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RUSZAJĄ NAJWIĘKSZE ĆWICZENIA SIŁ ZBROJNYCH
RP W 2018 ROKU. ANAKONDA PO RAZ PIERWSZY
W PAŃSTWACH BAŁTYCKICH
Na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste rozpoczęcie ćwiczenia pod
kryptonimem Anakonda-18. Na poligonach w Polsce ćwiczyć będzie około 12 500 żołnierzy, a blisko
5000 żołnierzy na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz na Morzu Bałtyckim. To największe tegoroczne
ćwiczenia Sił Zbrojnych RP.
Jednym z pierwszych elementów ceremonii rozpoczęcia manewrów Anakonda-18 było wprowadzenie
na plac ﬂag wszystkich państw biorących udział w tym największym tegorocznym ćwiczeniu.
Następnie Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, a jednocześnie kierownik ćwiczenia, gen.
dyw. Tomasz Piotrowski, powitał jego uczestników słowami: - Realizowane cyklicznie, co dwa lata od
2006 roku, - ćwiczenie Anakonda-18 jest największym i najważniejszym ćwiczeniem Sił Zbrojnych RP
prowadzonym z udziałem państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowództwo
Operacyjne RSZ, którym mam zaszczyt dowodzić, już od 12 lat planuje, przygotowuje i dowodzi
ćwiczeniem, kieruje operacją, tworzeniem zadań taktycznych oraz jego układem. Rozpoczynająca się
dzisiaj Anakonda-18, jest zorganizowana na poligonach w Drawsku Pomorskim i na Orzyszu oraz w
międzynarodowej przestrzeni powietrznej i na akwenie Morza Bałtyckiego. Po raz pierwszy w historii
ćwiczenia, Anakonda-18 zostanie przeprowadzona poza granicami Polski w Estonii, na Litwie i Łotwie.
Ostatecznym znakiem, świadczącym o tym, że ćwiczenie Anakonda-18 oﬁcjalnie się rozpoczęło, było
podpisanie przez Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych: Operacyjnego - gen. dyw. Tomasza
Piotrowskiego oraz Generalnego – gen. broni Jarosława Mika, protokołów przejęcia w
podporządkowanie jednostek biorących udział w ćwiczeniu.
Gen. dyw. Tomasz Piotrowski wspomniał o jednym z głównych celów ćwiczenia: - Zgodnie z
postanowieniami Szczytu NATO, jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji jest
certyﬁkacja, która kończy proces przygotowawczy i osiągnięcia pełnej zdolności do działania
Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND NE) w Elblągu – a na koniec swojego wystąpienia
dodał: - Ćwiczenie Anakonda-18, uważam za otwarte!
Zbiórkę zwieńczyła deﬁlada pododdziałów, po której żołnierze biorący udział w ćwiczeniu przystąpili
do realizacji swoich zadań w ramach Anakonda-18.
Równolegle na poligonie drawskim blisko 7 tys. żołnierzy rozpoczęło oﬁcjalnie drugi etap ćwiczenia
Anakonda-18. Tu przez najbliższe dwa tygodnie żołnierze polscy wraz z sojusznikami będą prowadzić
wspólne działania ogniowe i taktyczne.
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia przeprowadzone zostaną zajęcia, które poprawią procedury

współdziałania w sytuacjach zagrożenia. Jednym z istotniejszych elementów będzie przedsięwzięcie
MASCAL oraz wspólne działania ogniowe tzw. „joint ﬁre exercise.”
Kierownikiem ćwiczenia na poligonie drawskim jest gen. dyw. Marek Sokołowski. Całością ćwiczenia
rozgrywanego na kilku poligonach w Polsce jest dowódca operacyjny gen. dyw. Tomasz Piotrowski.
Ćwiczenie pk. Anakonda-18 (AN-18) będzie największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku
organizowanym przez Polskę. Ma być sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów
dowodzenia Sił Zbrojnych RP z sojusznikami. Na poligonach w Polsce ćwiczyć będzie około 12 500
żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego.

