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PRZECIWLOTNICZA MOZAIKA I 160 STRZELAŃ
RAKIETOWYCH. RUSZAJĄ MANEWRY TOBRUQ
LEGACY 2019
W Ustce rozpoczęły się największe w tym roku ćwiczenia naziemnej obrony powietrznej NATO pod
kryptonimem Tobruq Legacy 2019. Planowane jest przeprowadzenie około 160 strzelań bojowych, jak
i szeroko zakrojonej integracji systemów dowodzenia, włącznie ze współpracą z systemem wczesnego
ostrzegania AWACS.
3 czerwca na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce generał brygady Stefan Mordacz dokonał
uroczystego rozpoczęcia ćwiczenia Tobruq Legacy 19. Apel rozpoczął się od podniesienia ﬂagi
państwowej na maszt. W uroczystości udział wzięły także poczty ﬂagowe państw ćwiczących.
Jak podaje mjr Karolina Krzewina – Hyc, kierownik ćwiczenia gen. bryg. Stefan Mordacz zwrócił się do
wszystkich ćwiczących słowami:

To już piąta edycja ćwiczenia Tobruq Legacy. Jestem przekonany, że
podobnie jak poprzednie w Czechach, na Słowacji, Litwie, Rumunii i
Węgrzech, nasza, polska edycja przyniesie ćwiczącym satysfakcję z
dobrze wykonanego zadania. Życzę wszystkim ćwiczącym bezbłędnej
realizacji postawionych zadań. Osiągnięcia celów ćwiczenia w tym
interoperacyjności we wspólnych działaniach w ramach struktury
zadaniowej zgodnie z procedurami NATO. Podczas ćwiczenia Tobruq
Legacy 2019 sprawdzimy konﬁgurację systemów teleinformatycznych
oraz łączności, przeprowadzimy rakietowe strzelania bojowe ponad 160
rakietami przy wsparciu powietrznym systemem wczesnego ostrzegania
AWACS.
gen. bryg. Stefan Mordacz

Po zakończonej uroczystości zostały przeprowadzone instruktaże bezpieczeństwa.
Tobruq Legacy 2019 (czasem w skrócie nazywane TOLY19) to ćwiczenia wojsk naziemnej obrony
przeciwlotniczej NATO, mające na celu przede wszystkim sprawdzenie i doskonalenie mechanizmów
współdziałania pododdziałów OP/OPL z różnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ćwiczenia realizowane będą zarówno na poziomie sztabowym jak i poligonowym z udziałem około 4
800 osób personelu i 1200 jednostek sprzętu. Tobruq Legacy-19 będzie największym
międzynarodowym ćwiczeniem naziemnych systemów obrony powietrznej (SBAD - Surface Based Air
Defence) NATO realizowanym w Europie.
Czytaj też: Wielkie ćwiczenie przeciwlotników NATO w Polsce
W ćwiczeniach będą m.in. uczestniczyły jednostki wyposażone w zestawy Osa, Newa-SC, Kub, a także
pododdziały sojusznicze z zestawami Hawk (Rumunia), Stormer HVM (Wielka Brytania), NASAMS,
Fennek/Stinger (Holandia), Patriot, Ozelot (Niemcy), a także pododdziały naziemnej obrony
powietrznej US Army.
Można więc postawić tezę, że w Ustce będziemy mieli do czynienia z całą "mozaiką" różnych
zestawów przeciwlotniczych: od systemów bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) jak Ozelot czy
Stormer HVM, przez zestawy krótkiego zasięgu Osa, Newa-SC, Hawk, Kub i NASAMS, aż po elementy
systemu średniego zasięgu Patriot.
W szkoleniach wezmą udział zestawy przeciwlotnicze wydzielone - między innymi - przez siły zbrojne
Polski i pozostałych krajów V4, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Rumunii i USA. Obok
przeprowadzenia strzelań rakietowych bardzo dużym wyzwaniem dla ćwiczących będzie więc zgranie
systemów kierowania i dowodzenia.
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