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BALTOPS 17 rozpoczną się w czerwcu 
 
25 maja, 2017 
 
OEIRAS, Portugalia – W dn. 1-16 czerwca na Morzu Bałtyckim odbędzie się 45. edycja ćwiczeń 
BALTIC OPERATIONS (BALTOPS). W ćwiczeniach, które rozpoczną się w Szczecinie i zakończą 
w Kilonii (Niemcy) wezmą udział jednostki powietrzne, morskie i lądowe z państw NATO i krajów 
partnerskich. 
 
BALTOPS to coroczne, wielonarodowe ćwiczenia morskie, zawierające zaawansowane elementy 
szkoleniowe. W tegorocznej edycji weźmie udział 14 krajów (Belgia, Dania, Estonia, Francja, 
Niemcy, Łotwa. Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Wlk. Brytania, Stany Zjednoczone oraz 
Finlandia i Szwecja jako kraje partnerskie w ramach programu „poszerzonych możliwości”). 
 
Celem ćwiczeń, w których będzie uczestniczyć 4-tysięczny personel okrętowy, 50 okrętów i łodzi 
podwodnych oraz ponad 50 samolotów i helikopterów, jest osiągnięcie większej elastyczności i 
interoperacyjności, wzmocnienie zdolności połączonego reagowania jak też demonstracja 
gotowości krajów członkowskich i partnerskich do zapewnienia stabilizacji w rejonie Morza 
Bałtyckiego, a w razie potrzeby do obrony tego obszaru. 
 
Ćwiczenia BALTOPS, zainaugurowane w roku 1972, nadal stanowią doskonałą sposobność dla 
NATO i partnerów regionalnych do poprawy interoperacyjności przy zastosowaniu różnorodnych 
połączonych manewrów taktycznych i scenariuszy działań. 
 
Informacja dla dziennikarzy: 
 
W dn. 6-10 czerwca odbędę się ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji (ostrzał z okrętów w kierunku 
celów na lądzie i w drugą stronę), prowadzone na poligonie Putlos (Niemcy). Dla zachowania 
bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń z amunicją teren będzie zamknięty. 
 
W czasie ćwiczeń zaplanowano szereg wydarzeń z udziałem mediów. W sprawie szczegółów i 
akredytacji należy kontaktować się z następującymi osobami: 
 
Konferencja prasowa przed rozpoczęciem ćwiczeń 
Konferencja prasowa z grupą dowodzącą STRIKFORNATO odbędzie się w Szczecinie w dn. 3 
czerwca na pokładzie HDMS Absalon (L 16). 
W sprawie akredydacji prosimy o kontakt z por. Elisabete Almeida, e-mail: e.almeida@sfn.nato.int. 
 
Dzień dla mediów na Łotwie 
Zaplanowany na 6 czerwca. Oddziały wodno-lądowe po przeprowadzeniu desantu lądowego w 
Windawie na Łotwie włączą się do ćwiczeń SABER STRIKE. 
Zainteresowani dziennikarze proszeni są o rejestrację za pośrednictwem sekcji prasowej 
łotewskiego Ministerstwa Obrony: Sandra.Brale@mod.gov.lv  
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For more information: 
Commander Pamela Rawe – pamela.rawe@eu.navy.mil  
Lieutenant Elisabete Almeida – e.almeida@sfn.nato.int  
Website: www.sfn.nato.int 

Loty na pokładzie KC-135 
Odbędą się 9 czerwca w Powidzu (Polska). Stworzą doskonała możliwość do obserwowania 
operacji jednostek lotnicznych. Częścią ćwiczeń będzie tankowanie w powietrzu oraz loty w szyku 
w wykonaniu państwa NATO i krajów partnerskich. 
Kontakt: por. James Fisher, e-mail: james.fisher.47@us.af.mil. 
 
Dzień dla VIP-ów i mediów 
14 czerwca w godzinach porannych odbędzie się pokaz zdolności na plaży w Ustce. Rejestracja 
najpóźniej do 1 czerwca; ppłk Szczepan Głuszczak, e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl 
 
Konferencja na zakończenie ćwiczeń 
Konferencja na zakończenie ćwiczeń z udziałem STRIKFORNATO odbędzie się 16 czerwca w 
Kilonii (Niemcy) na pokładzie USS Arlington (LPD 24).  
Rejestracja dla dziennikarzy: medien@kiel.de 
 
 
Udział w poszczególnych punktach programu wymaga osobnej akredytacji. Każdorazowo prosimy 
o przygotowanie następujących danych: 
Imię, nazwisko 
Narodowość 
Data urodzenia 
Miejsce urodzenia 
Numer dowodu lub numer paszportu oraz data wydania/ważności dokumentu 
Nazwa redakcji 
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