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Najlepsi z najlepszych szkolą wojskowych medyków! 
 

W Wojskach Obrony Terytorialnej rozpoczął się cykl szkoleń z medycyny pola 
walki. Prowadzą je byli operatorzy Jednostki Wojskowej Komandosów, specjaliści 

medycyny pola walki, absolwenci elitarnych kursów medyków sił specjalnych w 
USA. Instruktorzy przeszkolą ponad stu terytorialsów i podchorążych. 

 
Mł. chor. Łukasz Sikora „Sikor” i st. sierz . Krzysztof Pluta „Wir” wchodzą w skład 

Zespołu Działań  Niekońweńcjońalńych WOT. Jeszcze kilkańas cie dńi temu byli 
z ołńierzami rezerwy. Na własńy wńiosek zostali przywro ceńi do okresowej słuz by 
wojskowej, aby podzielic  się swoją wiedzą i dos wiadczeńiem z terytorialsami. 

 
Specjalis ci medycyńy pola walki przeprowadzili juz  pierwsze szkoleńia w 

Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i 9 Ło dzkiej Brygadzie Obrońy Terytorialńej. W 
ciągu ńajbliz szych kilku tygodńi szkoleńia takie odbędą się w szes ciu brygadach OT i 
Ceńtrum Szkoleńia WOT w Toruńiu. 

 
Po szkoleńiach i zdańych egzamińach, z ołńierze OT otrzymają certyfikat „T3C 

NAEMT (Natiońal Associatioń of Emergeńcy Medical Techńiciańs), rozpozńawalńy i 
uzńańy dokumeńt w NATO. Z tymi kompeteńcjami z ołńierze WOT będą mogli efektywńiej 
działac  w zakresie pomocy przedmedyczńej, wspierając i odciąz ając persońel medyczńy, 
kto ry zaańgaz owańy jest w ińteńsywńą walkę z COVID-19. 

 
Kurs podstawowy medycyńy taktyczńej oparty ńa wytyczńych komitetu Tactical 

Combat Casualty Care (TCCC) kierowańy jest do z ołńierzy OT z podstawowymi i 
zaawańsowańymi kompeteńcjami medyczńymi. Dzięki praktyczńej wiedzy zdobytej 
podczas szkoleń  terytorialsi będą mogli takz e skuteczńiej działac  w sytuacjach 
kryzysowych – podczas zagroz eńia z ycia lub zdrowia obywateli w realńych 
okoliczńos ciach. 

 
Wojska Obrońy Terytorialńej juz  od 6 marca br. prowadzą działańia związańe z 

walką z pańdemią COVID-19. Od 18 marca br. WOT prowadzi pierwszą w historii 
ogo lńopolską operację przeciwkryzysową pod kryptońimem „Odporńa Wiosńa”. Jej celem 
jest łagodzeńie skutko w kryzysu oraz wzmocńieńie odporńos ci ńa kryzys społeczńos ci 
lokalńych. 

W ramach „Odporńej Wiosńy” terytorialsi dostarczają z ywńos c  i leki, wspierają 
słuz by sańitarńe i samorząd terytorialńy, wspo łpracują z os rodkami pomocy społeczńej i 
Caritasem, wspierają rodzińy persońelu medyczńego, kombatańto w, osoby starsze i 
przebywających w kwarańtańńie, oddają krew oraz prowadzą ińfolińię wsparcia 
psychologiczńego. 

Ws ro d ińńych działań  ńalez y wymieńic  wsparcie Policji, Straz y Grańiczńej czy 
słuz b lotńiskowych. 
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Mł. chor. Łukasz Sikora „Sikor” kawaler Orderu Krzyz a Wojskowego – były operator 

Jedńostki Wojskowej Komańdoso w w Lubliń cu, gdzie spędził prawie 17 lat. Jest drugim 
z ołńierzem w historii polskich wojsk specjalńych, kto ry ukoń czył zaawańsowańe 
szkoleńie medyko w sił specjalńych „Special Operatiońs Combat Medic” w U.S. Army Johń 
F. Keńńedy Special Warfare Ceńter ańd School, JSOMTC w Fort Bragg. Swoje dos wiadczeńie 
bojowe zdobywał podczas liczńych misji bojowych w Iraku i Afgańistańie. W trakcie jedńej 
z operacji dwukrotńie rańńy. 

 
St. sierz . Krzysztof Pluta „Wir” – pierwszy w Polsce absolweńt kursu Special 

Operatiońs Combat Medic (SOCM) elitarńej szkoły JSOMTC dla medyko w sił specjalńych 
USA w Fort Bragg. Operator z pońad 15 letńim dos wiadczeńiem w zespole bojowym JWK 
w Lubliń cu. Spędził kilka lat jako operator-medyk zespołu bojowego. W czasie misji poza 
grańicami pań stwa latał w składzie zało g s migłowco w MEDEVAC. 

 
płk Marek Pietrzak 

Rzeczńik prasowy WOT 
 


