13 września 2021

12 Brygada podczas głównej części ćwiczenia pk. RYŚ-21

Przemieszczenie na dużą odległość było dla 12 Brygady Zmechanizowanej tylko przedsmakiem głównej
części ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. RYŚ-21 – teraz żołnierze szczecińskiej jednostki stają przed
jeszcze większymi wyzwaniami.
Żołnierz, który stoi w miejscu praktycznie cofa się, więc niepisaną tradycją jest, że zarówno w 12 Dywizji
Zmechanizowanej, jak i w jednostkach podległych dowódcy stale szukają innowacyjnych rozwiązań i
pomysłów, aby szkolenie, a w szczególności ćwiczenia były możliwie jak najbardziej urozmaicone.

Jak zaznaczył sam Dowódca „Dwunastki” generał dywizji doktor Dariusz Parylak „…w dywizji bierzemy się za
rzeczy trudne, bardzo trudne i niemożliwe”, więc tak wygląda również ćwiczenie taktyczne z wojskami pk.
RYŚ-21, które jest rozgrywane na poligonie w Nowej Dębie. Dla większości z ponad 2000 żołnierzy 12 Brygady
Zmechanizowanej przebywających tu teren ten był dotąd praktycznie nieznany, co dodatkowo uatrakcyjnia
manewry. Dodatkowo oprócz żołnierzy zawodowych w ramach brygady szkolą się jeszcze podchorążowie
odbywający praktyki dowódcze oraz rezerwiści powołani specjalnie na czas ćwiczenia. Dowódcy
poszczególnych szczebli dowodzenia muszą więc również kłaść nacisk na aspekt działania z żołnierzami w
różnym wieku, specjalnościach, korpusach osobowych, a także z różnym poziomem wyszkolenia.

Jakby tego było mało w miarę możliwości „Błękitna” Brygada oprócz strzelań i działań taktycznych realizuje w
okolicach Nowej Dęby pokazy uzbrojenia dla społeczności lokalnej. Dla mieszkańców okolicznych miejscowości
jest to bez wątpienia wyjątkowa okazja, aby porozmawiać z żołnierzami jak wygląda służba w jednostce tak
bardzo obciążonej odpowiedzialnymi zadaniami, ćwiczeniami oraz misjami, a także mają okazję zobaczyć
nowoczesne wyposażenie brygady.
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Jak widać ćwiczenie RYŚ-21 jest dla „Błękitnych” pod wieloma względami sporym wyzwaniem. Każdy dzień, a
w zasadzie każda doba oznacza więc nowe zadania dla żołnierzy 12 Brygady, aby ćwiczenie w nowym rejonie
było dla nich owocnym doświadczeniem i cenną lekcją na przyszłość.

***

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. RYŚ-21 jest zaplanowanym z rocznym wyprzedzeniem przedsięwzięciem
szkoleniowym 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Kilkunastodniowe manewry na poligonie w Nowej
Dębie odbywają się systematycznie każdego roku we wrześniu. W ćwiczeniu biorą udział wszystkie jednostki
wchodzące w skład „Dwunastki”.

RYŚ-21 jest również jedną z największych operacji przerzutu wojska z północno – zachodniej Polski na
południowy wschód kraju w ostatnich latach. Ponad 4000 żołnierzy i ponad 1000 jednostek sprzętu
wojskowego z 12 Dywizji przegrupowało się z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego
na poligon w Nowej Dębie. Zdecydowana większość żołnierzy i sprzętu przetransportowano koleją, aby w jak
najmniejszym stopniu wpływać na ruch drogowy.
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