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W dniach 30 stycznia - 5 lutego br. na terenie Kotliny Kłodzkiej odbyło się ćwiczenie
studyjne pk. KŁODZKO 12, którego tematem były: „Działania taktyczne brygady w terenie
górskim”. Organizatorem ćwiczenia był Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony
Narodowej.

      

 W ćwiczeniu udział wzięli oficerowie Podyplomowych Studiów Operacyjno – Strategicznych,
Podyplomowych Studiów Dowódczo – Sztabowych oraz Studiów Magisterskich oficerów Wojsk
Lądowych i Sił Powietrznych. Łącznie zaangażowanych było 68 osób.

  

Po raz kolejny w ćwiczeniu rozwinięto System Wsparcia Dowodzenia C3IS JAŚMIN, co
umożliwiło pełną realizację zadań sztabowych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z
zakresu systemów wsparcia dowodzenia, spełniających założenia działań sieciocentrycznych.
Możliwości systemu pozwalają między innymi na graficzne zobrazowanie bieżącej sytuacji oraz
odwzorowanie planowanych działań, a także zbieranie i opracowywanie aktualnych danych o
środowisku działań.

  

Uczestnicy ćwiczenia podzieleni zostali na trzy ćwiczące zespoły, kierowane przez rozjemców
taktycznych. Praca odbywała się w punktach rekonesansowych oraz na stanowisku
dowodzenia, gdzie ćwiczące zespoły realizowały kolejne fazy procesu dowodzenia (ustalenie
położenia, planowanie, stawianie zadań) oraz reagowały na pojawiające się zagrożenia.
Główny wysiłek uczestników ukierunkowany został na rozwiązywanie problemów taktycznych w
terenie górskim w warunkach zimowych.

  

Dzięki pomocy i zaangażowaniu ze strony specjalistów firmy TELDAT z Bydgoszczy, możliwe
było pokazanie praktycznego wykorzystania systemu w trakcie rekonesansów w terenie, gdzie
wykorzystano łączność satelitarną do przesyłania informacji do systemu na stanowisku
dowodzenia.
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Podczas cwiczenia wykorzystany został również „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.

  

Kierownikiem ćwiczenia był Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. Marek
WRZOSEK, jego zastępcą i szefem sztabu był Kierownik Zakładu Taktyki Wojsk Lądowych płk
dr hab. Marek KUBIŃSKI. Głównym autorem ćwiczenia był mjr mgr Artur MICHALAK.
Organizacja i przebieg ćwiczenia KŁODZKO 12 wykazała, że można w praktyce realizować
sieciocentryczne działania na poziomie taktycznym w różnych warunkach środowiskowych i
atmosferycznych.

  

opr. płk dr hab. M. Wrzosek
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