
Szukaj

Strona Główna Strona AON Działalno ść dydaktyczna Działalno ść Naukowa Biblioteka Poczta Ksi ąŜka telefoniczna Kontakt

Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON

Dzisiaj

Wczoraj

W tym tygodniu

W tym miesiącu

Wszystkich wizyt

Twoje IP

Online:

WZiD

Wydarzenia
O wydziale
Jednostki wydziału
Wyszukiwarka wykładowców
Osiągnięcia
Piszą o nas
Ogłoszenia
Dokumenty do pobrania
Stypendyści programu Erasmus
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Patronat i współpraca
Konferencje i seminaria
Galeria
Kontakt

Dla Pracowników

Informacje dla pracowników
Oferty pracy
Dokumenty do pobrania
Wirtualna Uczelnia
Portal wiedzy

Kalendarz

stycze ń 2013

p w ś c p s n

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Licznik odwiedzin

      

325

784

3203

6390

208819

89.191.159.173

14

   

ŚWIDER 12 - Rekonesans w zimowej scenerii
Opublikowano: środa, 05, grudzień 2012 09:24

Grupa 215 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na
stanowiska słuŜbowe zaszeregowane do stopnia etatowego
podpułkownika w pionie funkcjonalnym dowódczym i sztabowym
uczestniczy w ćwiczeniu studyjnym pk. „ŚWIDER 12”. Ćwiczenie
opracowane przez wykładowców  Wydziału Zarządzania i
Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej jest praktycznym
sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w czasie trwającego

od 1 października bieŜącego roku kursu.

 

W czasie ćwiczenia, którego tematem jest: „Działanie taktyczne oddziału w okresie kryzysu.
Obrona brygady” słuchacze  doskonalą się w rozwiązywaniu problemów taktycznych oraz
kierowaniu prowadzeniu obrony przez brygadę. Poszczególne grupy kursowe stały się  ćwiczącymi
sztabami  brygady, a ich członkowie występują w rolach dowódców brygad, szefów sztabów,
oficerów zespołów  planowania i dowodzenia oraz rodzajów wojsk. Pod czujnym okiem kierownika
ćwiczenia, którym jest Dyrektor Instytutu Wojsk Lądowych płk dr hab. Jan POSOBIEC oraz szefa
sztabu kierownictwa ćwiczenia - Kierownika Zakładu Taktyki Wojsk Lądowych płk. dr. Leszka
ELAKA słuchacze mają okazję praktycznie sprawdzić wiedzę nabytą w czasie wykładów, ćwiczeń i
seminariów. W czasie ćwiczenia wykorzystywany jest System Wsparcia Dowodzenia JAŚMIN,
który umoŜliwia graficzne zobrazowanie bieŜącej sytuacji, planowanie przyszłych działań oraz
zbieranie i opracowywanie aktualnych danych. Wykorzystanie Systemu JAŚMIN umoŜliwia
ćwiczącym praktyczne poznanie jego moŜliwości co stanowi jeden z celów ćwiczenia.

W rekonesansie wzięli takŜe udział cywilni studenci Akademii Obrony Narodowej – słuchacze
Akademii Polowej. MoŜliwość uczestniczenia w rekonesansie prowadzonym przez
doświadczonych oficerów stanowiła dla nich doskonałą okazję do poznania specyfiki pracy
sztabów w warunkach polowych.
Jednym z elementów ćwiczenia było przeprowadzenie 4 grudnia rekonesansu w terenie, w czasie
którego ćwiczący mogli praktycznie wykonać studium terenu przyszłych działań oraz doskonalili się
w prowadzeniu orientacji topograficznej i taktycznej oceny terenu. Mimo panującego zimna
ćwiczący z zapałem i profesjonalizmem realizowali kolejne punkty rekonesansu. Nagrodą było
zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz zimowe pejzaŜe malowniczej doliny rzeki Świder,
której nazwa posłuŜyła do nadania ćwiczeniu kryptonimu.
Dla słuchaczy, którzy przyjechali do Rembertowa z odległych garnizonów rekonesans w dolinie
Świdra był takŜe okazją do poznania mazowieckich krajobrazów. Sporą atrakcją dla uczestników
rekonesansu była moŜliwość odwiedzenia miejscowości Jeruzal znanej jako Wilkowyje  z
telewizyjnego serialu Ranczo. Największe zaciekawienie wzbudziła oczywiście ławeczka stojąca
przed sklepem oraz zabytkowy drewniany kościół.  
Ćwiczenie „ŚWIDER 12” jest ostatnim etapem kursu. Jego uczestników czekają jeszcze egzaminy,
które będą stanowiły posumowanie dwóch miesięcy kształcenia. Powodzenia!
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