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Dzisiaj, 7 grudnia zakończyło się trwające od poniedziałku ćwiczenie
studyjne pk. „ŚWIDER 12”. Słuchacze kursów kwalifikacyjnych dla
kandydatów  na  stanowiska  słuŜbowe zaszeregowane  do  stopnia
etatowego  podpułkownika  w  pionie  funkcjonalnym dowódczym i
sztabowym  przez  pięć  dni  doskonalili  się  w  rozwiązywaniu
problemów taktycznych oraz prowadzeniu obrony przez brygadę.
Celem  ćwiczenia  było  sprawdzenie  praktycznych  umiejętności
słuchaczy  planowania  i  prowadzenia  działań  przez  brygadę.  W

ciągu pięciu dni pod nadzorem wykładowców z WZiD ćwiczące sztaby przeprowadziły cykl odpraw,
w trakcie których dokonano szczegółowej analizy zadania, oceniono czynniki mające wpływ na
jego wykonanie. Wypracowane przez sztaby warianty działania rozwaŜano i porównywano w celu
wyboru  jak  najlepszego  z nich.  ZaangaŜowanie  oficerów poszczególnych  komórek  sztabu  tak
ogólnowojskowych  jak  i  specjalistów  rodzajów  wojsk  pozwoliło  na  sprawne  i  szczegółowe
opracowanie niezbędnych dokumentów. Trafność  wypracowanych decyzji,  poszczególne sztaby
mogły zweryfikować w czasie kolejnego rekonesansu, który przeprowadzony został 6 grudnia.

Zimowa aura i tym razem nie zniechęciła do udziału w rekonesansie grupki cywilnych studentów
Studenckiej  Akademii  Obrony  Narodowej  –  pasjonatów  wojskowości,  którymi  są  słuchacze
Akademii Polowej.
DuŜym  wyzwaniem  dla  ćwiczących  było  takie  zorganizowanie  pracy,  by  mimo  ograniczeń
wynikających z braku niektórych specjalistów w sztabach podjęte decyzje były trafne i zgodne z
celami ćwiczenia. Nic zatem dziwnego, ze światła
w salach wykładowych zamienionych na stanowiska pracy sztabów nie gasły do późnych godzin
nocnych.
Wielką  pomocą  dla  słuchaczy  była  moŜliwość  wykorzystania  Systemu  Wsparcia  Dowodzenia
JAŚMIN. ChociaŜ dla wielu uczestników ćwiczenia był to pierwszy kontakt z tym systemem „diabeł
okazał  się  być  nie  tak  straszny  jak  go  malują”.  Wysiłek  słuchaczy  został  doceniony  przez
wykładowców, którzy chętnie słuŜyli ćwiczącym całą swoją wiedzą i doświadczeniem.
Umiejętności nabyte w czasie ćwiczenia „Świder 12”  jego uczestnicy juŜ jako absolwenci kursu
będą mogli wykorzystać po powrocie do macierzystych jednostek lub na nowych stanowiskach
słuŜbowych, które zapewne przynajmniej niektórzy obejmą w najbliŜszym czasie.
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