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BOMBOWIEC B-1B NAD WARSZAWĄ
Nad Warszawą pojawił się amerykański bombowiec B-1B. Maszyna była eskortowana przez
polskie myśliwce MiG-29 i F-16.
Jak podkreśliła w rozmowie z Defence24.pl rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Ariadna
Wołyńska, bombowiec przekroczył granicę Polski o godzinie 7:25. Amerykańskiemu B-1B towarzyszyły
polskie samoloty, łącznie sześć myśliwców, w tym cztery F-16 i dwa MiG-29. Zadanie, obejmujące
m.in. przelot nad Warszawą, zostało pomyślnie wykonane.
Na razie nie są znane dalsze szczegóły misji amerykańskiego bombowca. Należy jednak spodziewać
się, że była ona częścią ćwiczeń rozmieszczenia B-1B na kontynencie europejskim, jakie okresowo
odbywają się z udziałem amerykańskich maszyn. Niedawno B-1B uczestniczył też w ćwiczeniach nad
Estonią.
O wydarzeniu poinformował też na swoim Twitterze minister Obrony Narodowej.

We are once again escorting the American B-1B bomber as part of the Bomber Task Force
mission. This proves that the US is serious about its commitments to support allies in the
event of an emergency. The Polish Army is carrying out its tasks despite #covid
#StrongerTogether pic.twitter.com/XUUASH9ag4
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 11, 2020
Bombowce B-1B są używane przez amerykańskie lotnictwo od drugiej połowy lat 80. XX wieku. Ich
cechą charakterystyczną jest zmienna geometria skrzydeł. To w połączeniu z możliwością lotu z
prędkością naddźwiękową, przystosowaniem do lotów na małej wysokości i pewnymi cechami
obniżonej wykrywalności (aczkolwiek nie jest to maszyna stealth w klasycznym rozumieniu) daje
pewne możliwości przełamywania wrogiej obrony powietrznej.
Początkowo dostosowane do przenoszenia broni jądrowej, zostały pozbawione tej zdolności po
zakończeniu Zimnej Wojny w ramach porozumień rozbrojeniowych. B-1B okazały się jednak bardzo
skuteczną platformą do przenoszenia broni konwencjonalnej, w tym środków precyzyjnego rażenia.
Bombowce te mogą m.in. przenosić do 24 pocisków AGM-158A/B JASSM/JASSM-ER lub do 84 bomb Mk
82. Mogą też wykonywać zadania w środowisku morskim – zarówno poprzez minowanie, jak i użycie
broni rakietowej (np. pocisków LRASM).
Mogą wykonywać misje międzykontynentalne, co daje im dużą elastyczność działania. Są często
obecne na Bliskim Wschodzie, ale też w rejonie Azji i Pacyﬁku oraz w Europie. Od końca lat 90. są
używane bojowo. W 2018 roku to właśnie z B-1B zrzucono po raz pierwszy w warunkach bojowych

pociski AGM-158A JASSM, podczas nalotów na cele rządu Asada w Syrii.

