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IZRAEL ZBOMBARDOWAŁ BATERIĘ
PRZECIWLOTNICZĄ DALEKIEGO ZASIĘGU
Lotnictwo Izraela zbombardowało syryjską baterię przeciwlotniczą, która ostrzelała w poniedziałek
izraelskie samoloty bojowe wykonujące misję zwiadowczą nad Libanem - poinformowały siły zbrojne
Izraela. Zaatakowany zestaw przeciwlotniczy to system S-200 Wega, należący do dalekiego zasięgu.
Został on zmodernizowany i był już używany przeciwko Izraelczykom, ale bez efektu.
Według izraelskich mediów samoloty nie zostały traﬁone. Syryjska bateria, którą zaatakowało
izraelskie lotnictwo, znajdowała się w odległości 50 km na wschód od Damaszku. Jest to już kolejny
przypadek, gdy przeciwko izraelskim samolotom wykorzystywane są rakietowe zestawy
przeciwlotnicze S-200 Wega.
W marcu br. izraelskie samoloty wykonujące uderzenia na cele w Syrii zostały ostrzelane rakietami
systemu Wega, żadna z nich nie traﬁła w cel. Jeden z tych pocisków, prawdopodobnie lecący
trajektorią balistyczną, został za to zidentyﬁkowany jako potencjalne zagrożenie i zestrzelony
izraelskim pociskiem przeciwrakietowym Arrow 2. Było to pierwsze w historii użycie bojowe tego
systemu.
Czytaj więcej: Na styku mocarstw. Obrona przeciwlotnicza Syrii [ANALIZA]
Zestawy rodziny S-200 w pierwotnej wersji zostały opracowane w latach 60. XX wieku. Jest to system
dalekiego zasięgu, przeznaczony do zwalczania celów na odległości nawet do 300 km.
S-200 były stopniowo modernizowane (używane w Syrii systemy zostały również ostatnio ulepszone
przez Rosjan), ale obecnie uchodzą za przestarzałe. Głównym przeznaczeniem zestawów
przeciwlotniczych S-200 jest zwalczanie celów o znaczeniu strategicznym (bombowców, tankowców
powietrznych czy maszyn wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej).
Czytaj więcej: Izraelska „strzała” zestrzeliła syryjski pocisk przeciwlotniczy

Zestawy oznaczone przez NATO jako SA-5 były już używane bojowo, na przykład w latach 80. XX
wieku przez Libię, jednak w tym konkretnym wypadku próby ostrzelania samolotów lotnictwa
marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych również zakończyły się niepowodzeniem. Rakiety systemu
Wega są uznawane za mało efektywne wobec manewrujących myśliwców, a odpalono je m.in.
przeciwko myśliwcom F-14 Tomcat.
22 września br. izraelskie lotnictwo zbombardowało okolice lotniska w Damaszku. Według mediów
izraelskich celem był znajdujący się w pobliżu konwój z bronią libańskiego Hezbollahu.

Izrael nie jest stroną obecnego konﬂiktu w Syrii, ale uznaje za swych głównych wrogów reżim w
Damaszku, a także wspierające go siły związanego z Iranem libańskiego Hezbollahu. Izrael przyznaje
się do przeprowadzenia kilkudziesięciu ataków na konwoje Hezbollahu w Syrii od 2012 roku.
Pojedynczy zestaw przeciwlotniczy S-200WE w wersji zmodernizowanej siłami krajowego przemysłu
znajduje się na wyposażeniu 36 dywizjonu rakietowego obrony powietrznej 3. Warszawskiej Brygady
Rakietowej Obrony Powietrznej.
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