w powietrzu

Szkolenie w zakresie ochrony wojsk

Rozpatrując postęp dokonujący się w armii
najczęściej brane są pod uwagę zmiany jakościowe i ilościowe w zakresie uzbrojenia,
wyposażenia oraz infrastruktury. Rzadziej
rozpatrywane są przeobrażenia występujące w strukturach, systemie szkolenia,
a przede wszystkim w samych żołnierzach.
Profesjonalizacja, nowy sprzęt, nowe procedury, udział w misjach zagranicznych to
najpoważniejsze wyzwania z jakimi mierzy
się nie tylko armia, lecz także każdy żołnierz
z osobna. Złożona podlegająca dynamicznym zmianom sytuacja stanowić może nie
tylko poważne wyzwanie, lecz także źródło
dodatkowego stresu i licznych frustracji. Jedną z głównych metod „prostowania” skomplikowanej sytuacji jest ciągłe, efektywne,
wykorzystujące nowoczesne metody, szkolenie personelu.
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prowadzenie na uzbrojenie polskiej armii nowoczesnych wielozadaniowych samolotów bojowych
F-16C/D Block 52+ można śmiało nazwać rewolucją, której zakres jest znacznie
większy, niż mogłoby się na pierwszy rzut
oka wydawać. Utworzenie Komponentu
Lotniczego (KL) Jastrząb składającego się
z czterech samolotów F-16, personelu obsługi oraz ochrony wojsk zadeklarowanego
jako Siły Zdolne do Przerzutu (Deployable
Forces) w ramach operacji NATO było kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia
struktur i poziomu wyszkolenia w Siłach
Powietrznych. Przeniesienie wiedzy i doświadczeń zebranych przy tworzeniu tego
elitarnego związku na pozostałe jednostki
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lotnicze w znaczący sposób zwiększy stopień ich interoperacyjności ze strukturami
sojuszu. Potwierdzeniem skuteczności podjętych działań była pozytywna ocena komponentu w ramach certyfikacji TACEVAL
(Tactical Evaluation Program) uzyskana
jesienią ubiegłego roku. Ujęcie w zakresie
obszarów certyfikacji, oprócz misji lotniczych oraz logistyki, także ochrony wojsk
(Force Protection) pokazuje wysoki priorytet stawiany tego typu zadaniom w ramach
NATO. Pozytywny wynik stanowi także
wyraz uznania dla działań podjętych w tym
(wcześniej nieco zaniedbywanym) niełatwym obszarze. Trudność wynika z szerokiego spektrum zadań kryjących się pod
hasłem Force Protection, mających na celu
przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom
związanym z przebywaniem na teatrze działań wojennych pododdziałów oraz minima-

lizujących wpływ ich potencjalnych skutków na zdolność bojową i operacyjną. Do
najważniejszych obszarów Force Protection
należą: obrona naziemna, ochrona fizyczna
personelu, obrona pasywna i odzyskiwanie
zdolności operacyjnej. Na potrzeby KL Jastrząb opracowane zostały Stałe Procedury
Operacyjne (Standing Operations Procedures), których celem jest ukierunkowanie
działania na prawidłową reakcję w zakresie
ochrony i obrony wojsk podczas realizacji
zadania. Szeroki zakres procedur obejmuje
m.in. zasady postępowania podczas:
• walki pododdziałów (np. QRF – Quick Reaction Force) w czasie realizacji patrolu
na bliskich podejściach do ochranianego
obiektu (3–4 km) w przypadku pojawienia się przeciwnika,
• ataku przeciwnika na obiekt (w tym zamachu terrorystycznego, przedostania
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się przeciwnika na teren obiektu, ostrzału
rakietowego, moździerzowego, snajperskiego),
• nalotu lotnictwa przeciwnika,
• zagrożenia lub użycia broni masowego
rażenia,
• wystąpienia pożaru,
• prowadzenia akcji ratunkowo-ewakuacyjnej, w tym udzielanie pierwszej pomocy,
zwłaszcza w przypadku większej ilości
poszkodowanych (mass casualty event).
Jak widać żołnierze Force Protection muszą dysponować szerokim spektrum wiedzy
i praktycznych umiejętności, których nabycie i doskonalenie wymaga intensywnych
działań szkoleniowych. Działania te nie odbywają się w próżni: szkolenie pilotów i oficerów innych specjalności za granicą, udział
wojsk w kontyngentach zagranicznych oraz
konieczność poddania się procedurom certyfikacyjnym, przynoszą niespotykany w historii wojska polskiego bagaż doświadczeń.
Ich kompleksowa analiza, wyciagnięcie najważniejszych wniosków i rozsądne wprowadzenie w życie daje, wraz z modernizacją
techniczną, szansę na stworzenie nowoczesnej armii, przygotowanej na przeciwstawienie się zagrożeniom współczesnego
świata. Nie mniej istotne niż samo szkolenie
jest rozszerzenie lub raczej stworzenie bazy
szkoleniowej, której wykorzystanie wpływa na podniesienie wartości żołnierza na
współczesnym polu walki.
Warto w tym miejscu przedstawić działania prowadzone w 31. Bazie Lotnictwa
Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach zmierzające do podniesienia poziomu wyszkolenia żołnierzy. W czasie, gdy ukazywał się
majowy numer Armii, w którym prezentowałem materiał ze szkolenia Mobilnej Kompanii Ochrony (MKO) z Krzesin, w bazie
odbywało się kolejne szkolenie. Tym razem
zorganizowano kurs instruktorsko-metodyczny dla instruktorów z zakresu ICCS
(Individual Common Core Skills, podstawowe umiejętności żołnierza na polu walki)
jednostek zaangażowanych w wystawienie
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Żołnierze krzesińskiej Mobilnej Kompanii Ochrony w kapitalny sposób przyczynili się do podniesienia realizmu praktycznej części szkolenia

Po pokazie instruktora każdy kursant przećwiczy prezentowany element szkolenia osobiście

obsady etatowej KL Jastrząb. Program kursu
stworzony został pod kątem przygotowania instruktorów do prowadzenia szkolenia
w jednostkach macierzystych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności
praktycznych. Spotkanie instruktorów z kilku jednostek stanowiło doskonałą platforn
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mę wymiany doświadczeń i wypracowania
wniosków związanych z aktualnym stanem
i potrzebami w zakresie szkolenia ICSS
w jednostkach oraz ujednoliceniem form
i zakresu szkoleń.
Wyrazem nacisku kładzionego na aspekt
praktyczny szkolenia był zakres czasowy
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Nic nie zastąpi bezpośrednich, nieraz „twardych” uwag doświadczonego instruktora

i tematyczny ćwiczeń prowadzonych po
każdych zajęciach teoretycznych. Na podkreślenie zasługuje dobór kadry instruktorskiej. Zależnie od tematu zajęć stanowili ją
oficerowie jednostek Sił Powietrznych lub
przedstawiciele dwóch firm zewnętrznych:
Global Protection Group oraz EAGLE-MED
SYSTEM. Zatrudnienie starannie dobranych firm zewnętrznych pozwala z jednej
strony na korzystanie z wiedzy i bogatych
doświadczeń profesjonalnych instruktorów,
z drugiej zaś, na racjonalnie gospodarowanie zasobami kadrowymi jednostki.
Podobnie jak poprzednio, instruktorzy
firmy Global Protection Group wykazali się
fachowością nie tylko w zakresie posiadanej wiedzy, lecz także przystępnego sposobu jej przekazywania z użyciem prezentacji
multimedialnych oraz licznych pomocy
naukowych pozwalających na praktyczne
zapoznanie się z omawianymi zagadnie-

Wplecenie elementu ewakuacji rannego w prosty scenariusz taktyczny podnosi realizm szkolenia

niami. Poza przerabianymi na poprzednim
kursie zagadnieniami z zakresu rozpoznania
zagrożeń ze strony ładunków pirotechnicznych (w szczególności improwizowanych
ładunków wybuchowych tzw. IED – Improvised Explosive Device) tematem zajęć
było zagrożenie użyciem broni masowego
rażenia lub substancji toksycznych.
Nie mniej ciekawe i kształcące były zajęcia
prowadzone przez instruktorów EAGLE-MED SYSTEM, które poza przypomnieniem i praktyczną demonstracją udzielania
pierwszej pomocy rannemu obejmowały
także zasady ewakuacji rannych w przypadku kontaktu z przeciwnikiem. Zaprezentowano metody ewakuacji oraz szerokie
spektrum stosowanego sprzętu, przy czym
każdy z uczestników kursu miał możliwość
praktycznego przećwiczenia najważniejszych czynności. Niezwykle pouczającymi
okazały się ćwiczenia z ewakuacji rannych
polegające na realizacji praktycznych epizodów mogących mieć miejsce na polu walki.
W tym miejscu należy podkreślić ważną rolę
żołnierzy z krzesińskiej Mobilnej Kompanii
Ochrony, którzy brali udział w zajęciach, odgrywając z pełnym ekwipunkiem konkretne
epizody lub stanowiąc pozorantów, w kapitalny sposób przyczynili się do podniesienia
realizmu szkolenia praktycznego. Nie bez
znaczenia jest fakt, iż równocześnie podnosili poziom swojego doświadczenia oraz
wzajemnego zgrania.
W zajęciach nie pominięto także bardzo
istotnych dla każdego żołnierza zagadnień,
jakimi są zasady bezpiecznego posługiwania
się bronią oraz odnowienie i podtrzymanie
nawyków i umiejętności niezbędnych żołnierzowi w czasie działania na polu walki.
Kurs zakończony został egzaminem pisemnym oraz praktycznym, których wyniki
potwierdzają wysoką skuteczność zastosowanej metodyki szkolenia.
Podstawą sukcesu podjętych wysiłków
jest wzajemne zrozumienie i współpraca
wszystkich składników komponentu pozwalające na skuteczną, kompleksową realizację
stawianych zadań. Nie ulega wątpliwości, że
szkolenie lotnicze i jego zabezpieczenie jest
sprawą priorytetową. Jednakże świadomość
załóg Jastrzębi, że po wykonaniu zadania
wracają do bezpiecznego gniazda jest bezn
cenna. 
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Ekspert w zakresie lotnictwa. Specjalizuje się
w problematyce budowy i zastosowania samolotów i śmigłowców, sił powietrznych oraz przemysłu lotniczego.
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