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POLACY I SŁOWACY PRZESZKOLILI PONAD 100
IRAKIJCZYKÓW W OBSŁUDZE PORADZIECKIEGO
SPRZĘTU
Ponad 100 irackich żołnierzy zostało do tej pory przeszkolonych z obsługi poradzieckiego sprzętu w
ramach NATO-wskiej misji, w której państwem wiodącym była Polska, a wsparcie zapewniała Słowacja.
W tym roku nowa misja sojusznicza ma przeszkolić kolejnych 100 Irakijczyków.
Od 2017 r. do końca października 2018 r. w Iraku realizowana była misja NATO dotycząca budowy
zdolności szkoleniowych (ang. NATO Training and Capacity Building – Iraq, NTCB-I). Celem było
wsparcie irackich sił zbrojnych. Jednym z jego aspektów było szkolenie żołnierzy w zakresie napraw i
obsługi poradzieckiego sprzętu bojowego. W tym zakresie zadania wykonywały mobilne zespoły
szkoleniowe złożone z żołnierzy z Polski i Słowacji. Polska była państwem wiodącym i skupiła się na
szkoleniu w obsłudze i remontach czołgów T-72. Słowacy odpowiadali przede wszystkim za naprawy
bojowych wozów piechoty BWP-1.
– W ramach trzech kursów przeprowadzonych w Iraku polscy i słowaccy specjaliści przeszkolili 107
żołnierzy irackich. 83 z nich ukończyło kursy zaawansowane, a 18 nabyło kompetencje umożliwiające
samodzielne szkolenie irackich instruktorów – poinformowało w czwartek Stałe Przedstawicielstwo RP
przy NATO, gdzie odbyło się spotkanie podsumowujące polsko-słowackie działania w Iraku.
Czytaj też: Polscy saperzy pojadą do Iraku
W latach 2017-18 odbyły się trzy kursy. Na rok 2019 planowane są dwa kolejne, w których udział ma
wziąć ponad 100 żołnierzy irackich. Szkolenia odbędą się już w ramach nowej misji Sojuszu w Iraku
(ang. NATO Mission Iraq, NMI).
Każde szkolenie było podzielone w na kilka etapów. Odbywały się głównie w szkole inżynierii
elektrycznej i mechanicznej w bazie At-Tadżi niedaleko Bagdadu. Część zajęć była prowadzona także
w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu oraz w 8 batalionie remontowym w Kołobrzegu.
Czytaj też: Będzie misja szkoleniowa NATO w Iraku
Szkolenie Irakijczyków Polska i Słowacja zrealizowały przy dużym nakładzie środków własnych. Projekt
był także częściowo doﬁnansowany ze środków Funduszu Powierniczego na rzecz Budowania
Zdolności NATO, do którego wkład wniosły Luksemburg, Estonia oraz Słowenia.
NATO pozytywnie odpowiedziało na prośbę władz irackich o wsparcie ich zdolności wojskowych na

szczycie w Warszawie w 2016 r. Rok później na "mini szczycie" w Brukseli zapadła decyzja, że to
Polska będzie odgrywała wiodącą rolę w szkoleniu dotyczącym obsługi i napraw poradzieckiego
sprzętu pancernego. Pilotaż rozpoczął się jesienią 2017 r.
Czytaj też: Nowa odsłona misji Wojska Polskiego w Iraku
Po czasach rządów Saddama Husajna w Iraku zostały setki poradzieckich czołgów T-72, bojowych
wozów piechoty BWP-1 oraz pojazdów opancerzonych BTR i BRDM. Suchy klimat sprawiał, że po
latach bezczynności sprzęt był mniej skorodowany niż byłby np. w Europie. Próby przywrócenia
sprawności takich pojazdów opancerzonych miały więc realne szanse powodzenia.
Szkolenie w zakresie obsługi i remontów poradzieckiego sprzętu stanie się częścią nowej misji NATO w
Iraku (NMI). Polska utrzyma w tym państwie także misję szkoleniową Wojsk Specjalnych, będącą
częścią globalnej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu. Nowością będą natomiast elementy
wystawione przez wojska inżynieryjne, a także żołnierze do ochrony szkoleniowców. Liczba polskich
żołnierzy w Iraku ma wzrosnąć z ok. 150 do ok. 200.
Czytaj też: Znamy projekt nowej siatki uposażeń dla żołnierzy

