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Generał Andrzejczak na poligonie w Nowej Dębie
Szef Sztabu Generalnego WP obserwował przebieg aktywnej fazy ćwiczenia Dragon 21, odbywającego się na
poligonie w Nowej Dębie.
W trakcie ćwiczenia dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej poddane jest certyfikacji, czyli sprawdzeniu
zdolności stanowiska dowodzenia do planowania i organizowania walki oraz nawiązywania współdziałania z
innymi rodzajami wojsk i służb.

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych obecny był Mariusz Błaszczak, minister obrony
narodowej.

Tego dnia realizowane były zadania zintegrowanych działań taktycznych i ogniowych w obronie i natarciu,
prowadzone przez pododdziały ćwiczące w ramach Dragon 21.
Szef Sztabu Generalnego WP, podczas ćwiczenia Dragon 21, miał okazję po raz kolejny ocenić możliwości
bojowego wozu piechoty nowej generacji „Borsuk”.
„Jestem pod ogromnym wrażeniem. To wóz, który prezentuje świetną mobilność, ochronę balistyczną, to
zdecydowany skok jakościowy” - podkreślił generał Andrzejczak.

Obserwujący ćwiczenie minister Mariusz Błaszczak powiedział, że epizod, który obserwował, świadczy o
wysokim stopniu wyszkolenia i o gotowości bojowej żołnierzy, a jednym z zadań jest podnoszenie zdolności do
odstraszania ewentualnego agresora.
"Ćwiczenie Dragon-21 udowodniło, że żołnierze Wojska Polskiego wyróżniają się wysokimi umiejętnościami, są
zaangażowani w zadania, które wykonują, są bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby bronić naszej ojczyzny"
– podkreślił szef MON.
Po zakończeniu szkolenia odbyło się spotkanie z ćwiczącymi żołnierzami.

Generał Rajmund T. Andrzejczak rozmawiał z nimi na temat wykonywanych zadań, docenił dotychczasowe
zaangażowanie oraz pogratulował pełnej realizacji założeń taktycznych.
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Ćwiczenie DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i
jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku.
Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym.
Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do
wykonywania zadań w ramach operacji obronnej, prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem
pozamilitarnym.
Ćwiczenie odbywa się na terytorium niemal całej Polski, a wojska działają w domenie lądowej, powietrznej,
morskiej oraz w cyberprzestrzeni.
Element lądowy ćwiczenia prowadzony jest głównie na poligonie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych (OSPWL) Dęba i OSPWL Orzysz, a także w tak zwanym terenie przygodnym poza poligonami.
Pozostałe epizody i zadania realizowane są w przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonach morskich MW w
rejonie Bałtyku Południowego.
W ćwiczeniu uczestniczy prawie 9,5 tys. żołnierzy oraz ponad 800 jednostek sprzętu wojskowego.
Głównymi ćwiczącymi są 18. Dywizja Zmechanizowana (18.DZ) i 16. Dywizja Zmechanizowana (16.DZ).
Do realizacji zadań 18.DZ dysponuje trzema brygadami: 1. Brygadą Pancerną, 21. Brygadą Strzelców
Podhalańskich oraz 19. Brygadą Zmechanizowaną, a także pułkiem logistycznym i batalionem dowodzenia.
Ćwiczenie DRAGON-21 jest ćwiczeniem narodowym z udziałem sił sojuszniczych NATO. Ma na celu
sprawdzenie działania jednostek wojskowych podczas realizacji wybranych zadań taktycznych oraz osiągania
zdolności i stworzenia warunków do przyjęcia tzw. wzmocnienia sojuszniczego.
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