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A k a d e m i a 
W o j s k 
L ą d o w y c h
Z a ż e g n a ć 
K R Y Z Y S

Pogłębienie wiedzy teoretycz-
nej i przełożenie jej na konkretne 
umiejętności praktyczne, a także 
sprawdzenie skuteczności aktu-
alnych procedur, które wchodzą 
w zakres współpracy podmiotów 
militarnego i  pozamilitarnego 
komponentu systemu bezpie-
czeństwa państwa – to główne 
cele cyklicznego ćwiczenia KRY-
ZYS realizowanego w  Akademii 
Wojsk Lądowych od 2015. 

Organizatorem ćwiczenia, które trwało od 
14 do 18 czerwca 2021, był wiodący Wydział 
Nauk o Bezpieczeństwie AWL. Wzięło w nim 
udział ponad 100 osób. W większość byli to 
studenci cywilni kierunku Bezpieczeństwo 
Narodowe, którzy zdobywali wiedzę i umie-
jętności praktyczne ramię w ramię z wojsko-
wymi słuchaczami uczelni. Wcielali się oni 
podczas ćwiczeń w  rolę przedstawicieli 
władz lokalnych oraz różnych służb. Mentora-
mi wspomagającymi studentów uczestniczą-
cych w  ćwiczeniu byli pracownicy wydziału 
i  liczni przedstawiciele służb: Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Nr 5 z  Wrocławia, Woj-
skowego Ośrodka Farmacji i  Techniki Me-
dycznej z Celestynowa, Jednostki Ratownic-
twa Specjalistycznego Ochotniczej Straży 
Pożarnej z  Wrocławia oraz Komendy Woje-
wódzkiej Policji Państwowej. W poprzednich 
latach studenci AWL brali udział w  ćwicze-
niach doskonalących umiejętności w  posłu-
giwaniu się standardowymi procedurami za-
rządzania kryzysowego związanych z ewaku-
acją stadionu, atakami terrorystycznymi, 
atakami na infrastrukturę krytyczną oraz 
działaniami w cyberprzestrzeni. 

Co czekało studentów w tym roku?
Tegoroczny scenariusz był bardzo rozbu-

dowany, a niektóre sytuacje celowo kompli-
kowane, aby podnieść poziom trudności 
wykonywanych zadań. Zdarzenia były wy-
generowane na potrzeby szkoleniowe przez 
Symulator Zdarzeń Kryzysowych dostępny 
we wrocławskiej Akademii. Studenci musieli 

zmierzyć się z awarią sieci energe-
tycznej, w wyniku której nie dzia-
łała sygnalizacja świetlna, stanęły 
tramwaje i pojawiło się szereg do-
datkowych problemów na przy-
kład z łącznością i niedziałającymi 
bankomatami. Dodatkowo, w jed-
nym z budynków na terenie woj-
skowym doszło do eksplozji, która 
spowodowała zawalenie się ścian. 
Wśród żołnierzy było wielu zabi-
tych i rannych. 

Przeprowadzono ewakuację 
poszkodowanych z  obiektu i  ze 
względu na skalę zniszczeń i  licz-
bę rannych wezwano na pomoc 
służby cywilne. W  akcji ratowni-
czej poza zadysponowanym cięż-
kim sprzętem PSP uczestniczyły 
psy przeszkolone do szukania lu-
dzi pod gruzami. Z powodu podejrzenia za-
machu terrorystycznego na miejsce przyby-
ły policyjne i saperskie ekipy pirotechników. 
I w tym przypadku wsparcie stanowiły psy, 
tym razem przeszkolone do odnajdywania 
ładunków wybuchowych.

Studenci brali udział także w posiedzeniu 
zespołu zarządzania kryzysowego oraz 
uczestniczyli w konferencji prasowej, w trak-
cie której musieli zmierzyć się z  pytaniami 
dociekliwych dziennikarzy.

Ćwiczenia KRYZYS są ważnym elemen-
tem procesu dydaktycznego Akademii 
Wojsk Lądowych, w  trakcie których stu-
denci cywilni i wojskowi zdobywają nowe 
doświadczenia. Dzięki współpracy ze służ-
bami i  instytucjami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo, mają okazję zapoznać 
się z procedurami operacyjnymi podejmo-
wanymi po wystąpieniu określonych incy-
dentów.
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