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Przygotowanie kolumn marszowych brygad oraz kierowanie marszem do rejonów

odpowiedzialności obronnej zdominowało drugi dzień ćwiczenia dowódczo-sztabowego

szkieletowego.

Ćwiczące stanowiska dowództw brygad, batalionów i dywizjonów realizowały pierwszy

problem taktyczny związany z przemieszczeniem do rejonu przyszłych walk. Marsz dofrontowy

odbywał się w pełnym reżimie czasowym oraz realnym zagrożeniu napadem środków powietrznych

przeciwnika. Zostało nawiązane współdziałanie ze zmilitaryzowanymi siłami Policji, Państwowej

Straży Pożarnej i Straży Granicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach marszu.

Największą trudnością dla kierujących marszem było stworzenie odpowiedniego ugrupowania

marszowego, odpowiednia kalkulacja przemieszczenia grup marszowych, przekroczenie linii

wyjściowej czołem kolumn w wyznaczonym czasie, wykonywanie obejść i bezkolizyjne wejście do

rejonu obrony. Studenci nie brali ponadto pod uwagę zakłóceń na drogach marszu

spowodowanych ewakuacją mieszkańców z przyszłych obszarów walk oraz chaosu związanego z

narastaniem sytuacji kryzysowej.

Równolegle w sztabie 7 Dywizji Zmechanizowanej została przeprowadzona synchronizacja

działań - gra wojenna. Na szczeblu dywizji jest to przedsięwzięcie dość skomplikowane,

pracochłonne i czasochłonne, gdyż należy dokonać współdziałania wszystkich elementów

ugrupowania bojowego podczas prowadzenia obrony w każdym etapie walki. Dzięki realizmowi

sytuacji i właściwie opracowanych zamiarów walki brygad, synchronizacja pozwoliła na

udokładnienie zadań i poprawę położenia jednostek dywizji.

W trakcie ćwiczenia wykorzystywane są informacje rozpoznania obrazowego pozyskane dzięki

użyciu Bezzałogowych Środków Rozpoznawczych z Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego 1

Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Analiza rozpoznania obrazowego pozwala rozpoznać obiekty

do rażenia ogniowego, monitorowania ruchu wojsk i zobrazowania sytuacji pola walki w dzień i w

nocy. Dla większości studentów była to możliwość rozpoznania przeciwnika w czasie realnym i

podejmowania decyzji na bazie wizualizacji obrazowej.

Dużym udogodnieniem w pracy ćwiczących sztabów jest wykorzystanie sytemu „C3 IS

Jaśmin” do zobrazowania sytuacji na polu walki oraz przekazywania niezbędnych dokumentów

rozkazodawczych i planistycznych pomiędzy wszystkimi szczeblami dowodzenia. Rozwinięto także

realny system łączności na potrzeby ćwiczących w oparciu o jednostki dowodzenia wojsk

lądowych, a przede wszystkim 11 LDKPanc oraz 100. Batalion Łączności.

W ćwiczeniu studenci użytkują Zautomatyzowany System Kierowania Ogniem OPL „Łowcza -

Rega” oraz Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem „Topaz”. Ich wykorzystanie pozwoliło na

przeprowadzenie treningów kierowania ogniem dywizjonu artylerii samobieżnej i dywizjonu

przeciwlotniczego, a następnie realizacji zadań wsparcia i osłony walczących wojsk.

Jutro po przeskoku operacyjnym ćwiczenie wejdzie we właściwy etap, czyli prowadzenie

działań obronnych przez dywizję w pasie odpowiedzialności obronnej. 
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