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ĆWICZENIA NATO TRIDENT JUNCTURE 2018
Rozpoczęte 25 października ćwiczenia natowskie Trident Juncture 2018 są, co wielokroć podkreślano,
największym przedsięwzięciem tego typu od czasu zakończenia zimnej wojny i chociaż mocno
akcentowany jest ich defensywny oraz dawno planowany charakter, to płynące z nich przesłanie jest
jasne: Sojusz jest silny i solidarny wbrew wątpliwościom, co do siły i trwałości więzów
transatlantyckich. Udział w nich ma wziąć około 50 tysięcy żołnierzy i cywili z 31 krajów
członkowskich (wszystkie kraje partnerskie uczestniczą w przynajmniej symbolicznej formie)
i partnerskich (najmocniej podkreślany jest udział Szwecji i Finlandii, co ma na celu
zaprezentowanie politycznej solidarności regionu nordyckiego). Także sprzęt, który zaangażowano
w ćwiczenia robi wrażenie: około 250 samolotów, 65 okrętów i 10 000 pojazdów. Co więcej
Trident Juncture pokazuje także w jasny sposób, że zwalczanie zagrożeń asymetrycznych przestaje
być dominującym paradygmatem w Sojuszu, ponieważ właśnie ze względu na skalę i charakter
zaangażowanych środków, ale również cele (certyfikacja przyszłorocznej zmiany Sił Odpowiedzi
NATO w trudnych warunkach pogodowych i geograficznych przy prowadzeniu działań o wysokiej
intensywności) i lokalizację (na lądzie centralna Norwegia, w powietrzu Norwegia, Szwecja
i Finlandia, a na morzu Atlantyk, Morze Norweskie i Bałtyckie) przypominają one raczej manewry
prowadzone w czasach zimnej wojny.
Scenariusz ćwiczeń zakłada działania w ramach artykułu piątego Traktatu Waszyngtońskiego
z uwzględnieniem specyficznych i trudnych warunków półwyspu Skandynawskiego,
a zwłaszcza Norwegii. Jednocześnie gospodarze planują sprawdzić rozwijaną od początków zimnej
wojny koncepcję obrony totalnej zakładającej zaangażowanie służb cywilnych, jednostek
terytorialnych oraz wszystkich rodzajów sił zbrojnych na poziomach od kryzysu aż do konfliktu
o wysokiej intensywności. Ćwiczenia mają za zadanie sprawdzić także zdolność do przerzutu
i zaopatrzenia tak dużych sił sojuszniczych w jednym z krajów znajdujących się na pierwszej
linii ewentualnego konfliktu z Federacją Rosyjską – łańcuch zabezpieczenia logistycznego jest
realizowany przez siły z kilkunastu krajów członkowskich. Dodatkowo celem jest także
przetestowanie sprawności szerokiego spectrum dowództw i instytucji natowskich, w tym między
innymi Allied Joint Force Command Naples (prowadzącego ćwiczenia), NATO Allied Air Command,
Standing NATO Maritime Group 1 i 2 (SNMG1 i SNMG2) i Standing NATO Mine Countermeasures
Group One (SNMCMG1). Na zakończenie warto dodać, że to dopiero początek całego cyklu
przedsięwzięć treningowych w regionie, do których należy zaliczyć natowskie Northern Coasts
2018 i polskie Anakonda 2018. Te działania pokazują, że region północnej flanki NATO staje
się ponownie obiektem coraz większego zainteresowania planistów natowskich zdających
sobie sprawę z rosnącego potencjału rosyjskiego w tym regionie – w zakresie sił morskich
i brzegowych środków oddziaływania.
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POLSKI PUNKT
WIDZENIA:

Z polskiego punktu widzenia kluczową rolę odgrywa lokalizacja ćwiczeń
(północny teatr działań wojennych) oraz zaangażowanie w nie
amerykańskiego lotniskowca (na norweskich wodach pierwszy raz od
1987 roku) wraz z jego grupą bojową (zamiast na stałe przypisanych do
6. Floty US Navy jednostek desantowych). To, wraz z analizą tegorocznych
ćwiczeń Baltops, pokazuje odejście od nacisku na działania niskiej
intensywności (zwalczanie zagrożeń asymetrycznych, reagowanie kryzysowe
czy niesienie pomocy humanitarnej) w kierunku ćwiczenia rozwiązań na
wypadek konfliktu wysokiej intensywności na północnej i wschodniej
flance NATO.
Drugim ważnym z polskiego punktu widzenia wnioskiem jest udział
w ćwiczeniach formacji terytorialnych norweskiej Home Guard - chociaż nie
stanowi ona raczej odpowiednika formowanych w Polsce Wojsk Obrony
Terytorialnej, to jednak dzieli z nimi kilka wspólnych cech. Warto na pewno
obserwować doświadczenia tych sił w ćwiczeniach angażujących siły
wysokiej gotowości z różnych krajów członkowskich (w wymiarze
lądowym głównie: Kanady, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec
i Wielkiej Brytanii).
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