01.X.2018

Ćwiczenie Toxic Trip 2018 rozpoczęte
W 43 Bazie Lotnictwa Morskiego oficjalnie rozpoczęto międzynarodowe ćwiczenie wojsk chemicznych
pod kryptonimem TOXIC TRIP 2018. Na zbiórce inauguracyjnej stawili się jego uczestnicy i obserwatorzy z
16 państw członków sojuszu północnoatlantyckiego.

W sobotę, o godzinie 13.00 w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach odbyła się
ceremonia rozpoczęcia międzynarodowego ćwiczenia wojsk chemicznych sił powietrznych pod
kryptonimem Toxic Trip 2018. W zbiórce inaugurującej zasadniczą część ćwiczenia uczestniczyli żołnierze
z państw biorących udział w ćwiczeniu, kierownictwo ćwiczenia i obserwatorzy. Meldunek o gotowości
uczestników zbiórki złożył kierownik ćwiczenia, kpt. Carsten Markert (Niemcy). Następnie, dowódca 43
Bazy Lotnictwa Morskiego, będącej gospodarzem tegorocznej edycji ćwiczenia, kmdr pil. Cezary Wiatrak
powitał żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu. Okolicznościowe przemówienie wygłosił także
przewodniczący Grupy Roboczej 3 (Siły Powietrzne) Panelu Treningu i Ćwiczeń Połączonej Grupy Obrony
przed Bronią Masowego Rażenia ds. Rozwoju Zdolności płk. Luigi Mancino (Włochy). Na zakończenie
zbiórki wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników ćwiczenia. W ćwiczeniu TOXIC TRIP 2018
udział weźmie ponad 500 żołnierzy z 11 państw: Austrii, Belgii, Francji, Kanady, Niemiec, Szwecji, Turcji,
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Dodatkowo w tegorocznej edycji ćwiczenia
uczestniczą obserwatorzy z Australii, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

***

Ćwiczenie TOXIC TRIP jest realizowane corocznie w jednym z Państw członkowskich Paktu
Północnoatlantyckiego lub Partnerstwa dla Pokoju. W roku 2018 Polska przejęła rolę Państwa
Gospodarza ćwiczenia (Host Nation), wskazując lotnisko 43 Bazy Lotnictwa Morskiego jako miejsce jego
przeprowadzenia. Ćwiczenie jest organizowane pod patronatem Grupy Roboczej 3 (Siły Powietrzne)
Panelu Treningu i Ćwiczeń Połączonej Grupy Obrony przed Bronią Masowego Rażenia ds. Rozwoju
Zdolności (ang. NATO Joint Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Defence Capability Development
Group (JCBRND-CDG) / Training and Exercise Panel (TEP) / Working Team 3 (Air Force)). Celem ćwiczenia
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jest ujednolicenie procedur w pododdziałach wojsk chemicznych państw NATO i Partnerstwa dla Pokoju
w zakresie prowadzenia likwidacji skażeń statków powietrznych, personelu latającego oraz
transportowanych stanów osobowych i ładunków. W jego trakcie żołnierze ćwiczyć będą m. in. procedury
ekstrakcji pilotów, załóg, personelu oraz ładunków ze statków powietrznych w sytuacji wystąpienia
skażeń oraz przedsięwzięcia prowadzenia likwidacji skażeń. Istotnym zadaniem jest ćwiczenie procedur
wykonywania zadań przez specjalistów wojsk chemicznych oraz medycznych podczas prowadzenia
operacji przez siły powietrzne podczas wspólnego wykonywania zadań przez żołnierzy z różnych krajów.
Tekst i zdjęcia: kmdr ppor. Marcin BRASZAK
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