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ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
SPRAWOZDANIE: OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ORGANIZACJI
PROOBRONNYCH "KOMPANIA W DZIAŁANIACH NIEREGULARNYCH
W TERENIE ZURBANIZOWANYM »OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
2014«" – RELACJA Z ĆWICZEŃ
W dniach 27-28 września 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się
Ogólnopolskie
Ćwiczenia
Organizacji
Proobronnych
"Kompania
w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym ‘OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI 2014’". Celem ćwiczeń było zgrywanie pododdziałów organizacji proobronnych na szczeblu kompanii. Ćwiczenia tego typu zorganizowano już
po raz piąty, zaś po raz trzeci realizowano je na terenie realnego miasta.
Organizatorami tegorocznych ćwiczeń były: Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Jednostka Strzelecka 2013 Ostrowiec Świętokrzyski ZS "Strzelec" OSW, Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy współpracy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Honorowy patronat objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisław Koziej, zaś w skład Komitetu
Honorowego weszli: gen. broni pil. Lech Majewski - Dowódca Generalny Rodzajów
Sił Zbrojnych, Jarosław Górczyński - Poseł na Sejm RP, Zbigniew Pacelt - Poseł na
Sejm RP, Jarosław Rusiecki - Senator RP, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda
Świętokrzyski, dr Zdzisław Kałamaga - Starosta Ostrowiecki, Jarosław Wilczyński Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, prof. dr hab. Bożena Zboina - Rektor
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, por. rez. Grzegorz Matyasik - prezes
Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, st. insp.
ZS Dariusz Kaszuba - twórca i pierwszy dowódca JS 2013 Ostrowiec Św. ZS
„Strzelec” OSW.
W ćwiczeniu udział wzięło dwustu dwudziestu uczestników, członków takich organizacji paramilitarnych i proobronnych jak: ObronaNarodowa.pl (LPOT
i GSR), Legia Akademicka KUL, związki strzeleckie (ZS „Strzelec” OSW, Związek
Strzelecki, ZS „Strzelec”, SJS „Strzelec”), Ranger Survival Club, Grupa WiN, Stowarzyszenie Parasim. Ich działania wspomagała Obrona Cywilna Lublin, odpowiedzialna za łączność w trakcie ćwiczenia.
Ćwiczenie rozpoczął apel, w trakcie którego przedstawiono kadrę, omówiono kwestie organizacyjne, warunki bezpieczeństwa oraz logistykę związaną
z realizacją przedsięwzięcia. Następnie uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na
grupy i rozpoczęli zajęcia przygotowawcze według planu ułożonego przez Dowódcę
Zgrupowania Kompanijnego. Część z nich została przemieszczona do rejonu poprzemysłowego (tzw. „Starego Zakładu” Huty Ostrowiec) w celu przeprowadzenia
zajęć treningowych, pozostali uczestnicy ćwiczyli na terenie WSBiP. W tym samym
czasie rozwijał się sztab i wsparcie dowodzenia - technologie teleinformatyczne
i łączność. Ten obszar odpowiedzialności objęli mł. chor. rez. Jacek Klima-
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nek, Wojciech Opara i Michał Grzybek. Na poszczególnych punktach w zakresie
realizacji procedur TCCC wsparcia udzielał instruktor Michał Czerwiński.
Wieczorem rozpoczęły się przygotowania do realizacji ćwiczenia, czyli
prowadzenia działań nieregularnych. Uruchomiono centralne stanowisko dowodzenia (TOC – Tactical Operation Center) oraz przeprowadzono odprawę dla kadry
dowodzącej pododdziałem, w trakcie której Dowódca Zgrupowania Kompanijnego
„Ostrowiec Świętokrzyski” przedstawił założenia i sytuację taktyczną oraz postawił
rozkaz bojowy. W ramach przygotowań do ćwiczenia zrealizowano również szkolenie radiooperatorów oraz przeprowadzono instruktaż dla ratowników medycznych
plutonów. Następnie plutony rozpoczęły przygotowania do realizacji postawionych
zadań.
Od godz. 3:00 28 września, po ogłoszeniu alarmu bojowego, pododdziały
kompanii przystąpiły do jednego z najważniejszych elementów ćwiczenia - przenikania w rejony ześrodkowania. Realizowały je sekcje/zespoły liczące od 2 do 4
osób, przemieszczających się bez broni, w ubraniach cywilnych. Broń
i oporządzenie zostały przerzucone samochodami przez grupy zabezpieczenia
w rejony ześrodkowań. Gdy już wszyscy członkowie plutonów dotarli na wyznaczone miejsca, przebrali się w mundury i pobrali uzbrojenie, następnie w plutonach
przemieścili się na ustalone pozycje wyjściowe. W tym czasie, od godzin wieczornych 27 września, intensywnie działał pluton OPFOR. Jego zadaniem było prowadzenie patrolowania wyznaczonych ulic, zarówno pieszo jak i na pojazdach oraz
lokalizowanie podejrzanych grup i osób. Realizację tego zadania ograniczono do
wykonywania zdjęć, aby uniknąć zatrzymywania osób niezwiązanych
z ćwiczeniem.
Aktywne działania prowadził również pododdział GSR, rozpoznając wybrane obiekty i przesyłając na bieżąco informacje do komórki S-2 Sztabu Zgrupowania.
W godzinach porannych poszczególne grupy zadaniowe osiągnęły pozycje wyjściowe. O godz. 9:15, 3 pluton rozpoczął atak pozorowany w formie napadu ogniowego na Punkt Kontrolny „Czerwonych”, mieszczący się przy Szkole Podstawowej
nr 10 (kryptonim RYDZ). Załoga „RYDZA” poprosiła swoje Dowództwo
o wsparcie. Dowódca pododdziału OPFOR podjął wówczas decyzję o wysłaniu
z miejsca dyslokacji sił głównych sił szybkiego reagowania (QRF czyli Quick Reaction Force). Ruszono trzema wozami. Na trasie wozy QRF wpadły jednak w sieć
zasadzek punktowych, zastawionych przez siły 4 plutonu. Po zameldowaniu przez
dowódcę 2 plutonu związania sił QRF walką, 1 plutonowi wydano rozkaz uderzenia
na główny obiekt dyslokacji OPFOR-u, czyli Szkołę Podstawową nr 12 (kryptonim
KOZAK). 2 pluton otrzymał rozkaz prowadzenia izolacji pośredniej i bezpośredniej
tego obiektu, zaś 3 pluton miał za zadanie opanować obiekt RYDZ.
W efekcie doszło do intensywnego kontaktu ogniowego pomiędzy nacierającym 1 plutonem a siłami broniącymi obiektu. Wykorzystując fakt związania sił
obrony przez 1 pluton, w kulminacyjnym momencie pod wejście podjechały wozy
GSR. Błyskawicznie obezwładniły siły obrony, wkroczyły do budynku
i przeprowadziły ewakuację zakładników. Następnie szybko oddaliły się wozami do
punktu sprawdzenia i przekazania przejętych osób.
W międzyczasie 3 pluton opanował obiekt RYDZ, zaś pluton 4 niszczył pozostałości QRF przeciwnika. Po potwierdzeniu ewakuacji zakładników, plutony
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otrzymały rozkaz rozformowania w wyznaczonych rejonach i ponownego przejścia
do konspiracji. Chwilę później ćwiczenie zostało zakończone.
Należy podkreślić, iż godzina rozpoczęcia działań związana była
z prezentacją kulminacji ćwiczenia zaproszonym gościom, wśród których był m.in.
Szef BBN gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisław Koziej. Wśród pozostałych obserwatorów kulminacji ćwiczenia byli następujący goście specjalni: prof. dr. hab. Bożena
Zboina - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, gen dyw. w st.
spocz. Andrzej Pietrzyk - Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego
WSBiP, dr Paweł Gotowiecki - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Technicznych WSBiP, płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, mjr dr Marek Witkowski - przedstawiciel Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, ppłk Grzegorz
Wtykło - reprezentant Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni
pil. Lecha Majewskiego, ppłk Krzysztof Leśniak - Komendant WKU
w Sandomierzu, Kazimierz Kotowski - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, dr Zdzisław Kałamaga - Starosta Ostrowiecki, Janusz Wojciech Kotasiak Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św., dr Tomasz Góra - Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Św., płk w st. spocz. Stefan Suska szef Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Ostrowca Św. Gośćmi ze strony organizatorów zajmowali się st. insp. ZS Dariusz Kaszuba, Anna Maria Siarkowska i Szymon Hatłas.
Po zakończeniu pokazu, szef BBN wraz z zaproszonymi gośćmi udał się do
centralnego ośrodka dowodzenia (TOC), gdzie wiceprezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Stanisław Drosio zaprezentował koncepcję Krajowego Systemu Armii
Krajowej / Obrony Terytorialnej. Następnie udano się na ostrowiecki Rynek, gdzie
odbył się uroczysty apel kończący ćwiczenie. Meldunek związany z realizacją ćwiczenia gen. Stanisławowi Koziejowi złożył Kierownik Ćwiczenia st. sierż. ZS Rafał
Dobrowolski. Następnie krótkie przemowy mieli zaproszeni goście, w tym Szef
BBN, który podziękował uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalizm. Na koniec st. insp. ZS Dariusz Kaszuba przeprowadził apel poległych związany z 72.
rocznicą egzekucji obywateli Ostrowca przez niemieckich okupantów, delegacje zaś
złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie. Po apelu ksiądz
prałat Jan Sarwa udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym i ćwiczenie zostało
oficjalnie zakończone.
Dla organizacji ćwiczeń szczególne zasługi położyli: gen dyw.
w st.spocz Andrzej Pietrzyk oraz dr Paweł Gotowiecki z WSBiP, p. Wojciech Opara
i ekipa łączności z Obrony Cywilnej Lublin, Ochotnicza Straż Pożarna Warszawa
Ursynów - Strzelecka Ochotnicza Formacja Ratownicza w Warszawie, która zabezpieczała medycznie imprezę delegując karetkę wraz z zespołem, p. Marcin Szwagrzyk (LPOT), który opracował mapy na tegoroczne ćwiczenie.

155

Zał. 1
Sytuacja bojowa na pierwszy dzień ćwiczenia

ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
Jednostka Strzelecka 2013 Ostrowiec Św.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
JAWNE
Wręczyć ćwiczącym w dniu 272000 Wrzesień 2014

SYTUACJA WYJŚCIOWA NA
PIERWSZY DZIEŃ ĆWICZENIA
Mapa : ........................ ..............................

Kompania w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym
Ostrowiec Świętokrzyski 2014
I.
SYTUACJA OGÓLNA
1. „CZERWONI” -pod pozorem prowadzonych ćwiczeń rozpoczęli
w dniu 01 CZERWCA 2014 r. mobilizacyjne i operacyjne rozwinięcie jednostek
oraz wzmocnili ochronę ważnych obiektów administracji rządowej i obiektów wojskowych. W strefie przygranicznej z „NIEBIESKIMI” rozwinięto system posterunków obserwacji naziemnej oraz rozpoznania radioelektronicznego. Uaktywniły
się zbrojne grupy dywersyjno-rozpoznawcze dokonując szeregu udanych ataków na
obiekty administracji państwowej oraz na jednostki wojskowe „NIEBIESKICH”.
Siły zbrojne CZERWONYCH zwiększyły swoją aktywność, przeprowadzając liczne i intensywne ćwiczenia taktyczne z żołnierzami rezerwy oraz szkolenia zgrywające dowództw i sztabów na wszystkich szczeblach dowodzenia.
2. „NIEBIESCY” - zamierzają przygotować i w razie potrzeby przeprowadzić operację obronną. Działania dyplomatyczne skoncentrowali na potwierdzeniu
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i ugruntowaniu dotychczasowych sojuszy. Zamierzają odpowiednio do narastającego zagrożenia wybuchu konfliktu zbrojnego w ciągu 80 - 90 dni zrealizować przedsięwzięcia zwiększające zdolność obronną państwa i bojową sił zbrojnych.
W pierwszej kolejności doprowadzić do pełnej gotowości bojowej Związki
Taktyczne na kierunkach zagrożeń oraz siły przewidziane do wzmocnienia ochrony
granic.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia agresją CZERWONYCH obsadzić wojskami zasadnicze rubieże i rejony obrony, a drugorzutowe ZT utrzymywać
w rejonach operacyjnego rozwinięcia w gotowości do rozbijania włamujących się
lądowych zgrupowań uderzeniowych CZERWONYCH.
II.
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
1. „CZERWONI”
Dnia 20 Września Siły Zbrojne „CZERWONYCH” osiągnęły pełną gotowość do podjęcia działań.
W dniu 22 Września rozpoczęta została przez „CZERWONYCH” operacja
powietrzna i równolegle rozpoczęły się działania lądowe. Niespodziewanym uderzeniem Czerwoni wdarli się na wschodnie tereny Niebieskich. Zadając poważne
straty Niebieskim na froncie południowym Czerwoni kierują się na górnośląski
okręg przemysłowy wzdłuż głównych dróg na dwóch zasadniczych kierunkach:
1. HRUBIESZÓW – ZAMOŚĆ – STALOWA WOLA – SANDOMIERZ –
OPATÓW – KIELCE – CZĘSTOCHOWA – KATOWICE
2. PRZEMYŚL – RZESZÓW – TARNÓW – KRAKÓW – KATOWICE
Oraz na dwóch pomocniczych kierunkach:
1. KRASNYSTAW – KRAŚNIK – ANNOPOL – OSTROWIEC ŚW. –
SKARŻYSKO KAMIENNA – RADOMSKO – CZĘSTOCHOWA – TARNOWSKIE GÓRY – GLIWICE
2. TOMASZÓW LUBELSKI – STALOWA WOLA – TARNOBRZEG – BUSKO ZDRÓJ – MIECHÓW – DĄBROWA GÓRNICZA
Do dnia 22 Września 20 Gwardyjski Pancerny Korpus Armijny „CZERWONYCH” szybko rozbił obronę Niebieskich prowadzoną w oparciu o m. ZAMOŚĆ – STALOWA WOLA, następnie do dnia 24 Września rozbił obronę Niebieskich prowadzoną na linii Wisły, opanowując przeprawy na rzece Wisła w m.
SANDOMIERZ i m. ANNOPOL, po czym wyprowadzono natarcie na m. KIELCE,
które zostały zajęte z marszu, po czym skierował się na m. CZĘSTOCHOWA. Dnia
26 Września na linii rz. PILICA pododdziały Korpusu zostały zatrzymane przez
rezerwowe pododdziały NIEBIESKICH oraz ich sojuszników w m. SZCZEKOCINY I KONIECPOL. Na terenie zajętym „CZERWONI” koncentrują się na rozlokowaniu jednostek zabezpieczających linie komunikacyjne oraz zaplecze.
W większych miastach „CZERWONI” instalują doraźne garnizony sił policyjno –
porządkowych z zadaniem ochrony infrastruktury zaopatrzeniowej realizowanych
poprzez prowadzenie patroli oraz za pomocą punktów kontrolnych. W celu niedopuszczenia do oddziaływania sił nieregularnych „NIEBIESKICH”, siły policyjno -
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porządkowe „CZERWONYCH” dokonały zatrzymań lokalnych działaczy społecznych, którzy są przetrzymywani jako zakładnicy.
W m. OSTROWIEC ŚW. rozlokowana została kompania wojsk wewnętrznych, „CZERWONYCH”.
„NIEBIESCY”
Pododdziałom „NIEBIESKICH” po początkowych niepowodzeniach, utracie 60% terytorium i rozbiciu pierwszorzutowych jednostek, udało się wprowadzić
do walki jednostki rezerwowe oraz sojusznicze. W oparciu o linię rzeki Pilica zorganizowano obronę niszcząc przeprawy, niedopuszczając do uchwycenia przyczółków na lewym brzegu i zatrzymując nacierające pododdziały „CZERWONYCH”.
Przygotowano siły do wykonania zwrotu zaczepnego celem odzyskania utraconego
terenu.
Pododdziały Obrony Terytorialnej „NIEBIESKICH” na terenach zajętych
przez przeciwnika przeszły do działań nieregularnych na szeroką skalę – koncentrując je głównie w terenach zurbanizowanych. W ramach uzyskania dogodnych warunków do wyprowadzania zwrotu zaczepnego przez wojska operacyjne „NIEBIESKICH”,pododdziały OT wspólnie z pododdziałami wojsk specjalnych rozpoczynają akcję „ZORZA”, w ramach której pododdziały OT dokonają zaskakujących
ataków na punkty kontrolne i punkty dyslokacji wojsk wewnętrznych „CZERWONYCH”, a pododdziały wojsk specjalnych uderzą w punkty infrastruktury zaopatrzeniowej w celu całkowitego przerwania linii zaopatrzeniowych „CZERWONYCH”.
W rejonie odpowiedzialności „KIELCE” działa nieregularnie zgrupowanie
batalionowe NIEBIESKICH” „GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE” rozproszone na plutony OT. W ramach akcji „ZORZA” zgrupowanie otrzymało zadanieataków na
punkty kontrolne i punkty dyslokacji wojsk wewnętrznych „CZERWONYCH”
w m. OSTROWIEC ŚW. – SKARŻYSKO KAMIENNA – STARACHOWICE.
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Zał. 2.
Rozkaz bojowy nr 1 Dcy zgrupowania batalionowego OT „Góry Świętokrzyskie”
Egz. nr 1 z 4
Zgrupowanie batalionowe „Góry Świętokrzyskie”
272100 WRZEŚNIA 2014
RB 07/09/14

ROZKAZ BOJOWY NR 1 D-cy zgrupowania batalionowego OT „Góry Świętokrzyskie”
Dokumenty odniesienia: Mapa : 1:25000 ..................................
Strefa czasowa: ALFA.
Podział sił:
1. SYTUACJA
a. Przeciwnik
(1) 1050 batalion wojsk wewnętrznych „CZERWONYCH” zabezpiecza infrastrukturę zaopatrzeniową na linii ANNOPOL – OSTROWIEC ŚW. –
SKARŻYSKO KAMIENNA – KOŃSKIE – PRZEDBÓRZ, poszczególne
kompanie 1050 batalionu obsadziły miasta: OSTROWIEC ŚW. – SKARŻYSKO KAMIENNA – STARACHOWICE, w których wystawiono posterunki
kontrolne, prowadzone są także patrole wzdłuż drogi nr 9 i nr 42. We wszystkich 3 miejscowościach przeciwnik zatrzymał około 30 osób (samorządowców,
działaczy społecznych) jako zakładników, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek akcji zbrojnych.
W m. OSTROWIEC ŚW. rozlokowana została kompania wojsk wewnętrznych, „CZERWONYCH”. W budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy
ul. Bałtowskiej (obiekt „KOZAK”) znajdują się: główne dowództwo kompanii
i większość pododdziałów, w tym pododdziały patrolowe i QRF, w piwnicach
szkoły przetrzymywani są zakładnicy. Przeciwnik posiada około 3 pojazdy kołowe terenowe, oraz zdobyczny KTO ROSOMAK. Przy Szkole Podstawowej
nr 10 przy ul. Siennej (obiekt „KANIA”) rozbudowany został punkt kontrolny
dla wjazdu od strony płn. do Ostrowca, duża aktywność patroli pieszych i na
pojazdach.
W m. STARACHOWICE: rozlokowana została kompania wojsk wewnętrznych, „CZERWONYCH”. W budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy
al. Armii Krajowej (obiekt „MAŚLAK”) znajdują się: główne dowództwo
kompanii i większość pododdziałów, w tym pododdziały patrolowe i QRF,
w piwnicach szkoły przetrzymywani są zakładnicy. Przeciwnik posiada około 2
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pojazdy kołowe terenowe, oraz BTR-80. Przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Kieleckiej (obiekt „BOROWIK”) rozbudowany został punkt kontrolny.
W m. SKARŻYSKO KAMIENNA rozlokowana została kompania
wojsk wewnętrznych, „CZERWONYCH”. W budynku Gimnazjum nr 3 przy
ul. Akacjowej (obiekt „RYDZ”) znajdują się: główne dowództwo kompanii
i większość pododdziałów, w tym pododdziały patrolowe i QRF, w piwnicach
szkoły przetrzymywani są zakładnicy. Przeciwnik posiada około 2 pojazdy kołowe terenowe, oraz BTR-80. Przy węźle drogowym drogi nr 7 i 42 od ul. Krakowskiej (obiekt „OLSZÓWKA”) rozbudowany został punkt kontrolny.
2. Przeciwnik czuje się bardzo pewnie, swobodnie, prawdopodobnie
nie wykrył żadnych naszych sił. Cały czas prowadzone są działania psychologiczne i dezinformacyjne. Przeciwnik podaje nieprawdziwe informacje, że jest
już na linii Odry, że rząd Niebieskich wraz z Dowództwem znajdują się
w Brukseli, a sojusznicy NIEBIESKICH nie biorą udziału w żadnych walkach,
przesyłają tylko ulotki i zachętę do dalszego oporu. Jednocześnie wysyła „konwoje humanitarne”, które mają pomóc ludności cywilnej w rejonach dotkniętych walkami. Z drugiej strony przeciwnik ogłosił, że w przypadku jakichkolwiek „działań terrorystycznych” na terenach zajętych, zostanie zniszczony doszczętnie każdy dom, z którego zostanie otwarty ogieńlub cała miejscowość.Ponadto zostaną zlikwidowani zakładnicy, których przeciwnik przetrzymuje.
b. siły własne.
zadanie pododdziału wyższego szczebla.
W ramach uzyskania dogodnych warunków do wyprowadzanie zwrotu zaczepnego przez wojska operacyjne „NIEBIESKICH”,pododdziały OT z RDO woj.
świętokrzyskiego wspólnie z pododdziałami wojsk specjalnych rozpoczynają akcję
„ZORZA”, w ramach której dokonają zaskakujących ataków na punkty kontrolne
i punkty dyslokacji wojsk wewnętrznych „CZERWONYCH”.
c. Zmiany w podporządkowaniu.
bez zmian
2. ZADANIE
Zadaniem zgrupowania batalionowego OT „GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE”
będzie skryte ześrodkowanie sił na wybranych rejonach wyjściowych, następnie
jednoczesne uderzenie na obiekty rozlokowania przeciwnika celem jego zniszczenia
i uwolnienia przetrzymywanych zakładników. Drugoplanowym zadaniem jest
obezwładnienie jego punktów kontrolnych, dezorganizacja działań patrolowych
w celu umożliwienia wykonania zadania pododdziałom wojsk specjalnych. Prowadzone działania mają też na celu podniesienie morale lokalnej ludności.
3. REALIZACJA
Zamiar własny
(1) Myśl przewodnia dowódcy:
Działaniem pododdziałów rozpoznawczych GSR rozpoznać system
ubezpieczeń przeciwnika, położenie, skład i uzbrojenie posterunków kontrolnych oraz patroli znajdujących się w miastach, umiejscowienie jego
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głównych stanowisk ogniowych oraz zapór inżynieryjnych w głównych
obiektach dyslokacji.
Działaniem poszczególnych zgrupowań kompanijnych OT, wykorzystując
informacje zdobyte przez pododdział GSR skrycie i niepostrzeżenie zająć rejony
wyjściowe, następnie dokonać ataku na punkty kontrolne przeciwnika, poprzez system zasadzek niszczyć jego patrole i siły ORF, po czym wykonać atak na obiekty
zasadnicze w celu całkowitego zlikwidowania przeciwnika i uwolnienie przetrzymywanych zakładników. Dalej sprawnie i szybko wycofać się z walki, przeprowadzić ewakuację rannych do wybranych punktów oraz rozśrodkować i ukryć żołnierzy pododdziałów biorących udział w walce.
(2) Sposób prowadzenia walki.
Działanie zamierzam prowadzić w czterech fazach:
Faza pierwsza Od 272200 do 280700 WRZESIEŃ14 rozpoznać
siły przeciwnika w wyznaczonych rejonach działania.
Faza druga Od 280200 do 280730 WRZESIEŃ14 skrycie skoncentrować pododdziały i zająć rejony wyjściowe.
Faza trzecia Od 280830 do 281000 WRZESIEŃ14 wykonać atak
na obiekty przeciwnika w celu uwolnienia zakładników, obezwładnić
jego punkty kontrole, zlikwidować i zdezorganizować jego patrole.
Faza czwarta Od 281000 do 281030 WRZESIEŃ14 wyjście
z walki. ewakuacja rannych, przejście pododdziałów w rejony rozśrodkowania.

b. Zadania
(1) zgrupowanie kompanijne „OSTROWIEC” (ćwicząca).
(a) Siłami pododdziału rozpoznawczego GSR Od 272200 do
280700 WRZESIEŃ14 skrycie rozpoznać siły przeciwnika
w obiektach „KOZAK” i „RYDZ”, rozpoznać system ubezpieczeń
przeciwnika, położenie, skład i uzbrojenie posterunków kontrolnych
oraz patroli znajdujących się w miastach, umiejscowienie jego
głównych stanowisk ogniowych oraz zapór inżynieryjnych
w głównych obiektach dyslokacji.
(b) Od 280200 do 280730 WRZESIEŃ14 skrycie skoncentrować
pododdziały i zająć rejony wyjściowe.
(c) Od 280830 do 281000 WRZESIEŃ14 wykonać atak na obiekt
przeciwnika, opanować obiekt „KOZAK” uwolnić zakładników
w liczbie około 5-7 i ewakuować na meliny „PAPROĆ” i „MECH”,
obezwładnić punkt kontrolny przy obiekcie „RYDZ”, poprzez zasadzki
zlikwidować i zdezorganizować QRF i patrole przeciwnika .
(d) Od 281000 do 281030 WRZESIEŃ14 wyjście z walki, ewakuacja rannych, przejście pododdziałów w rejony rozśrodkowania.
(2) zgrupowanie kompanijne „STARACHOWICE” (pododdział wirtualny).
(3) zgrupowanie kompanijne „SKARŻYSKO” (pododdział wirtualny).
c. Przedsięwzięcia koordynujące
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1.

Gotowość do działania osiągnąć do 280830 WRZESIEŃ14
4

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
a. Koncepcja zabezpieczenia logistycznego:
(1) W drugiej fazie działania główny wysiłek skupić na przerzucie
sprzętu i broni do rejonów koncentracji pododdziałów
(a) Punkty opatrunkowe i miejsca przerzutu rannych według załączników - 1 główny BERLIN, zapasowy MONACHIUM
patrz ZAŁĄCZNIK NR 1
(b) główny MOSKWA, zapasowy PETERSBURG patrz ZAŁĄCZNIK NR 2
(c) główny PARYŻ, zapasowy TULUZA patrz ZAŁĄCZNIK
NR 3
(2) Do ewakuacji ciężko rannych i zabitych wykorzystać pojazd
transportowy

5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ
Meldunki tylko przez łączników wg ustalonej procedury
ZA ZGODNOŚĆ
S-3
DOWÓDCA zgrupowania batalionowego
OT „Góry Świętokrzyskie
.……………………
ZAŁĄCZNIKI :
A – Plan walki (mapa robocza)
ROZDZIELNIK:
Egz.nr 1 – a/a
Egz.nr 2 – zgrupowanie kompanijne „SKARŻYSKO”
Egz.nr 3 – zgrupowanie kompanijne „STARACHOWICE
Egz.nr 4 – zgrupowanie kompanijne „OSTROWIEC
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Zał. 3
Rozkaz bojowy nr 01 Dowódcy ZK Ostrowiec
Egz. Nr 1 z 6 egzemplarzy
Dowódca ZK OSTROWIEC
PDO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
272000Wrz14

ROZKAZ BOJOWY Nr 01 DOWÓDCY ZK OSTROWIEC
Dokumenty odniesienia:
(1) Numer serii mapy: mapa „A0” opracowanie własne
(2) Godła arkuszy: mapa „A0” opracowanie własne
(3) Wydanie: mapa „A0” opracowanie własne
(4) Skala:
1 : 10 000 (MTWNJ).
Strefa czasowa: ALFA.
1. SYTUACJA.
a. Przeciwnik.
(1) W m. OSTROWIEC ŚW: rozlokowana została kompania wojsk
wewnętrznych, „CZERWONYCH”. W budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Bałtowskiej (obiekt „KOZAK”) znajdują się: główne się dowództwo kompanii i większość pododdziałów, w tym pododdziały patrolowe i QRF, w piwnicach szkoły
przetrzymywani są zakładnicy. Przeciwnik posiada około 3 pojazdy kołowe terenowe, oraz zdobyczny KTO ROSOMAK.
Przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Siennej (obiekt
„RYDZ”) rozbudowany został punkt kontrolny dla wjazdu od
strony płn. do Ostrowca, duża aktywność patroli pieszych i na
pojazdach.
(2) Przeciwnik czuje się bardzo pewnie, swobodnie, prawdopodobnie nie wykrył żadnych naszych sił. Cały czas prowadzone są
działania psychologiczne i dezinformacyjne. Przeciwnik podaje
nieprawdziwe informacje, że jest już na linii Odry, że rząd Niebieskich wraz z Dowództwem znajdują się w Brukseli,
a sojusznicy NIEBIESKICH nie biorą udziału w żadnych walkach, przesyłają tylko ulotki i zachętę do dalszego oporu. Jednocześnie wysyła „konwoje humanitarne”, które mają pomóc
ludności cywilnej w rejonach dotkniętych walkami. Z drugiej
strony przeciwnik ogłosił, że w przypadku jakichkolwiek „działań terrorystycznych” na terenach zajętych zostanie zniszczony
doszczętnie każdy dom, z którego zostanie otwarty ogień lub ca-
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ła miejscowość.Ponadto zostaną zlikwidowani zakładnicy, których przeciwnik przetrzymuje.
b. Wojska własne.
Zadaniem nieregularnego zgrupowania batalionowego NIEBIESKICH”
„GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE” rozproszonego na plutony OT, działającego
w rejonie odpowiedzialności „KIELCE” jest, aby w ramach akcji „ZORZA”
wykonać szereg ataków na punkty kontrolne i punkty dyslokacji wojsk wewnętrznych „CZERWONYCH” w m. OSTROWIEC ŚW. – SKARŻYSKO
KAMIENNA – STARACHOWICE.
c. Zmiany w podporządkowaniu
Bez zmian.
2. ZADANIE.
(1) zgrupowanie kompanijne „OSTROWIEC”
(a) Siłami pododdziału rozpoznawczego GSR Od 272200 do 280700
WRZESIEŃ14 skrycie rozpoznać siły przeciwnika w obiektach „KOZAK” i „RYDZ”, rozpoznać system ubezpieczeń przeciwnika, położenie, skład i uzbrojenie posterunków kontrolnych oraz patroli znajdujących się w miastach, umiejscowienie jego głównych stanowisk ogniowych oraz zapór inżynieryjnych w głównych obiektach dyslokacji.
(b) Od 280200 do 280730 WRZESIEŃ14 skrycie skoncentrować pododdziały i zająć rejony wyjściowe.
(c) Od 280830 do 281000 WRZESIEŃ14 opanować obiekt „KOZAK”
uwolnić zakładników w liczbie około 5-7 i ewakuować na meliny „PAPROĆ” i „MECH”, obezwładnić punkt kontrolny przy obiekcie
„RYDZ”, poprzez zasadzki zlikwidować i zdezorganizować QRF
i patrole przeciwnika.
(d) Od 281000 do 281030 WRZESIEŃ14 wyjście z walki, ewakuacja rannych, przejście pododdziałów w rejony rozśrodkowania.
3. REALIZACJA.
a. Zamiar własny
(1) Myśl przewodnia.
Od 280200WRZ14 do 280730WRZ14 zamierzam skoncentrować zakonspirowane pododdziały ZK OSTROWIEC w rejonie miasta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, a następnie napadem pozorowanym na obiekt RYDZ wywabić siły QRF
przeciwnika obsadzające obiekt KOZAK, zniszczyć je w zasadzce, aby z tak osłabioną obroną opanować obiekt RYDZ, uwalniając przetrzymywanych tam zakładników w liczbie 5-7. Następnie rozproszyć siły ZK OSTROWIEC i przejść ponownie
do konspiracji.
(2) Sposób działania.
Działania prowadzić w TRZECH etapach:
(a) Etap I: Przygotowanie walki:
Czas trwania: od 280200WRZ14 do 280630WRZ14
Sposób działania:
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1. Samochód kompanii od 280200WRZ14 do280345WRZ14
rozwieźć sprzęt i sekcje zabezpieczenia pododdziałów ZK
OSTROWIEC do wyznaczonych rejonów koncentracji.
2. ZK OSTROWIEC od 280300WRZ14 do 280630WRZ14
przemieścić pododdziały w rejon koncentracji.
3. ZK OSTROWIEC do 280815WRZ14 zajęcie rejonów wyjściowych.
(b) Etap II: działania właściwe
Czas trwania: od 280830WRZ14 do 281000WRZ14
Sposób działania:
1. Napad na obiekt RYDZ.
2. Zniszczenie QRF przeciwnika w zasadzce.
3. Opanowanie obiektu KOZAK, opanowanie obiektu RYDZ.
4. Ewakuacja zakładników.
(c) Etap III – Wyjście z walki
Czas trwania: na sygnał RYKOWISKO
Sposób działania:
1. ZK OSTROWIEC rozproszenie pododdziałów i przejście
do działań nieregularnych w wyznaczonych rejonach.
2. Samochód kompanii przechodzi do działań nieregularnych
wraz z 5 plGSR.
b. Zadanie
(1) 1plOT
a) od 280200WRZ14 do 280215WRZ14 przemieścić przy użyciu samochodu transportowego ZK OSTROWIEC sekcję zabezpieczenia
wraz z wyposażeniem 1plOT w rejon koncentracji KASPROWY ul.
DĘBOWA patrz ZAŁĄCZNIK NR 1;
b) od 280300WRZ14 do 280630WRZ14 przemieścić skrycie skład
1plOT w rejon koncentracji KASPROWY ul. DĘBOWA patrz ZAŁĄCZNIK NR 1 w grupach po 4 osoby, na miejscu rozdać umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie;
c) opanować obiekt KOZAK – rozpocząć działanie w 10 min. po wyjeździe QRF
a. wariant 1 - na sygnał FRYTKI;
b. wariant 2 – w braku sygnału do 281000WRZ14;
c. wariant 3 – niezwłocznie w przypadku wykrycia na linii wyjściowej lub w fazie podchodzenia na linię wyjściową lub przystąpienia przez przeciwnika do ewakuacji lub likwidacji zakładników;
d) po opanowaniu OBIEKTU NR 1 działać na korzyść 5plGSR ewakuującego zakładników;
e) na sygnał RYKOWISKO, ale nie później niż do 281030WRZ14,
wykonać odwrót do punktu rozformowania plutonu.
(2) 2plOT
a) od 280230WRZ14 do 280245WRZ14 przemieścić przy użyciu samochodu transportowego ZK OSTROWIEC sekcję zabezpieczenia
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wraz z wyposażeniem 2plOT w rejon koncentracji GIEWONT ul.
DĘBOWA patrz ZAŁĄCZNIK NR 1;
b) od 280300WRZ14 do 280630WRZ14 przemieścić skrycie skład
2plOT w rejon koncentracji GIEWONT ul. DĘBOWA patrz ZAŁĄCZNIK NR 1 w grupach po 4 osoby, na miejscu rozdać umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie;
c) do 280815WRZ14 wykonać izolację taktyczną obiektu KOZAK
oraz działać na korzyć 1plOT;
d) po opanowaniu OBIEKTU KOZAK przez 5plGSR działać na jego
korzyść;
e) na sygnał RYKOWISKO, ale nie później niż do 281030WRZ14 ,
wykonać odwrót do punktu rozformowania plutonu.
(3) 3plOT
a) od 280300WRZ14 do 280315WRZ14 przemieścić przy użyciu samochodu transportowego ZK OSTROWIEC sekcję zabezpieczenia
wraz z wyposażeniem 3plOT w rejon koncentracji WOŁOWIEC ul.
GOŚCINIEC patrz ZAŁĄCZNIK NR 2;
b) od 280300WRZ14 do 280630WRZ14 przemieścić skrycie skład
3plOT w rejon koncentracji WOŁOWIEC ul. GOŚCINIEC patrz
ZAŁĄCZNIK NR 2 w grupach po 4 osoby, na miejscu rozdać
umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie;
c) do 280815WRZ14 zająć skrycie linię wyjściową BUG patrz ZAŁĄCZNIK NR 2;
d) na sygnał PIZZA wykonać napad ogniowy na obiekt RYDZ, ale nie
później niż 280915WRZ14 ;
e) na sygnał KEBAB opanować obiekt RYDZ;
f) po opanowaniu obiektu zabezpieczyć teren, zwłaszcza od strony ul.
SIENNIEŃSKIEJ z południa oraz ul. GAJOWEJ;
g) na sygnał RYKOWISKO, ale nie później niż do 281030WRZ14,
wykonać odwrót do punktu rozformowania plutonu.
(4) 4 plOT
a) od 280330WRZ14 do 280345WRZ14 przemieścić przy użyciu samochodu transportowego ZK OSTROWIEC sekcję zabezpieczenia
wraz z wyposażeniem 4plOT w rejon koncentracji RYSY ul. GOŚCINIEC patrz ZAŁĄCZNIK NR 2;
b) od 280300WRZ14 do 280630WRZ14 przemieścić skrycie skład
4plOT w rejon koncentracji RYSY ul. GOŚCINIEC patrz ZAŁĄCZNIK NR 3 w grupach po 4 osoby, na miejscu rozdać umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie;
c) do 280815WRZ14 wykonać zasadzkę obszarową patrz ZAŁĄCZNIK NR 3;
d) od 280830WRZ14 do 281030WRZ14 niszczyć siły przeciwnika,
które znajdą się w obszarze zasadzki;
e) na sygnał RYKOWISKO, ale nie później niż do 281030WRZ14,
wykonać odwrót do punktu rozformowania plutonu.
(5) plGSR
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a) od 272200WRZ14 do 280600WRZ14 rozpoznać skrycie siły przeciwnika w obiektach RYDZ i KOZAK, rozpoznać system ubezpieczeń przeciwnika, położenie, skład i uzbrojenie posterunków kontrolnych oraz patroli znajdujących się w miastach, umiejscowienie
jego głównych stanowisk ogniowych oraz zapór inżynieryjnych
w głównych obiektach dyslokacji;
b) do 280815WRZ14 zająć skrycie linię wyjściową – skrzyżowanie ul.
SAMSONOWICZA i 11 LISTOPADA;
c) na sygnał ŚNIADANIE przemieścić się do OBIEKTU KOZAK ul.
STAWKI DENKOWSKIE i ewakuować zakładników z obiektu do
wyznaczonych melin PAPROĆ i MECH.
(6) samochód kompanii
a) od 280200WRZ14 do 280345WRZ14 rozwieźć sprzęt i sekcje zabezpieczenia pododdziałów ZK OSTROWIEC do wyznaczonych
rejonów koncentracji;
b) od 280830WRZ14 do 281000WRZ14 działanie w charakterze MEDEVAC;
c) na sygnał RYKOWISKO, ale nie później niż do 281030WRZ14,
przejście do konspiracji.
c) Wytyczne koordynujące.
(1) Gotowość sytemu łączności: 280200WRZ14.
(2) Od 280200WRZ14 do 280345WRZ14 przemieszczenie wyposażenia
plutonów w rejony koncentracji.
(3) Od 280300WRZ14 do 280630WRZ14 wykonanie koncentracji plutonów.
(4) Do 280815WRZ14 zajęcie pozycji wyjściowych 4plOT i 3plOT.
(5) Od 280830WRZ14 do 281000WRZ14 ZK OSTROWIEC opanowanie
wybranych obiektów miejscowości.
(6) Na sygnał RYKOWISKO, ale nie później niż do 281030WRZ14, ZK
OSTROWIEC odwrót do punktów rozformowania.
4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE.
a) Koncepcja zabezpieczenia logistycznego.
(1) Zadania zabezpieczenia logistycznego realizować w każdym etapie
prowadzenia działań z wykorzystaniem sił i środków własnych.
(2) Przydzielić do każdego plutonu ratownika medycznego.
(3) Rannych i zabitych ewakuować do punktów opatrunkowych:
(a) 1 plOT, 2 plOT, 5 plGSR – główny BERLIN, zapasowy MONACHIUM patrz ZAŁĄCZNIK NR 1;
(b) 3 plOT- główny MOSKWA, zapasowy PETERSBURG patrz
ZAŁĄCZNIK NR 2;
(c) 4 plOT - główny PARYŻ, zapasowy TULUZA patrz ZAŁĄCZNIK NR 3;
(4) Do ewakuacji ciężko rannych i zabitych wykorzystać pojazd transportowy.
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(5) Zabezpieczenie materiałowe i techniczne pobrać od Szefa ZK
OSTROWIEC do 272300WRZ14.
5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ.
a. Dowodzenie
(1) Miejsce dowódcy kompanii:
(a) TOC ZK OSTROWIEC - m. Ostrowiec Świętokrzyski, Wyższa
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Pawilon B.
(2) Kierowanie systemem łączności i informatyki realizowane będzieprzez Dowódcę TOC.
(3) W trakcie prowadzenia działań dowodził będę z TOC.
(4) W przypadku obezwładnienia TOC dowodzenie przejmuje Dowódca 1 plOT.
(5) W przypadku obezwładnienia TOC i Dowódcy 1 plOT dowodzenie
przejmuje Dowódca 5plGSR.
b. Łączność
(1) Od 280630WRZ14 radiostacje pododdziałów wyłącznie na nasłuchu.
(2) Radiostacja pododdziałów mogą przejść do nadawania wyłącznie po
nawiązaniu kontaktu ogniowego z przeciwnikiem.
(3) Przydzielone częstotliwości radiowe – ZAŁĄCZNIK NR 4.
c. sygnały dowodzenia
(1) Sygnały dowodzenia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 5.
………………….
.......................
ZAŁĄCZNIKI:
NR 1 – Plan działania 1 plOT, 2 plOT i 5plGSR
NR 2 – Plan działania 3 plOT
NR 3 – Plan działania 4 plOT
NR 4 – Częstotliwości radiowe
NR 5 – Sygnały dowodzenia
ROZDZIELNIK:
Do realizacji:
Egz. Nr 1 – ad acta
Egz. Nr 2 – Dowódca 1 plOT
Egz. Nr 3 – Dowódca 2 plOT
Egz. Nr 4 – Dowódca 3 plOT
Egz. Nr 5 – Dowódca 4 plOT
Egz. Nr 6 - Dowódca 5 plGSR
Wykonał: WP
Dnia 27.09.2014r.
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