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MINISTER OBRONY NARODOWEJ NA BUKÓWCE 

Minister Obrony Narodowej sprawdza przygotowanie Bukówki do ćwiczeń dowódczo – sztabowych. 

 
W dniu 05 marca 2010 r. do Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych przybył Minister Obrony 
Narodowej Bogdan Klich. Celem wizyty był udział w ćwiczeniu certyfikującym dowództwo Polskich 
Sił Zadaniowych VII zmiany PKW Afganistan, które po raz pierwszy jest realizowane na kieleckiej 
Bukówce.  
Ministrowi Obrony Narodowej towarzyszyli Szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor, 
Dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Tadeusz Buk oraz Szef Sztabu – Zastępca Dowódcy 
Operacyjnego SZ gen dyw. Jerzy Michałowski. Armię Stanów Zjednoczonych reprezentowali 
dowódca 18 Brygady Saperów USA płk Paul Paolozzi oraz płk Paul Fanning ze 101 Dywizji i płk 
Tracy Nelson z Gwardii Narodowej USA Illinois.  

 
Kierownik ćwiczeń gen. dyw. Zbigniew Głowienka zapoznał ministra z przebiegiem i organizacją 
ćwiczeń. Następnie zaprezentowano użyty po raz pierwszy w Wojsku Polskim system JCATS (Joint 
Conflict And Tactical Simulation). Klich poinformował, że armia do końca roku pozyska - z 
amerykańskiej donacji dla polskiego wojska - interaktywny system symulacji pola walki (JCATS), na 
którym właśnie szkolą się żołnierze w Kielcach. Takie zestawy będą kupowane na potrzeby 
nowoczesnego szkolenia armii w kolejnych latach. Minister oznajmił, że jednym z elementów 
profesjonalizacji naszej armii jest - właśnie wprowadzony - nowy model szkolenia wojska 
zawodowego oraz przyszłych żołnierzy narodowych sił rezerwowych. 
„Bukówka ma dużą perspektywę rozwoju przed sobą. Aspekt szkolenia wojskowego i współpracy 
cywilno – wojskowej będzie tutaj wzmacniany” zapowiedział goszczący w Kielcach Minister Obrony 
Narodowej Bogdan Klich. Poinformował też, że podczas jednej ze swoich zagranicznych wizyt w 
Pekinie rozmawiał o możliwości szkolenia w kieleckim centrum żołnierzy z Chin. Podobne rozmowy 
prowadził też przed tygodniem z Ministrem Obrony Turcji. Zaznaczył, że Polsce zależy bardzo na 
tym, aby kielecka Bukówka stała się towarem eksportowym w zakresie ćwiczeń dowódczo-
sztabowych. 
Zaprezentowana została również „Sala afgańska”. Jak powiedział Komendant Centrum Szkolenia płk 
dr Janusz Falecki: „Jest ona bardzo pomocnym i nieodzownym elementem w procesie maksymalizacji 
urealnienia kształcenia kulturowego”. Natomiast oficer Armii Afgańskiej uczestniczący w ćwiczeniu 
powiedział „Poczułem się jak w domu rodzinnym. Uchwyciliście ducha ziemi afgańskiej”.  
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