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Miesiąc „Odpornej Wiosny”. Czas na podsumowania 
 

Epidemia koronawirusa spowodowała, że po raz pierwszy po 1989 roku siły 
zbrojne zaangażowały się na tak dużą skalę w działania przeciwkryzysowe. W 

ramach tych działań ważną rolę odgrywają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Ten najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, jako pierwszy zaangażował się we wsparcie 

osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji. 
Celem tych działań jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności 

na kryzys społeczności lokalnych. 
 

Już  6 marca br., w dwa dni od wykrycia pierwsżego w Polsce prżypadku żaraż enia 
koronawirusem Wojska Obrony Terytorialnej rożpocżęły dżiałania żwiążane ż walką ż 
epidemią. Sżes c  dni po ż niej formacja żmieniła model funkcjonowania że sżkoleniowego 
na prżeciwkryżysowy. Po kolejnych sżes ciu dniach, 18 marca br. Wojska Obrony 
Terytorialnej rożpocżęły pierwsżą po 1989 roku tak sżeroko żakrojoną operację 
prżeciwkryżysową pk. „Odporna Wiosna”. 

Celem operacji jest łagodżenie skutko w kryżysu oraż wżmocnienie odpornos ci na 
kryżys społecżnos ci lokalnych. Dżiałania są prowadżone w formie wspierania 
wojewodo w, samorżądo w, instytucji pomocowych oraż beżpos redniej pomocy 
potrżebującym w siedmiu gło wnych obsżarach: 1) sżpitali i służ b sanitarnych; 2) Policji; 
3) Agencji Reżerw Materiałowych; 4) Straż y Granicżnej; 5) Samorżądo w i organiżacji non-
profit; Urżędu Lotnictwa Cywilnego; 6) budowy odpornos ci indywidualnej oraż 
społecżnej. 

Na mocy decyżji ministra obrony narodowej do wsparcia dżiałan  WOT żostali 
prżydżieleni podchorąż owie Akademii Wojskowych. Do dżiałan  wymagających 
specjalistycżnego wyposaż enia delegowani są wojskowi chemicy oraż personel sżpitali 
polowych podległych Dowo dżtwu Generalnemu RSZ, wsparcia udżielają takż e ż andarmi 
oraż ż ołnierże Inspektoratu Wsparcia SZ. 

 
Podsumowanie „30 dni” operacji „Odporna Wiosna” (18 marca – 18 kwietnia br.): 

 
Każ dego dnia w operację „Odporna Wiosna” żaangaż owanych jest ok. 5,5 tys. 

ż ołnierży WOT oraż podchorąż ych Akademii Wojskowych. 75% ż ołnierży WOT stanowią 
ochotnicy. W pierwsżym miesiącu operacji w dżiałania żaangaż owanych było ponad 12 
tys. ż ołnierży WOT, co stanowi 50% formacji.  

 
I obszar: wsparcie szpitali i służb sanitarnych 

Jest to jeden ż najważ niejsżych obsżaro w dżiałan  w ramach operacji „Odporna 
Wiosna”. Dżiałania w tym obsżarże ukierunkowane są na pomoc tym, kto rży są na 
pierwsżej linii walki ż koronawirusem. W pierwsżym miesiącu operacji ż ołnierże WOT 
wspierali 282 sżpitale i 40 innych placo wek medycżnych oraż 32 iżolatoria. 108 żespoło w 
wymażowych pobrało 6529 wymażo w. Z ołnierże WOT i podchorąż owie bardżo sżeroko 
angaż owali się we wsparcie opieki medycżnej. Do gło wnych żadan  należ ało prowadżenie 
triaż u, mierżenie temperatury pacjento w i personelu placo wek medycżnych, rożstawianie 
namioto w i kontenero w służ ących ża polowe iżby prżyjęc  oraż pobieranie wymaży – 
stacjonarnie i mobilnie w domach oso b prżebywających w kwarantannie. Z ołnierże WOT 
i podchorąż owie masowo oddawali też  krew, kto rej brakowało sżcżego lnie w 
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pocżątkowym okresie kryżysu. W pierwsżym miesiącu 2781 donatoro w żasiliło 
narodowy system krwiodawstwa 1244 litro w krwi. Waż nym żadaniem było też  wsparcie 
rodżin personelu medycżnego, było to prowadżone na wniosek i we wspo łdżiałaniu ż 
Nacżelną Iżbą Pielęgniarek i Położ nych oraż Okręgowych Iżb Pielęgniarskich. 

 
II obszar: budowa odporności indywidualnej i społecznej 

Pierwsżym żadaniem jakiego podjęli się ż ołnierże WOT w tym obsżarże była 
pomoc kombatantom Armii Krajowej i organiżacji niepodległos ciowych. Dżiałania w tym 
żakresie były podejmowane już  od 6 marca br. W sumie opieką żostało objętych 2509 
kombatanto w i oso b starsżych. Wsparcia udżielono też  2963 osobom prżebywającym w 
kwarantannie.  

Pod numerem telefonu 800-100-102 uruchomiono całodobową, beżpłatną, 
ogo lnopolską infolinię telefonicżną dla oso b samotnych, starsżych, ż le żnosżących 
iżolację, cży odcżuwających stan wżmoż onego żagroż enia żwiążanego ż epidemią 
koronawirusa. W pierwsżym miesiącu „Odpornej Wiosny” psychologowie WOT udżielili 
3205 porad. 

Ponadto w ramach edukacji otocżenia oraż sił własnych i budowania s wiadomos ci 
dowo dżtwo WOT prżygotowywało produkty edukacyjne w postaci filmo w, infografik oraż 
ulotek. 

 
III obszar: wsparcie samorządów i organizacji non-profit 

 
Z ołnierże WOT wspierani prżeż podchorąż ych pomagają też  samorżądom 

lokalnym. Na korżys c  Os rodko w Pomocy Społecżnej oraż organiżacji non-profit, jak na 
prżykład Caritas ż banko w ż ywnos ci do tych placo wek trafiło 1750 ton ż ywnos ci. 
Beżpos rednio do potrżebujących ż ołnierże i podchorąż owie dostarcżyli 45 223 pacżki ż 
ż ywnos cią, s rodkami higienicżnymi i do  deżynfekcji.  

Prży wsparciu podchorąż ych WAT stworżona żostała „Platforma wsparcia 
samorżądo w, organo w sanitarnych i podmioto w lecżnicżych”, służ ąca do beżpos redniej, 
elektronicżnej komunikacji pomiędży placo wkami opiekun cżymi w całej Polsce a WOT, w 
celach skierowania pomocy w odpowiednie miejsca. W aplikacji żarejestrowano blisko 
800 podmioto w. Są to os rodki i domy pomocy społecżnej, oddżiały terenowe Caritas oraż 
inne podmioty, w tym na prżykład: urżędy wojewo dżkie i samorżądowe. Tą drogą każ dego 
dnia składanych jest obecnie ponad 100 wniosko w o wsparcie. 

Bardżo waż ną cżęs cią dżiałan  terytorialso w jest wspieranie domo w pomocy 
społecżnej. Do 18 kwietnia pomocy takiej udżielono 104 DPS-om. Wsparcie obejmuje 
m.in. dostawy ż ywnos ci i s rodko w ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację 
medycżną personelu i pensjonariusży, wsparcie logistycżne, pobieranie wymażo w cży też  
prżeprowadżanie wywiado w epidemiologicżnych. 

 
IV obszar: wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych 

 
W ramach operacji „Odporna Wiosna” ż ołnierże WOT i podchorąż owie wspierają 

też   dżiałania Agencji Reżerw Materiałowych. Pocżąwsży od rożładunku prżylatujących do 
Polski transporto w ż materiałami medycżnymi i higienicżnymi, poprżeż rożmiesżcżenie 
ich w magażynach, aż  po transport do sżpitali, żakłado w opieki żdrowotnej i urżędo w 
wojewo dżkich w całej Polsce. Kilkudżiesięciu ż ołnierży pracuje każ dego dnia w 
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składnicach: w Komorowie, Strżałkowie i Lublin cu. W pierwsżym miesiącu operacji w 319 
transportach prżewież li 3375 ton towaro w do 1698 miejsc dystrybucji.  
 
V obszar: wsparcie Policji 

 
Wżrost licżby oso b prżebywających w kwarantannie oraż wprowadżane kolejne 

ogranicżenia spowodowały potrżebę wżmocnienia wojskiem dżiałan  realiżowanych 
prżeż policję. W klucżowym momencie, dżiałania te pochłaniały blisko 50% sił WOT 
skierowanych do operacji „Odporna Wiosna”. Żołnierze WOT wspierali policjantów w 

kontroli osób przebywających w kwarantannie (3670 ż ołnierży) oraż w patrolach 
prewencyjnych (5209 ż ołnierży ). 

 
VI obszar: wsparcie Straży Granicznej (dżiałania żakon cżone) 

Prżywro cenie kontroli w ruchu granicżnym, w tym żamknięcie wielu dro g 
spowodowało koniecżnos c  skierowania wojska do wsparcia dżiałan  Straż y Granicżnej. 
Z ołnierże WOT pomagali w organiżacji prżejs c  granicżnych, dożorowaniu granicy oraż 
wsparciu logistycżnym oso b prżekracżających granice. W dżiałaniach wsparcia SG 
ucżestnicżyło 1365 ż ołnierży WOT, w klucżowym momencie prowadżili oni dżiałania na 
129 punktach kontrolnych oraż odcinkach patrolowania. Z ołnierże 7 Pomorskiej Brygad 
OT wspierali dodatkowo morskie prżejs cie granicżne, na kto rym dokonywali pomiaro w 
temperatury podro ż nych 17 promo w. 

 
VII obszar: wsparcie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

 
Na wniosek preżesa Urżędu Lotnictwa Cywilnego ż ołnierże WOT żostali ro wnież  

skierowani na 14 lotnisk, ich dżiałania polegały na pomiarże temperatury pasaż ero w oraż 
żbieraniu kart lokaliżacyjnych. W sumie ż ołnierże WOT dokonali sprawdżenia 116 133 
podro ż nych w 1314 samolotach. Zdecydowana więksżos c  tych dżiałan  była prowadżona 
na Lotnisku Chopina prżeż ż ołnierży 6 Mażowieckiej Brygady OT. 

 
Wymienione wyż ej obsżary dżiałan  nie wycżerpują wsżystkich form wsparcia 

prowadżonych prżeż ż ołnierży WOT w ramach operacji „Odporna Wiosna”.  Z ołnierże 
WOT cżęsto dołącżali do inicjatyw tworżenia prżyłbic cży też  sżycia masecżek 
ochronnych. Zdarżały się też  sytuacje wsparcia w cżynnos ciach biurowych, cży też  
budowlano – wykon cżeniowych. Terytorialsi prżygotowywali miejsca kwarantanny, 
wspierali harcerży oraż PCK, żapewniali kordon sanitarny, doręcżali decyżje 
administracyjne oraż rożklejali plakaty informacyjne. W potrżebie nie pożostawilis my też  
„braci mniejsżych”. Z ołnierże dostarcżali ż ywnos c  dla Fundacji Centaurus opiekującej się 
kon mi oraż karmę dla kilku schronisk w całym kraju. 

 
Wsżystkie wymienione wyż ej prżykłady dżiałan  ż ołnierży WOT są praktycżnym 

wymiarem misji formacji, kto rą jest obrona i wspieranie lokalnych społecżnos ci. 
 

płk Marek Pietrżak 
Rżecżnik prasowy WOT 


