12 kwietnia 2021

Ćwiczenie „Iron Spear”
W dniach 5-10.04.2021 r., na poligonie Adazi, odbyło się ćwiczenie pk. „Iron Spear”, w ramach którego
zorganizowano międzynarodowe zawody załóg czołgów i transporterów opancerzonych.
W trakcie współzawodnictwa żołnierze wchodzący w skład eFP BG Latvia, jak również goście zaproszeni z eFP
BG Lithuania mieli okazję zademonstrować i sprawdzić swoje umiejętności w prowadzeniu ognia podczas
międzynarodowej rywalizacji. W zawodach uczestniczyły załogi czołgów i transporterów opancerzonych m.in z:
Polski, Kanady, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Łotwy, a także goście z Niemiec, Belgii i Norwegii.

„Iron Spear” podzielony były na 3 etapy. Ćwiczenie rozpoczęło się od pokazu siły ognia eFP BG Latvia w
ramach „Firepower Demo Day and Night”, w trakcie którego siły Sojuszu Północnoatlantyckiego
zaprezentowały połączony, skoordynowany ogień zarówno z broni pancernej jak i transporterów
opancerzonych. Następnie odbył się statyczny pokaz sprzętu wojskowego. Żołnierze grup bojowych, a także
zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu innych armii.
Zaprezentowano m.in.: polski czołg PT-91, kanadyjski transporter opancerzony LAV 6.0, słowacki bojowy wóz
piechoty BWP-2, łotewski transporter opancerzony SPARTAN, włoski niszczyciel czołgów CENTAURO,
hiszpański czołg LEOPARDO i bojowy wóz piechoty PIZZARO, a także niemiecki czołg LEOPARD 2A6 i bojowy
wóz piechoty MARDER.

W następnych etapach załogi czołgów i transporterów opancerzonych miały za zadanie pokonać w jak
najkrótszym czasie pętlę, podczas której wykonywały zadania ogniowe zarówno z miejsca jak i w ruchu.
Ćwiczenie zakończyło się uroczystym wręczeniem nagród dla biorących udział w zawodach. We
współzawodnictwie brało udział 10 załóg. Wartym uwagi jest fakt, że po zaciętej rywalizacji towarzyszącej
uczestnikom każdego dnia polscy czołgiści staneli na podium zajmując III i IV miejsce, plasując się za załogami
norweskimi, które zajęły I i II miejsce.

Zawody ogniowe były doskonałą możliwością zaprezentowania stopnia wyszkolenia oraz umiejętności
posługiwania się przydzielonym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. Stały się również platformą wymiany
doświadczenia między żołnierzami różnych kontyngentów stacjonujących na Łotwie i Litwie. Zaangażowanie
oraz determinacja we współzawodnictwie była widoczna podczas każdej konkurencji. Czas trwania zawodów,
kolejne zadania do wykonania stanowiły prawdziwy sprawdzian zarówno dla uczestników i sprzętu. Ćwiczenia
stały się doskonałą okazją do zademonstrowania siły i jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także
interoperacyjności w środowisku międzynarodowym. Dla polskich czołgistów była to kolejna możliwość, w
trakcie której potwierdzili wysoki poziom wyszkolenia i przygotowania do pełnienia zadań w rejonie misji.

Tekst: ppor. Jakub Karwowski

Strona 1

Zdjęcia: st. chor. szt. Krzysztof Łukaszewicz

Strona 2

