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Śnieżnik – wojskowy odpowiednik „Call of Duty”
Nie zastąpi w pełni ćwiczeń na poligonie, ale stanowi doskonałe urozmaicenie szkolenia. Jest ich 18 w Wojsku
Polskim, a ten najnowocześniejszy znajduje się w Lęborku – system szkolno–treningowy „Śnieżnik” w znacznym
stopniu uatrakcyjnia szlifowanie rzemiosła wojskowego.

System szkolno – treningowy „Śnieżnik” został opracowany przez Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia w Zielonce oraz firmę Autocomp Management w Szczecinie. „Śnieżnik” wykonywany jest w
różnych konfiguracjach w oparciu o urządzenia stacjonarne. Pozwala prowadzić symulowane strzelania z
broni na polu walki, które są odzwierciedlane na wielkoformatowym ekranie.
Wielkim atutem „Śnieżnika” i podobieństwem do gry „Call of Duty” jest fakt, że pozwala on działać w
różnorodnym terenie, w najrozmaitszej pogodzie w dzień i w nocy. Jedyna rzecz, która ogranicza
środowisko działania żołnierzy jest ludzka wyobraźnia. „System szkolno – treningowy „Śnieżnik” jest
znacznym wzbogaceniem nowoczesnych środków wykorzystywanych w szkoleniu, a dodatkowo pozwala
on diametralnie ograniczyć koszty szkolenia programowego, gdyż dzięki niemu redukuje się zużycie
paliwa oraz amunicji” – zaznaczył major Jarosław Forsztek z Pionu Szkolenia „Dwunastki”.
Otwarty na początku 2017 roku lęborski „Śnieżnik” na chwilę obecną jest najnowocześniejszy w Polsce za
sprawą swojego unikalnego wyposażenia. - Obiekt ten pozwala zorganizować kierowanie ogniem
drużyny, posiada symulator strzelca burtowego i pilota śmigłowca Mi-17, a także symulator pojazdu
Hummer – zaznaczył Dowódca obiektu „Śnieżnik” plut. Adam Skibicki.
Z tych powodów „Śnieżnik” stał się dla dowódców pododdziałów bogatym środkiem do urozmaicenia
szkolenia, a także cennym narzędziem do weryfikacji oraz kontroli poziomu wyszkolenia podwładnych
żołnierzy.
Najlepszym tego dowodem jest szkolenie realizowane przez pododdziały 1 Lęborskiego batalionu
zmechanizowanego, które praktycznie codziennie korzystają ze „Śnieżnika”. Jak podkreśla Dowódca 7
kompanii zmechanizowanej por. Katarzyna Lachowicz: - System ten nie zastąpi w pełni zajęć taktycznych
na poligonie, jednak w bardzo nowoczesny, dokładny i ekonomiczny sposób pozwala weryfikować
stopień wyszkolenia dowódców drużyn w kierowaniu ogniem, a także celność żołnierzy podczas
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prowadzonych strzelań, dlatego stanowi cenne uzupełnieniem urządzeń wykorzystywanych w szkoleniu.
Tekst i zdjęcia: por. Błażej Łukaszewski
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