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POROSZENKO: JAVELINY ODSTRASZYŁY ROSYJSKIE
CZOŁGI
Chciałbym zwrócić uwagę na psychologiczny efekt, przypisywany Javelinom na Ukrainie. Nie
spotykamy się już z atakami czołgów. Jest to efekt jednego rodzaju broni – przekonuje prezydent
Ukrainy Petro Poroszenko. Jego zdaniem od czasu, gdy jednostki uzbrojone w przeciwpancerne pociski
kierowane Javelin obecne są w Donbasie, ustała aktywność rosyjskich czołgów, które wcześniej
regularnie ostrzeliwały pozycje ukraińskie.
Wypowiedź prezydenta Poroszenki z publicznego wystąpienia w obwodzie wołyńskim przytoczyła
agencja informacyjna UNIAN. Przeciwpancerne systemy rakietowe Javelin produkowane w kooperacji
przez amerykańskie koncerny Lockheed Martin i Raytheon, zostały na przełomie marca i kwietnia
2018 roku dostarczone ukraińskim siłom zbrojnym. Było to 37 wyrzutni oraz 201 pocisków a więc
liczba o niewielkim znaczeniu strategicznym, ale poważnej sile propagandowej i politycznej. Jak
przekonują Amerykanie, jest to liczba wystarczającą, aby przeszkolić większą liczbę ukraińskich
operatorów i dostarczyć dużą liczbę wyrzutni w przypadku nasilenia się aktywności separatystów i
wojsk rosyjskich na wschodzie kraju. Dlatego wyrzutnie miały przede wszystkim traﬁć do ośrodków
szkoleniowych, lecz część wraz z przeszkolonymi operatorami może służyć jako mobilny odwód
przeciwpancerny Dowództwu Operacji Połączonych Sił (OOS) na wschodnie kraju.
Faktycznie aktywność rosyjskich czołgów, wcześniej często rażących pozycje ukraińskie ogniem z
dział na wprost, znacznie została ograniczona w ostatnim czasie. Równoczesnej Rosjanie starają się
atakować politycznie, dyplomatycznie i medialnie fakt dostarczenia Ukrainie tego typu nowoczesnego
uzbrojenia. Rozpowszechniają np. fałszywe informacje o zakazie stosowanie Javelinów w Donbasie,
jakie miała nałożyć na Ukrainę strona amerykańska. Pojawiły się również sfabrykowane raporty o tym,
iż wyrzutnie i pociski są wadliwe, niesprawne oraz przekroczony został ich resurs. Wszystko to wpisuje
się w działania Rosji, dla której Javeliny są przede wszystkim wyjątkowo niewygodnym politycznie i
propagandowo sygnałem wsparcia USA dla rządu w Kijowie.
Czytaj też: Ponad 300 mln USD za Javeliny na eksport
Systemy przeciwpancerne FGM-148 Javelin są używane w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych i
ich sojuszników od lat 90. XX wieku. Mogą razić cele oddalone o około 4 km, choć pierwotnie
zakładano uzyskanie zasięgu na poziomie tylko 2,5 km. Rakieta dysponuje systemem
samonaprowadzania termowizyjnego i tandemową głowicą kumulacyjną. Pociski Javelin reprezentują
klasę „wystrzel i zapomnij” zdolną do rażenia celów opancerzonych z przedniej lub z górnej półsfery.
Czytaj też: Wielozadaniowe pociski przeciwpancerne z USA [Defence24.pl TV]

