
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7088,Miedzynarodowe-wspoldzialanie-DRAGON-15.html
2023-05-24, 09:19
16.10.2015

Międzynarodowe współdziałanie - DRAGON-15

Żołnierze biorący udział w ćwiczeniu pk. DRAGON-15 zaprezentowali współdziałanie armii 5
państw wykorzystując najnowocześniejsze uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

W  piątek  16  października  br.  na  poligonie  w  Orzyszu,  żołnierze  polscy,  amerykańscy,

brytyjscy,  kanadyjscy  oraz  niemieccy  zaprezentowali  poziom  swojego  wyszkolenia  oraz

współdziałania. W pokazie uczestniczył przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

-  Ćwiczenie  Dragon-15  jest  największym  tegorocznym  ćwiczeniem  Wojska  Polskiego  i

pierwszym  zorganizowanym  przez  Dowództwo  Generalne  Rodzajów  Sił  Zbrojnych  po

przeprowadzonej reformie systemu dowodzenia. W trakcie ćwiczenia 11. Lubuska Dywizja

Kawalerii  Pancernej  poddana  zostanie  sprawdzianowi  prowadzenia  działań  taktycznych.

Dodatkowo,  ćwiczenie  pozwoli  nam  udoskonalić  współdziałanie  armii  sojuszniczych.  –

powiedział gen. broni Mirosław Różański, dowódca generalny RSZ.

Pokaz  działania  rozpoczął  się  od  zlikwidowania  celów  przez  snajperów,  których  po

wykonanym zadaniu ewakuowano z  terenu działań przy pomocy śmigłowców.  Następnie

pododdziały  inżynieryjne  wykonały  przejście  w  polu  minowym  wykorzystując  ładunki

wydłużone  ŁWD,  dzięki  czemu  do  akcji  mogły  wkroczyć  wozy  bojowe,  artyleria

przeciwlotnicza i czołgi, przy wsparciu lotnictwa likwidując poszczególne cele.

Podczas pokazu statycznego goście zapoznali się z najnowocześniejszym uzbrojeniem

będącym na wyposażeniu ćwiczących armii. Żołnierze zaprezentowali m.in. czołgi Leopard

2A5 i 2A6, bojowe wozy piechoty Warrior i Marder, kołowe transportery opancerzone

Rosomak, a także indywidualne wyposażenie żołnierzy.

***

W dniach 13-23 października br. W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz

odbywa się największe tegoroczne ćwiczenie Wojska Polskiego, którego kierownikiem jest

Dowódca Generalny RSZ gen. broni dr Mirosław Różański. Na lądzie i w powietrzu będzie

szkoli się ponad 8 tysięcy polskich żołnierzy (w tym żołnierze rezerwy i NSR) oraz prawie 900

żołnierzy sojuszniczych (Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy i Niemcy), którzy podczas

szkolenia wykorzystują ponad 700 jednostek sprzętu wojskowego (m.in. czołgi Leopard 2A5 i

2A6, BWP Marder i Warrior, KTO Rosomak, armatohaubice Dana, wyrzutnie rakietowe

Langusta). Głównym ćwiczącym jest 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej z Żagania.
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