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TWARDE I LEOPARDY NA CZOŁGOWYM
„CHALLENGE”
Na Łotwie odbyły się ćwiczenia pododdziałów pancernych, zakończone zawodami załóg
czołgów. Uczestniczyli w nich także Polacy na PT-91 Twardy, jako że polski pododdział
wchodzi w skład rozmieszczonej na Łotwie grupy batalionowej.
Jak podaje st. chor. szt. Krzysztof Łukaszewicz, podczas szkolenia, w którym wzięły załogi czołgów z
Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Hiszpanii, doskonalono współdziałanie pododdziałów
pancernych batalionowych grup bojowych z Litwy, Łotwy i Estonii. Jednostki te są rozmieszczone w
ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na ﬂance wschodniej (ang. enhanced Forward
Presence, eFP).
Pierwszego dnia ćwiczenia czołgiści zademonstrowali siłę i skuteczność rażenia ognia broni pancernej
zarówno w dzień jak i w nocy. Kolejną odsłoną ćwiczenia były zawody, podczas których wyłoniona
została najlepsza załoga spośród wszystkich ćwiczących pancerniaków.
W zawodach „Tank Challenge 2019” brało udział łącznie 12 załóg z pięciu państw. Oprócz czołgistów z
Polski (na PT-91), Niemiec (na Leopardach 2A6), Hiszpanii (Leopard 2E) i Wielkiej Brytanii (na
Challengerach 2), wzięli w nich udział także Kanadyjczycy, choć kanadyjskie czołgi nie są w
normalnym składzie grupy batalionowej. Jako że tamtejsza armia na wyposażeniu ma Leopardy 2,
żołnierze z Kanady stworzyli mieszaną załogę wraz z Niemcami, wykorzystując niemiecki czołg.
Z komunikatu Bundeswehry wynika, że dwanaście biorących udział w ćwiczeniu załóg wystrzeliło
łącznie 370 pocisków z armat czołgowych. Niemcy podkreślają, że pierwsze dwa miejsca zajęły:
załoga niemiecka oraz właśnie niemiecko-kanadyjska.
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W szkoleniu Iron Spear, jak i w zawodach uczestniczyli więc żołnierze trzech z czterech grup
batalionowych rozmieszczonych na wschodniej ﬂance. Nie było na nich Amerykanów, choć obecnie
trzon grupy batalionowej stacjonująca w rejonie Orzysza i Bemowa Piskiego stanowi pododdział
pancerno-zmechanizowany Gwardii Narodowej, dysponujący m.in. czołgami Abrams. Warto jednak
zauważyć, że z czołgistami US Army ściśle współpracują żołnierze giżyckiej 15 Brygady
Zmechanizowanej, a to właśnie z tej jednostki pochodzi obecny kontyngent w grupie batalionowej
NATO na Łotwie.
W komunikacie zamieszczonym przez DO RSZ czytamy, że ćwiczenie Iron Spear udowodniło, że cztery
główne priorytetowe elementy szkoleniowe eFP: gotowość, interoperacyjność, STRATCOM i ochrona
wojsk w kontekście koncentracji wojsk pancernych zostały opanowane i zrealizowane na najwyższym
poziomie. Dało też okazję do zgrywania załóg w mieszanym ugrupowaniu różnych typów czołgów oraz
zacieśniania koleżeńskich więzi braci pancernej w ramach współpracy pomiędzy wszystkimi eFP BG
realizującymi zadania w krajach bałtyckich. Wartością dodaną w trakcie realizacji zadań było poznanie
procedur i technik stosowanych przez poszczególne kraje w prowadzeniu działań taktycznych w
różnych środowiskach walki.

