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Kilkuset oficerów z 15 państw NATO i trzech krajów należących do „Partnerstwa dla pokoju”

ćwiczy w Bydgoszczy. – To teraz stolica NATO. Trwające tutaj warsztaty to najważniejsze w tym

roku ćwiczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówi generał Pavel Macko, dyrektor Centrum

Szkolenia Sił Połączonych.

Podczas szkolenia pod kryptonimem CWIX 2013 oficerowie z państw Sojuszu sprawdzają, czy

systemy dowodzenia i łączności w ich armiach dobrze ze sobą współpracują.

Komandor Knut Behrends, który z ramienia Naczelnego Dowództwa NATO ds. Transformacji

kieruje CWIX, podkreśla wagę spotkania. – To, nad czym w Bydgoszczy pracuje kilkuset

informatyków z 18 państw, będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich

żołnierzy Sojuszu, a w szczególności służących obecnie w Afganistanie – mówi komandor

Behrends.

Dodaje, że teraz żołnierze mają czas na przetestowanie różnych systemów dowodzenia, bo

podczas operacji nie ma miejsca na błędy. – Musimy zdawać sobie sprawę, że jedna pomyłka,

jedna kropka postawiona nie tam gdzie powinna, może sprawić, że nasz samolot zostanie

potraktowany jako wrogi, a nasi żołnierze jako żołnierze przeciwnika – wyjaśniał Knut Behrends.

W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, gdzie ćwiczą wojskowi informatycy,

jedno z pomieszczeń pełni rolę połączonego dowództwa kontyngentu. Wielki namiot jest
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wypełniony stanowiskami komputerowymi. Żołnierze testują tam oprogramowanie do ustalania i

śledzenia pozycji wojsk własnych i przeciwnika. Z kolei w kilkunastu tzw. salach narodowych przy

komputerach i elektronicznych mapach ćwiczą wojskowi z poszczególnych państw NATO.

CWIX 2013 to największe natowskie ćwiczenia interoperacyjności. Warsztaty, które trwają w

Bydgoszczy, odbywają się jednocześnie w dwudziestu innych natowskich ośrodkach, m.in. w

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.

Żołnierze z tych krajów łączą się z bydgoskim Centrum Szkolenia przy użyciu specjalnej

natowskiej sieci komputerowej – CFBL Net. Dzięki niej mogą „na żywo” uczestniczyć w zadaniach.

Komandor Knut Behrends podkreśla, że Polska jest jednym z najbardziej aktywnych państw

uczestniczących w szkoleniu. Nasz kraj testuje czternaście rozwiązań teleinformatycznych – w

tym m.in. teleinformatyczne systemy AFCCS Topaz, HMS/ BMS/ CIS Jaśmin, Łeba czy PTT Link

16. Jest też odpowiedzialny za część ćwiczenia poświęconą obronie cybernetycznej.

CWIX 2013 potrwa do 20 czerwca br.
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