
Ćwiczenia taktyczne żołnierzy XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR przed 
wyjazdem do Bośni i Hercegowiny. 

W dniach 12 – 14.01.2010r. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach odbyły 
się ćwiczenia taktyczne z wojskami pk „Sarajewo XII”. Ich celem było przygotowanie dowództwa i 
pododdziałów do wykonywania zadań z zakresu planowania przemieszczenia do rejonu 
wykonywania zadań, przejęcia rejonu odpowiedzialności oraz prowadzenia działań mandatowych w 
rejonie misji. W ćwiczeniach uczestniczył także zespół kontrolny pod przewodnictwem Szefa 
Oddziału Kontyngentów Wojskowych Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych płk Waldemara 
SAMORAŃSKIEGO. Był to najważniejszy element szkolenia i ostatni sprawdzian żołnierzy XII 
zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR przed wyjazdem do Bośni i Hercegowiny. 
Sprawdzono proces wypracowania decyzji na poszczególnych szczeblach dowodzenia, a także: 
planowanie, przemieszczenia się do rejonu odpowiedzialności, przejęcie rejonu operacyjnego 
przeznaczenia, osiągnięcie gotowości do działań oraz działanie kontyngentu w rejonie misji 
(ćwiczenie techniki operacyjnych). 

Kompania manewrowa jest częścią międzynarodowego batalionu. Wypełnia ona zadania związane z 
utrzymaniem bezpieczeństwa w misji, tj.: kontrole demonstracji, rozwijanie punktów kontrolnych, 
eskortowanie VIP-ów, zabezpieczenie rejonów operacji, aresztowania i przeszukiwania. Wszystkie 
te elementy kompania manewrowa wykonywała w trakcie ćwiczenia. 
Jedną z głównych komórek organizacyjnych na PKW EUFOR są zespoły łącznikowe LOT (Liaision 
Observation Team). Ich zadaniem jest utrzymywanie kontaktów z miejscową ludnością oraz analiza 
sytuacji w terenie. W czasie ćwiczeń zespoły te min.: zbierały dane na temat nielegalnego 
gromadzenia się ludności muzułmańskiej w szkole islamskiej oraz konfliktów na tle religijno-
etnicznym, oceniały znalezione przez okoliczną ludność podejrzane pojemniki po cieczy, sprawdzały 
informacje na temat nielegalnego składowania broni, skażeń chemicznych, zachorowania zwierząt 
domowych i leśnych. 

Wszystkie założenia zostały zrealizowane, a kierownictwo ćwiczenia oceniło przygotowanie 
kontyngentu do realizacji zadań mandatowych na ocenę bardzo dobrą.  
Trzon kontyngentu wyjeżdżającego do Bośni i Hercegowiny stanowią żołnierze 5 Lubuskiego Pułku 
Artylerii z Sulechowa oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska 
Mazowieckiego. Dowódcą XII zmiany PKW EUFOR jest ppłk dypl. Robert MAJDECKI. 
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