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Lampart-18
W dniach 22-27 listopada na terenie poligonu w Nowej Dębie ćwiczyli żołnierze z Polski, Czech, Słowacji i
Węgier.

Było to pierwsze ćwiczenie w którym udział wzięli wszyscy przedstawiciele grupy V4. Na terenie OSPWL
Dęba w dniu 19.11.2018 r. w czasie oficjalnej uroczystości przybyłych sojuszników powitał dowódca 21
Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Ryszard Pietras.
Samo ćwiczenie poprzedziły liczne przygotowania, które obejmowały zarówno samych ćwiczących jak i
dowództwo 21BSP. We wtorek dowódca wizytował poszczególne stanowiska dowodzenia, polskie jak i
czeskie. Zapoznał się z dokładnym położeniem jednostek oraz ich sytuacją w terenie.
Dzień 21 listopada rozpoczął się od mini ćwiczenia. Pododdziały ćwiczących wojsk oraz sojuszników
wykonały przemieszczenie do rejonu obrony. Przed jego rozpoczęciem niezbędny był proces planowania
oraz organizowania. Jednym z głównych celów tego działania było doskonalenie dowódców wszystkich
szczebli z kierowania działaniami batalionu i kompanii w toku walki. Dużą rolę w takim działaniu odegrała
logistyka i łączność a wykonanie wszystkich zadań sprawnie i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
zaowocowało pełnym sukcesem.
Główna część ćwiczenia rozpoczęła się w środę i zakończyła się częścią ogniową w nocy z poniedziałku na
wtorek w kolejnym tygodniu. W jego trakcie ćwiczące pododdziały miały okazję doskonalić swoje
umiejętności podczas obrony i natarcia oraz prowadzenia działań dotyczących wsparcia wojsk własnych i
sojuszniczych. Żołnierze z Polski, Czech, Słowacji i Węgier sprawdzili swoje procedury i możliwości
współpracy zarówno podczas ćwiczeń praktycznych w terenie jak i w trakcie planowania na stanowiskach
dowodzenia oraz w sztabach.
Ostatecznym sprawdzianem była część ogniowa, której oprócz dowódcy 21 BSP przyglądali się
zaproszenie goście: gen. bryg. Wojciech Grabowski - Inspektor Wojsk Lądowych, gen. Josef Kopecky Dowódca Wojsk Lądowych SZ Czech, płk Jiri David - dowódca 7 Brygady Zmechanizowanej z Czech.
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Ceremonia kończąca wydarzenie odbyła się we wtorek, podczas jej trwania przemawiał zastępca
dowódcy – płk Rafał Kowalik: „Wszystko ma swój początek i koniec, jeszcze kilka dni temu
rozpoczynaliśmy ćwiczenie LAMPART-18 w dniu dzisiejszym przyszło nam je zakończyć, w imieniu
Dowódcy brygady pragnę przede wszystkim podziękować wszystkim uczestnikom ćwiczenia za udział
oraz zaangażowanie uważam, że wszystkie cele szkoleniowe zostały osiągnięte. Ćwiczenie LAMPART-18
pokazało, że jesteśmy w stanie w pełni współpracować na różnych szczeblach dowodzenia. Pokazało, że
jako wspólnota jesteśmy razem silni i gotowi do podjęcia nawet najtrudniejszych wyzwań jakie stoją
przed nami”.
Tekst i zdjęcia: kpt. Romuald Kurzawa
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