódcy 12 
DZ na temat wysokiej jakości wykształcenia zawodowego, jakie umożliwia AON.  

Kierownikiem ćwiczenia był Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. Marek 
WRZOSEK, jego zastępcą był Dyrektor Instytutu Wojsk Lądowych płk dr hab. Jan POSOBIEC, 
zaś szefem sztabu kierownictwa ćwiczenia był Kierownik Zakładu Taktyki Wojsk Lądowych płk 
dr hab. Marek KUBIŃSKI. Ze strony technicznej ćwiczenie wspierane było przez specjalistów 
firmy TELDAT z Bydgoszczy, którzy nadzorowali i czynnie wspomagali ćwiczących w czasie 
korzystania z systemu C3ISR JAŚMIN. 



Organizacja i przebieg ćwiczenia „Świder 11” wykazały, że można w praktyce realizować 
sieciocentryczne działania na poziomie taktycznym.  
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