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W dniach 23-27 maja 2011 r. w Akademii Obrony Narodowej odbyło się doroczne
ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. „PIERŚCIEŃ 11”, w którym udział wzięło ok. 260
uczestników – w przeważającej mierze oficerów, studentów AON. Ćwiczenie było dla nich
sprawdzianem umiejętności dowódczych, operacyjnych i taktycznych, zdobywanych przez
okres dotychczasowej służby i kształcenia w Akademii, a jednocześnie jednym z nielicznych
treningów, podczas których aktywnie wykorzystany został system wspomagania dowodzenia
„JAŚMIN”.

  

 

      

 

  

Organizatorem ćwiczenia był Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON, zaś uczestnikami
ćwiczenia byli oficerowie, studenci Akademii Obrony Narodowej, realizujący Podyplomowe
Studia Polityki Obronnej, Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne, uzupełniające studia
magisterskie (kierunek: zarządzanie i dowodzenie), Wyższy Kurs Taktyczno-Operacyjny (grupy
polska i angielska) oraz słuchacze kursu operacyjno-taktycznego o profilu dowódczym dla
kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika,
realizowanego w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów. Drugoplanowym ćwiczącym jest
Dowództwo 1 Brygady Pancernej z Wesołej, tworzące grupy operacyjne pododdziałów
(batalionów i równorzędnych), podległych ćwiczącemu dowództwu. Ćwiczącym towarzyszą
przedstawiciele kadr dowódczych z jednostek operacyjnych, przedstawiciele starostwa
powiatowego w Ciechanowie i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w
Ciechanowie.

  

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności oficerów w pracy sztabowej, w
ramach zespołów funkcjonalnych stanowiska dowodzenia, a także podnoszenie jakości
współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej i samorządowej, które w tym roku
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reprezentowane były przez starostwo powiatowe i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
z Ciechanowa.

  

Skład kierownictwa ćwiczenia

Kierownik ćwiczenia – płk Jarosław WOŁEJSZO;
Zastępca kierownika ćwiczenia – płk Marek WRZOSEK;
Szef sztabu – zastępca kierownika ćwiczenia – płk Andrzej POLAK;
Szef zespołu analizy, oceny i omówienia ćwiczenia– płk Krzysztof KRAKOWSKI;
Szef zespołu zabezpieczenia teleinformatycznego– ppłk Mariusz FRĄCZEK;
Szef zespołu monitorowania przebiegu ćwiczenia– płk Jan POSOBIEC;
Szef zespołu prasowo – informacyjnego i zabezpieczenia wizyt – płk Marek SZEWCZYK;
Szef zespołu zabezpieczenia SK ćwiczeniem– mjr Grzegorz SMOLIŃSKI;
Szef zespołu bezpieczeństwa– chor Piotr CICHOCKI;
Szef centrum koordynacyjnego– ppłk Jarosław WIŚNIEWSKI;
Szef zespołu podawania wiadomości– ppłk Arkadiusz JUNCEWICZ;
Szef zespołu podgrywającego przełożonego i sąsiadów – płk Ryszard CHROBAK;
Szef zespołu podgrywającego przeciwnika– ppłk Waldemar SCHEFFS;
Szef zespołu rozjemców– płk Norbert PRUSIŃSKI;
Szef zespołu podgrywającego za podwładnych ćwiczącego szczebla– mjr Wojciech WIĘCEK;
Szef zespołu podgrywającego UPM– ppłk Wiesław KRZESZOWSKI.

  

* * *

  

26 maja miał miejsce dzień otwarty dla przedstawicieli mediów oraz studentów AON.
Chętni mogli obejrzeć polowe stanowiska dowodzenia, sposób kierowania ćwiczeniem oraz
wykorzystania nowoczesnych rozwiązań techniki wojskowej w obszarze dowodzenia i
łączności, w tym systemu wspomagania dowodzenia „JAŚMIN”. Dodatkową atrakcją była
symulacja „wojennej” konferencji prasowej, w której udział wzięli: Dowódca 7 DZ – płk Wiesław
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KAŁKOWSKI, Szef Sztabu 7 DZ – płk Krzysztof  OLSZAK oraz Szef G-4 – płk Jacek 
MROCZEK. Rolę dziennikarzy odegrali studenci zrzeszeni w organizacji „Studencka Akademia
Polowa”.

  

 

  

O godz. 13.00, w ramach tzw. „VIP – DAY”,  na ćwiczeniu pojawili się najważniejsi
goście, m.in.: zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Poseł na
Sejm RP Joanna ZAKRZEWSKA, Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew
GŁOWIENKA, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. dr Wiesław GRUDZIŃSKI, Dyrektor
Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN, Lech KONOPKA oraz  Dyrektor
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, dr Ewa TROJANOWSKA. Goście wzięli
udział w pokazie możliwości systemu wspomagania dowodzenia „JAŚMIN”, obserwowali także
złożenie meldunku sytuacyjnego przez dowódcę brygady i odwiedzili mobilne stanowiska
dowodzenia.

  

 

  

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

  

 

  

  

 3 / 4



Zakończyło się ćwiczenie dowódczo - sztabowe PIERŚCIEŃ 11

Wpisany przez Monika Lewińska
czwartek, 26 maja 2011 15:40

 

  

opr. Monika Lewińska
fot. Zdzisław Rutkowski, Monika Lewińska

 4 / 4


