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RUSZA ANAKONDA-20. MARYNARKA Z
ARTYLERYJSKIM WSPARCIEM
Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w rozpoczynającej się w
poniedziałek, 1 czerwca 2020 roku ósmej edycji ćwiczenia Anakonda-20 weźmie udział 5 tys. żołnierzy
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.
Ze względu na sytuację epidemiczną na świecie termin ćwiczenia został przesunięty, Anakonda-20
odbędzie się też w zmienionej formule oraz bez udziału żołnierzy wojsk sojuszniczych.
Czytaj też: Anakonda-20 coraz bliżej
W trakcie przygotowań ćwiczenia musiano uwzględnić wiele zmiennym, które związane były w
szczególności z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. Za przygotowanie i
przeprowadzenie ćwiczenia pk. Anakonda-20 odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił
Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, ale uczestniczą w nim także żołnierze na co dzień
służący w podległości Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku z tym, przygotowanie
i koordynacja wzajemnych prac, dla osiągania jeszcze lepszych efektów w trakcie ćwiczenia, jest
szczególnie ważna.

Dziś rozpoczyna się #ANAKONDA20 – ćwiczenie, w którym udział weźmie 5 000 żołnierzy.
Mimo epidemii #koronawirus i wprowadzonych ograniczeń nie rezygnujemy z ćwiczeń.
Żołnierze #WojskoPolskie muszą cały czas się szkolić, podnosić swoje kwaliﬁkacje i być w
gotowości do działania. pic.twitter.com/GQQbk8xTgj
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 1, 2020
W tym roku, w ramach ćwiczenia ANAKONDA-20 szczególnie widoczna będzie działalność Marynarki
Wojennej, ukierunkowana na doskonalenie współdziałania sił okrętowych, brzegowych oraz lotnictwa
morskiego MW RP. Działania prowadzone będą na poligonach morskich oraz w przestrzeni powietrznej
i obejmować będą szereg epizodów taktycznych takich jak:
- wykonywanie strzelań artyleryjskich do celów nawodnych oraz powietrznych;
- poszukiwanie, śledzenie oraz zwalczanie okrętów podwodnych;
- prowadzenie ćwiczeń z zakresu ratownictwa morskiego realizowane poprzez współdziałanie sił
okrętowych oraz statków powietrznych.

Czytaj też: Anakonda-20 bez ProObronnych
Ponadto, jednym z głównych zadań będzie zabezpieczenie swobodnej żeglugi na morskich liniach
komunikacyjnych (Sea Lines of Communications) oraz swobodnego dostępu do głównych portów RP
(Sea Port of Dembarkation - SPOD). Powyższe zagadnienie zrealizowane zostanie poprzez właściwe
zaplanowanie i wykonanie operacji przeciwminowej prowadzonej przez siły walki minowej.
W ramach realizacji zadań przez Wojska Lądowe na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce,
zadania wykonywane będą przez dywizjon 155 mm armatohaubic Krab z 11 pułku artylerii. Pułk
artylerii zapewniał będzie wsparcie siłom morskim poprzez realizację wsparcia ogniowego.
Główna część ćwiczenia rozpoczyna się 1 czerwca, a jej pierwszy etap potrwa do 10 czerwca. W tym
czasie realizowane będzie zgrywanie taktyczne dowództw i wojsk w układzie narodowym, w tym
prowadzenie działań w domenach: powietrznej, morskiej, a także zgrywanie systemu rażenia,
zakończone epizodem ognia połączonego – tzw. Joint Fires.
Ćwiczenie realizowane będzie w głównej lokalizacji Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce
oraz w lokalizacjach ćwiczeń: Gepard-20 realizowanego przez 17. Wielkopolską Brygadę
Zmechanizowaną: Orzysz i Karakal-20 – 10. Brygady Kawalerii Pancernej: Nowa Dęba. Główny
element taktyczny ognia połączonego odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. W ćwiczeniu będzie też
uczestniczyć trzecia z brygad 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej - 34 BKPanc., wraz z
posiadanymi czołgami T-72.
Część końcowa, 18 czerwca, obejmie wstępne omówienie ćwiczenia oraz przemieszczenie ćwiczących
do macierzystych jednostek.
Przypomnijmy, że Anakonda to największe ćwiczenie polskiego wojska, organizowane co dwa lata od
2006 r. Jego organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dotychczas
największa edycja odbyła się w 2016 r. - były to największe manewry wojskowe w Polsce po 1989 r. wzięło w nich udział ponad 31 tys. żołnierzy z 23 krajów.
W poprzedniej edycji, w roku 2018 wzięło w nim udział ok. 17,5 tys. żołnierzy - 12,5 tys. w Polsce, a
blisko 5 tys. na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz na Morzu Bałtyckim.

