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Wojska Obrony Terytorialnej zostały powołane 1 stycznia 2017 r. 
Obecnie funkcjonuje piętnaście Brygad Obrony Terytorialnej. W WOT 
służbę pełni ponad 25,5 tys. żołnierzy, w tym blisko 22 tys. ochot-
ników oraz 3,7 tys. żołnierzy zawodowych. Średnia wieku żołnierza 
WOT to 32 lata, aż 16 proc. to kobiety i ta liczba stale wzrasta. 
Ochotnicy pełnią służbę w rejonie swojego zamieszkania: 
“Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy 
odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej ją 
społeczności, z których się wywodzimy, które znamy „jak własną kieszeń”. 
“Terytorialność dla nas oznacza gotowość do obrony i wspierania naszych 
rodzin, bliskich i sąsiadów...”. 

Żołnierze ochotnicy pełnią czynną służbę wojskową w dwóch formach: 
rotacyjnej – w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę 
dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w cza-
sie wolnym od pracy; dyspozycyjnej – w jednostce lub poza jednostką 
wojskową, nie rezygnując z dotychczasowych zajęć. W ten sposób łatwiej 
mogą godzić życie osobiste i zawodowe ze służbą wojskową.
W szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowa-
torskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy 
Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych 
w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruk-
torów w WOT. Żołnierze przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń 
wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz 
dla rezerwistów (8-dniowe), które są wstępem do zasadniczego – trzy-
letniego okresu szkolenia żołnierzy WOT. Szkolenie w WOT to nauka 
praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu 
walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie 
pierwszej pomocy, czy kursy operatorów maszyn. 

TERYTORIALNOŚĆ 
JEST DLA NAS 

KLUCZEM

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych 
społeczności. W czasie pokoju to zadanie real-
izowane jest m.in. w formie przeciwdziałania 
i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz 
prowadzenia działań ratowniczych w sytuac-
jach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie 
wsparciem wojsk operacyjnych. W swojej misji 
terytorialsi wprost odwołują się do etosu Armii 
Krajowej. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT 
wynika  z podobnej formy działania, oraz z chęci 
kultywowania zasad i wartości, którym wierni 
byli żołnierze AK.



10 ŚBOT 
ZOBOWIĄZUJE 
NAS DZIEDZICTWO

Żołnierze 10 ŚBOT to mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej. Są w różnym 
wieku, mają różne historie i rozmaite pasje. Na co dzień wykonują różne 
zawody, ale łączy ich jedno – wyznawane wartości. Chcą żyć w bezpiecz-
nym kraju. Są częścią lokalnej społeczności, którą na co dzień tworzą 
i wspierają.

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej to jednostka, w której 
można służyć Ojczyźnie, nie rezygnując z dotychczasowych obowiązków. 
Formacja umożliwia najbardziej optymalne połączenie służby woj-
skowej z dotychczasową aktywnością w życiu cywilnym. Jest to możliwe 
dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. 
Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie in-
dywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników. 
W tym celu organizowane są kursy oficerskie Agrykola oraz kursy pod-
oficerskie Sonda, a także kursy ratownika pola walki.

10 ŚBOT przeznaczona jest do prowadzenia działań w Stałym Rejonie 
Odpowiedzialności, współdziałając z pozamilitarnymi ogniwami systemu 
obronności państwa. Przeznaczona jest również do udziału w akcjach 
ewakuacji ludności cywilnej, zwalczaniu skutków katastrof, klęsk 
żywiołowych, a także ataków terrorystycznych.

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formo-
wanie 1 stycznia 2018 r. Na siedzibę sztabu brygady zostało wybrane 
miasto Kielce. Do 10 ŚBOT niemal od momentu powstania zgłaszali 
się liczni ochotnicy. Już we wrześniu rozpoczęły się pierwsze szkole-
nia, a pierwsza  przysięga świętokrzyskich Terytorialsów odbyła się 
23 września 2018 r. w Kielcach. Docelowo brygadę będą tworzyły trzy 
bataliony lekkiej piechoty. Obecnie kończy się kompletowanie 101 
batalionu lekkiej piechoty z siedzibą w Kielcach oraz 102 batalionu 
lekkiej piechoty w Sandomierzu. Pierwszym dowódcą świętokrzyskich 
terytorialsów był płk Artur Barański, obecnie dowódcą 10 ŚBOT jest 
płk Grzegorz Motak.

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej odwołuje się do 
tradycji 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, a jej patronem jest 
mjr Eugeniusz Gedymin Kaszyński ps. Nurt. Święto brygady zostało  
ustanowione na 11 czerwca, w rocznicę pochówku prochów legen-
darnego „Nurta” na polanie Wykus. Świętokrzyscy Terytorialsi z dumą 
dziedziczą tradycje i wartości zgrupowań partyzanckich, walczących 
podczas II wojny światowej w regionie świętokrzyskim. Podobnie jak 
ich wielcy poprzednicy, stawiają na organizację struktur terytorialnych, 
budowę bezpieczeństwa lokalnego, umacnianie patriotyzmu i więzi 
wśród lokalnych społeczności.

16 sierpnia 2020 r. 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej 
im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. Nurt otrzymała z rąk 
dowódcy WOT gen. dyw. Wiesława Kukuły sztandar wojskowy, który 
odebrał dowódca płk Grzegorz Motak. Sztandar 10 ŚBOT w swojej 
symbolice odwołuje się do tradycji świętokrzyskich partyzantów. 



Pandemia koronawirusa spowodowała, że po raz 
pierwszy po 1989 r. siły zbrojne zaangażowały się 
na tak dużą skalę w działania przeciwkryzysowe. 
Na terenie województwa świętokrzyskiego ważną 
rolę w tych działaniach odegrali żołnierze 10 ŚBOT. 
Zaangażowali się we wsparcie osób potrzebu-
jących, samorządów, placówek opieki medycznej 
i wielu innych instytucji. Już 6 marca 2020 r., w dwa 
dni od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku 
zarażenia koronawirusem, Wojska Obrony Tery-
torialnej rozpoczęły działania związane z walką 
z epidemią. Formacja zmieniła model funkcjono-
wania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

18 marca Wojska Obrony Terytorial-
nej rozpoczęły szeroko zakrojoną 
operację przeciwkryzysową pod kryp-
tonimem „Odporna Wiosna”. Jej celem 
było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmo-
cnienie odporności na kryzys społeczności 
lokalnych. Sklasyfikowano potrzebujących 
i określono grupy osób objętych wsparciem: 
rodziny personelu medycznego zaangażowanego 
w zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, 
kombatanci, weterani działań poza granicami 
państwa, osoby starsze, powyżej 60 roku życia, oso-
by niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujące 
dzieci, osoby poddane kwarantannie.

OD PIERWSZYCH DNI 
W WALCE Z EPIDEMIĄ 
„ODPORNA WIOSNA”

Świętokrzyscy terytorialsi dostarczali żywność 
i leki, wspierali służby sanitarne i samorząd tery-
torialny, współpracowali z ośrodkami pomocy 
społecznej i Caritasem, wspierali rodziny perso-
nelu medycznego, kombatantów, osoby starsze 
i przebywające w kwarantannie, oddawali krew,
uruchomili dla potrzebujących wsparcia infolinię 
psychologiczną.  Każdego dnia w operacji zaanga-
żowanych było w systemie rotacyjnym ponad 
400 żołnierzy 10 ŚBOT.  W sumie w działaniach 
brało udział ok. 1100 żołnierzy, w tym blisko 150 
podchorążych Akademii Wojskowych przydzielo-
nych do pomocy i podobna liczba żołnierzy zawo-
dowych.



Pomoc tym, którzy byli na pierwszej linii walki z koronawirusem, 
to było najważniejsze zadanie w ramach operacji „Odporna Wiosna”.
Terytorialsi wsparli personel medyczny w blisko 40 szpitalach i pla-
cówkach medycznych. Były to najczęściej zespoły po 4-6 żołnierzy. Obec-
ni oni byli w największych lecznicach regionu: Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Świętokrzyskim Cen-
trum Psychiatrii, Szpitalu Uzdrowiskowym w Busku-Zdroju, w wielu przy-
chodniach oraz we wszystkich szpitalach powiatowych. Każdego dnia 
placówki medyczne regionu wspomagało ponad 100 świętokrzyskich 
terytorialsów. Prowadzili triaż, mierzyli temperaturę oraz przeprowadza-
li wywiady epidemiologiczne z przyjmowanymi pacjentami. 

Żołnierze 10 ŚBOT, jako pierwsi i jedyni w kraju tery-
torialsi, byli obecni w izolatorium dla chorych na 
COVID 19. Był wśród nich lekarz oraz kwalifikowani 
ratownicy medyczni. Całodobą służbę pełnili w Ho-
telu Senator zamienionym na czas pandemii w izola-
torium przy jednoimiennym szpitalu w Staracho-
wicach. Wymagało to od nich wielu wyrzeczeń oraz 
niezwykle starannego przestrzegania reżimu sani-

tarnego. Każdego dnia, wchodząc do tzw. stre-
fy ,,brudnej”, byli narażeni na kontakt z wirusem. 
Placówka była gotowa przyjąć ok. 80 zainfekowa-
nych, którzy zakażenie koronawirusem przechodzą 
łagodnie i nie muszą być hospitalizowani. Wymagają 
jednak opieki, w tym dostarczania posiłków i stałego 
dozoru.

BYLIŚMY TAM, 
GDZIE NAS 
POTRZEBOWANO



Współpracując z Wojewódzką Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną 
i Wojewodą Świętokrzyskim, 10 ŚBOT organizowała mobilne punkty 
TEST&GO, w których żołnierze pobierali wymazy metodą „drive-thru” – 
bez wysiadania z samochodu. Punkty były obecne w wielu miejscach 
województwa. Wszędzie tam, gdzie pojawiały się największe ogniska 
wirusa.

Terytorialsi włączyli się w akcję stacjonarnego pobierania wymazów. 
Próbki pobierali między innymi od osób będących w kwarantannie, 
pracowników sezonowych, mieszkańców i personelu Domów Pomocy 
Społecznej, pracowników firm Man i Animex w Starachowicach oraz ZPUE 
we Włoszczowie. Przed maturami, by zapewnić bezpieczeństwo podczas 
egzaminów, testowali również kadrę szkół średnich. Funkcjonowało kil-
ka zespołów wymazowych, złożonych z trzech terytorialsów (ratownik, 
pomocnik i kierowca pojazdu medycznego), gotowych do wyruszenia 
w każdy rejon województwa. Żołnierze przeszli specjalne szkolenie zor-
ganizowane przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. W sumie 
podczas akcji ODPORNA WIOSNA żołnierze 10 ŚBOT pobrali ponad 2000 
wymazów.

Odpowiadając na apel Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa, żołnierze masowo oddawali też krew, której brakowało  w  okre-
sie kryzysu. Blisko 220 świętokrzyskich terytorialsów oddało w tym cza-
sie blisko 80 litrów cennego leku. 
Honorowe oddawanie krwi jest dla mnie wspaniałym darem, który nie jest 
codzienną akcją. Gdy walka z koronawirusem trwa, uważam, że taka akcja 
jest moim obowiązkiem wobec najbliższych. Od pięciu lat jestem honorowym 
dawcą krwi i nie cofnęłabym się nawet o krok przed uczestnictwem w HDK.
 

szer. OT Ewelina Żołądek, żołnierz 10 ŚBOT  

Pomoc wojska skierowana była również do placówek oświatowych. 
Na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego wsparcie polegało na dostar-
czeniu środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej: blisko 18 tys. litrów 
płynów dezynfekujących, 1,2 mln. maseczek, ponad 800 tys. rękawiczek,  
blisko 30 tys. przyłbic i gogli.

BYLIŚMY TAM, 
GDZIE NAS 
POTRZEBOWANO



Wsparcie działań Agencji Rezerw Materiałowych to był ważny cel ope-
racji „Odporna Wiosna”. Żołnierze 10 ŚBOT i podchorążowie z Wojskowej 
Akademii Technicznej pracowali przy rozładunku przylatujących do Pol-
ski transportów z materiałami medycznymi i higienicznymi, rozmieszczali 
je w magazynach, ale przede wszystkim rozwozili do szpitali, zakładów 
opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce. Kilkunastu 
żołnierzy pracowało każdego dnia w składnicach w Lublińcu, Komoro-
wie i Strzałkowie. Świętokrzyscy żołnierze WOT wspierali Wojewodę 
Świętokrzyskiego, transportując blisko 30 ton środków ochrony oso-
bistej z Agencji Rezerw Materiałowych do świętokrzyskich placówek 
medycznych oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Samochody brygady pokonały wtedy blisko 30 tys. km. 

Świętokrzyscy terytorialsi wspierali w czasie 
pandemii również policjantów. Działania 
ze Świętokrzyską Policją prowadziło około 
50 żołnierzy 10 ŚBOT. Wspólne patrole 
sprawdzały, czy mieszkańcy stosują się do 
ograniczeń związanych z walką z COVID-19.
Patrolowanie odbywało się głównie na terenie 
Kielc oraz powiatu kieleckiego, między innymi 
w Chęcinach i Morawicy. Do zadań wsparcia 
policji kierowani byli żołnierze posiadający 
przeszkolenie medyczne i wyposażeni w ple-
caki medyczne, aby w razie konieczności móc 
udzielić choremu pierwszej pomocy. Teryto-
rialsi posiadali również środki ochrony indy-
widualnej.

BYLIŚMY TAM, 
GDZIE NAS 
POTRZEBOWANO



Żołnierze 10 ŚBOT wspierali w bardzo szerokim zakresie organi-
zacje pozarządowe oraz samorządy. Wspomagali w organizacji pra-
cy między innymi: urzędy miast, starostwa powiatowe oraz powia-
towe urzędy pracy. Wspierali w pracy administracyjnej Stacje Sani-
tarno - Epidemiologiczne w Kielcach, Starachowicach oraz Ostrowcu 
Św. Współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacja-
mi non-profit oraz Caritasem, przewieźli potrzebne materiały, nie 
tylko sanitarne, w ponad 260 transportach o łącznej wadze 815 
ton. Bezpośrednio do potrzebujących, żołnierze i podchorążowie 
dostarczyli ponad 18 tys. paczek z żywnością i środkami higieni-
cznymi. 

Na terenie województwa świętokrzyskiego przy współpracy 
z kieleckim CARITAS oraz Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej z pomocą żywnościową dotarliśmy do blisko 
65 tysięcy osób. Nasze pojazdy pokonały blisko 300 tysięcy kilo-
metrów by przetransportować oraz rozdystrybuować ponad 
800 ton żywności oraz środków ochrony osobistej. Zrealizowano 
również ponad 60 transportów z centralnych banków żywności, 
przewożąc 160 ton i docierając w ten sposób do ponad 11 tys. osób.

BYLIŚMY TAM, 
GDZIE NAS POTRZEBOWANO

Byliście wsparciem dla wielu mieszkańców województwa, którzy 
mieli pewność, że dzięki Wam samotność i bezradność w czasie 
izolacji im nie grozi. Jeden z punktów Waszej misji brzmi: „Jestem 
pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności”  – wielok-
rotnie udowodniliście, że bezinteresownie realizujecie swoją misję, 
że działacie z pełnym profesjonalizmem i odpowiedzialnością. Za 
ten wyjątkowy dar poświecenia i służbę na rzecz drugiego człowieka 
oraz wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego ser-
decznie dziękuję.  Jestem przekonana, że w przyszłości nasza 
współpraca będzie układała się równie pomyślnie, miejmy nadzieję, 
w łaskawszych dla nas wszystkich czasach.

Ewa Kopolovets 
dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego



Szczególną opieką nasi żołnierze otoczyli seniorów, kombatantów i oso-
by przebywające w kwarantannie. Od pierwszych dni operacji „Odporna 
Wiosna” żołnierze WOT pomagali kombatantom Armii Krajowej i organi-
zacji niepodległościowych. To były pierwsze działania, które świętokrzyscy 
terytorialsi podjęli już 6 marca. Kombatantom robiono zakupy żywności, 
leków i innych produktów tzw. pierwszej potrzeby. Wsparcie obejmowało 
też umawianie wizyt domowych lekarzy, czy też transport na specjalisty-
czne badania. Ważna dla osób starszych, zamkniętych w tym trudnym 
czasie w czterech ścianach swoich domów, była też rozmowa i kontakt 
osobisty: 
„Najgorsza jest niepewność jutra, co będzie dalej. Łatwiej opanować ten 
lęk, gdy możesz choć chwilę porozmawiać z młodymi ludźmi w mundu-
rach. Oni dodają otuchy”. Na terenie województwa świętokrzyskiego 
żołnierze 10. ŚBOT byli w stałym kontakcie i gotowości do udzielenia 
wsparcia blisko 30 kombatantom: “Jak patrzę na te młode dziewczyny 
w mundurach i oliwkowych beretach, to od razu przypomina mi się moja 
młodość. Piękny czas. Jak to dobrze, że młodzi angażują się społecznie, choć 
pewnie mają swoje bowiązki i zmartwienia. Co ja bym zrobiła bez jedzenia 
i leków? Jestem wdzięczna za ich szlachetną pomoc.”  

BYLIŚMY TAM, 
GDZIE NAS 
POTRZEBOWANO

Wsparcia udzielono ponad 1200 osobom, do których  żołnierze 10 ŚBOT 
codziennie dowozili gorące posiłki, dostarczali leki, środki sanitarne oraz 
byli w kontakcie telefonicznym. Specjalnie dla potrzeb tej grupy zostało 
uruchomione całodobowe wsparcie psychologiczne pod bezpłatnym 
numerem telefonu 800 100 102. Była to ogólnopolska infolinia dla osób 
samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan 
wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. Wprost 
proporcjonalnie do rosnącej liczby osób poddanych izolacji, nadzoro-
wi epidemiologicznemu oraz kwarantannie zwiększała się potrzeba 
wsparcia psychologicznego tych osób i ich bliskich. Dezorganizacja sta-
bilnego życia rodzinnego i zawodowego była powodem wzmożonego 
stresu. Niepewność dotycząca zdrowia własnego, rodziny oraz sytuacji 
społecznej prowadziły do eskalacji niepokoju. Dyżur przy telefonach 
pełnili m.in. żołnierze, psychologowie z 10 ŚBOT.

W czasie kryzysu bardzo ważne jest utrzymywanie istniejących 
i budowa nowych więzi międzyludzkich, opartych na wzajemnym 
poszanowaniu i wsparciu tych, którzy są najbardziej narażeni 
na zachorowanie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. Seniorzy nie szczędzili słów 
wdzięczności: 
„Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykazali się wielkim sercem, 
znaleźli czas, żeby dotrzeć tu do nas, osób starszych, do zakładów 
opieki społecznej. Z troską i zainteresowaniem stanem naszego 
zdrowia pocieszali, wspierając dobrym słowem, ale i chociażby 
dostarczaniem leków, paczek żywnościowych. Ci młodzi ludzie 
w mundurach to dowód, że nasze pokolenia nie najgorzej się 
spisały, wychowując młodzież tak, aby nie myślała tylko o sobie, 
ale otaczała opieką słabszych i chorych w razie potrzeby.”



Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierali 
seniorów m.in. Skarżysku-Kamiennej, dowożąc gorące posiłki. Codzien-
nie, od poniedziałku do soboty, żołnierze WOT oraz podchorążowie 
z Wojskowej Akademii Technicznej dostarczali żywność do 56 skarżyskich 
mieszkańców. Posiłki były przygotowywane w Stowarzyszeniu Cen-
trum Ostra Brama, działającym przy Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Skarżysku-Kamiennej. Środki finansowe na przygotowanie posiłków 
pochodziły od ofiarodawców oraz z dotacji MESKO S.A. Na początku 
posiłki rozwozili wolontariusze, ale od 1 maja ich obowiązki przejęli tery-
torialsi.

Dodatkowo na potrzeby Domów Pomocy Społecznej terytorialsi dostar-
czali żywność, środki ochrony osobistej oraz przeprowadzali badania 
wymazowe wśród personelu i podopiecznych. 30 kwietnia na wniosek 
Wojewody Świętokrzyskiego przy współpracy ze Świętokrzyskim Cen-
trum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, dwa zespoły 
wymazowe 10 ŚBOT pobrały od personelu i pensjonariuszy Domu Po-
mocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Kurozwękach 180 
wymazów z nosogardła.

Ksiądz dr Jerzy Karbownik był jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia: 
W tym bardzo trudnym okresie ludzie samotni i starsi, z obawy o zdrowie,
musieli pozostać w domach. Często utracili również stałą opiekę, albo usługi 
opiekuńcze zostały zredukowane do absolutnego minimum. Pojawiła się 
wówczas idea pomocy ludziom samotnym, starszym i nieradzącym sobie 
w nowej rzeczywistości. W ramach tej inicjatywy rozpoczęliśmy akcję dostar-
czania gorących posiłków do osób potrzebujących. W zadaniu tym nieocenioną 
pomocą okazało się wsparcie ze strony 10 ŚBOT im. mjr. E.G. Kaszyńskiego 
ps. Nurt. Żołnierze każdego dnia dostarczali posiłki pod wskazane adresy 
z wielkim zaangażowaniem i starannością. Zatroskani o losy tych osób, 
często przekazywali nam informacje o losie i potrzebach tych ludzi. Przez 
swoją postawę udało się nam, nie tylko nakarmić potrzebujących, ale pomóc 
im również w inny, doraźny sposób lub przekazać pod opiekę właściwych 
organów, zmieniając tym samym standard ich życia. 
Dziękujemy serdecznie, w naszym imieniu, ale również w imieniu osób 
objętych akcją, za nieoceniony wkład i zaangażowanie. Osiągnięte rezultaty 
pozostaną na długo w pamięci naszej i ludzi. 

BYLIŚMY TAM, 
GDZIE NAS 
POTRZEBOWANO



Ważnym zadaniem była szeroko podjęta pomoc Domom Pomocy 
Społecznej, które ze względu na zaawansowany wiek mieszkańców, 
były niezwykle mocno narażone na skutki pandemii koronawirusa. 
Na terenie województwa świętokrzyskiego pomocy udzielono ponad 
40 DPS-om. W pięciu z nich oddelegowano żołnierzy do sprawowania 
całodobowej opieki nad podopiecznymi. Były to Domy w Piekoszowie, 
Końskich, Kielcach i dwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakres wsparcia 
był bardzo szeroki i uzależniony od indywidualnych potrzeb. 

Żołnierze 10 ŚBOT oraz podchorążowie 
z Wojskowej Akademii Technicznej 
podjęli się opieki nad podopieczny-
mi Domu Pomocy Społecznej ,,Cichy 
Zakątek” w Końskich. Mieszka tam 150 
psychicznie chorych dorosłych osób, 
obojga płci. Wojsko poproszono o po-
moc, ponieważ pojawiły się  problemy 
z zapewnieniem ciągłości opieki nad 
mieszkańcami. Nastąpił tam wzrost ab-
sencji pracowników z tytułu zwolnień 
chorobowych oraz opieki nad dziećmi. 
Na szczęście nikt z mieszkańców nie 
był zakażony koronawirusem oraz nie 
przebywał w kwarantannie.
Wśród żołnierzy, którzy byli przez kil-
ka tygodni zakwaterowani na terenie 
ośrodka, był kapelan 101 batalionu lek-
kiej piechoty, mający doświadczenie 
w opiece nad chorymi. 

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
dostarczyli między innymi, ponad 3 tony żywności do Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie, którą 
następnie rozwieźli do domów dzieci niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM” działa 
przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej 
w Jędrzejowie i ma pod swoimi skrzydłami ponad 70 niepełno-
sprawnych w wieku od urodzenia do 24 lat. Wielu z nich wymaga wsze-
chstronnej pomocy, również  materialnej. W obecnej sytuacji pandemii 
ich sytuacja stała się trudna podwójnie, a pomoc Caritas i żołnierzy 
10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest nieoceniona. 

Zdzisława Wrześniewska, prezes Stowarzyszenia

Ograniczenia wynikające z obowiązujących w kraju przepisów antyepi-
demicznych negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie naszej placówki. 
Od 12 marca mieszkańcy nie opuszczają terenu placówki, jak również nie 
mają bezpośredniego kontaktu z rodziną i znajomymi. Serdecznie dziękuję 
terytorialsom i podchorążym za okazane zainteresowanie, pomoc i wsparcie. 
Obecność żołnierzy pozytywnie wpływała na samopoczucie mieszkańców, 
którzy w ich obecności czuli się wyjątkowo bezpieczni, a pracownicy doceniają 
wkład pracy i zaangażowanie w bezpośredniej opiece nad mieszkańcami.

Barbara Krawczyk, dyrektor DPS ,,Cichy Zakątek” w Końskich

BYLIŚMY TAM, 
GDZIE NAS 
POTRZEBOWANO



Od samego początku pandemii świętokrzyscy terytorialsi wspierali Cari-
tas Diecezji Kieleckiej. Pomoc polegała na przygotowywaniu, a następnie 
dystrybucji paczek żywnościowych dla najuboższych i najbardziej 
potrzebujących. Kilkukrotnie wojsko wydawało żywność w Punktach Po-
mocy Doraźnej w Kielcach. 
Wydajemy paczki wspólnie z wojskiem dla osób bezdomnych, ale przychodzą 
też ubogie, które akurat dowiedziały się, że mamy tę akcję. Bardzo nam 
dziękują i są wdzięczni za okazaną im pomoc. To dla nich trudny czas, 
bo w czasie sprzed stanu epidemii tę żywność wydawaliśmy każdego dnia. 

 siostra Iwona Stachurska

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej od początku zaistnienia 
sytuacji kryzysowej w naszym kraju bardzo aktywnie wspiera wszelkie or-
ganizacje społeczne, w tym oczywiście także Caritas. Nasza pomoc polega 
na wsparciu logistycznym, czyli na organizowaniu transportu, pakowaniu 
żywności i dystrybucji paczek. 

por. Marcin Kowal, 10 ŚBOT

Jesteśmy wieloletnimi podopiecznymi Caritasu i tu nie ma, czym się chwalić. 
Niestety, nie wszystkim życie układa się książkowo i modelowo. Doceniam 
pomoc i wsparcie Caritasu i współpracujących z nim żołnierzy, którzy pod-
czas pandemii nie zostawili mnie w potrzebie z dziećmi. Dostarczali paczki 
z żywnością, a pośród paczek znalazły się też pięknie zapakowane w szczelne 
opakowania zabawki. Córki już dawno nie były tak szczęśliwe.
                                                                  

Barbara, samotnie wychowująca 3 dzieci 

Ta akcja to nie tylko praktyczne wsparcie dla potrzebujących, ale również 
pokazanie bezdomnym, że w tych trudnych czasach są osoby, które pamiętają 
o nich.
Caritas Diecezji Kieleckiej niezwykle wysoko ocenia współpracę z Wojskami 
Obrony Terytorialnej w okresie epidemii Covid-9. Dzięki pomocy żołnierzy 
10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w okresie w marcu – kwiet-
niu mogliśmy wspólnie przygotować i dostarczyć paczki zawierające łącznie 
kilkadziesiąt ton żywności do domów kilkuset osób potrzebujących, głównie 
starszych i chorych, pozostających w izolacji z powodu zagrożenia ko-
ronawirusem. Żołnierze pomogli także w załadunku i transporcie żywności 
z magazynu do różnych punktów pomocy doraźnej na terenie regionu 
świętokrzyskiego.
Jesteśmy wdzięczni za pełną poświęcenia i profesjonalną służbę żołnierzy 10 
ŚBOT. Poza przygotowaniem i rozwożeniem paczek żywnościowych żołnierze 
pomagali także w zorganizowaniu sprawnego i bezpiecznego wydawania 
żywności w Kielcach, szczególnie dla osób bezdomnych, w sytuacji ostrych ry-
gorów sanitarnych i ograniczeń społecznych. Ten trudny czas doświadczenia 
epidemiologicznego pokazał jak pomocne są dla ludności cywilnej for-
macje wojska będące zabezpieczeniem najważniejszych potrzeb bytowych 
społeczeństwa. 
                                  

ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej

BYLIŚMY TAM, 
GDZIE NAS 
POTRZEBOWANO



Podejmowane działania i współpraca z 10 Świętokrzyską Brygada Obro-
ny Terytorialnej najlepiej odzwierciedlą słowa, które są ich mottem: „Zaw-
sze gotowi, zawsze blisko”. Cieszę się, że z tak ogromnym zaangażowaniem 
wypełniacie powierzoną misję i realizujecie powierzone zadania. Czas epi-
demii pokazał, że bez względu na zagrożenie, w imię wyznawanych wartości, 
podejmujecie trud, by nieść pomoc tam, gdzie najbardziej jej potrzeba. 
Wasza postawa jest najlepszą lekcją patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, 
a zwłaszcza naszej świętokrzyskiej ziemi. Serdecznie dziękuję za taką postawę 
i życzę niesłabnącej siły w wypełnianiu kolejnych zadań. 
                                                           

Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski 

ZAWSZE GOTOWI,
ZAWSZE BLISKO

Podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej oddelegowani 
do służby w dowództwie WOT opracowali specjalną aplikację webową, 
która usprawniła komunikację oraz przyspieszyła udzielanie pomocy 
osobom potrzebującym. Aplikacja łączyła oficerów łącznikowych 
z brygad WOT z pracownikami organizacji pomocowych w celu udziele-
nia wsparcia osobom potrzebującym. Narzędzie udostępniono również 
urzędom, służbom medycznym i sanitarnym. Aplikacja ,,Platforma 
wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych” 
ułatwiła proces dotarcia z pomocą do osób pozostających w izolacji 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Pracownicy 
organizacji pomocowych, urzędów, organów medycznych i sanitarnych 
mogli szybko i sprawnie wnioskować o wsparcie brygad WOT.

Na bazie każdej z Brygad WOT zostały stworzone Zespoły Interwencji Kry-
zysowych (ZIK) WOT. Utrzymywane były w sześciogodzinnej gotowości 
do podejmowania działań. Ich funkcjonowanie było ściśle powiązane 
z Zespołami Oceny Wsparcia (ZOW), które zajmują się oceną sytuacji 
i przygotowaniem gruntu do działania ZIK na miejscu. Do głównych zadań 
ZIK należało między innymi: pobieranie wymazów od mieszkańców, 
pracowników oraz personelu DPS; przeprowadzanie segregacji (triażu) 
mieszkańców i personelu  w celu przygotowania ewakuacji do placówek 
medycznych; ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników; de-
kontaminacja pomieszczeń oraz odtworzenie pierwotnej zdolności DPS 
do funkcjonowania. Zespół Interwencji Kryzysowej 10 Świętokrzyskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej był w gotowości do podjęcia działań. 
Żołnierze 10 ŚBOT odwiedzili wszystkie domy pomocy społecznej 
i byli w kontakcie z ich personelem, gotowi by natychmiast udzielić im 
niezbędnego wsparcia.



Działania Brygady w operacji 
,,Odporna wiosna” 
18 marca – 21 czerwca 2020 r.

1000 zaangażowanych żołnierzy 10 ŚBOT 

80 000 osób, do których dotarła pomoc wojska

18 000 rozwiezionych paczek

320 transportów 

1000 ton przewiezionych towarów

173 000 litrów przewiezionych płynów do dezynfekcji

1 200 000 przewiezionych maseczek

28 600 przewiezionych przyłbic i gogli

300 000 przejechanych kilometrów

80 litrów oddanej przez żołnierzy krwi

2 200 pobranych wymazów

NA 10 ŚBOT 
MOŻNA LICZYĆ

Podsumowując akcję “Odporna Wiosna” dyrektor Ewa Kopolovets 
ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego powiedziała: 
Wyrazy wdzięczności za wspólne działania przeciwko walce z epidemią 
wirusa SARS-CoV2. Obecność Żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej zwiększyła poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Byliście wsparciem dla mieszkańców domów po-
mocy społecznej, klientów ośrodków pomocy społecznej, z zaangażowaniem 
dystrybuowaliście żywność, udowodniliście, że jesteście osobami, które nie 
zawodzą w żadnej nawet najbardziej kryzysowej sytuacji. Odznaczyliście się 
świetną organizacją pracy i szczerą chęcią pomocy. Nawiązana współpraca 
z Wojskami Obrony Terytorialnej w tym trudnym czasie jest dla nas bardzo 
ważna, a pomoc żołnierzy nieoceniona.

Wojska Obrony Terytorialnej podczas tzw. lockdownu, związanego ze 
stanem epidemii w Polsce w sposób istotny przyczyniły się do zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
naszego województwa. Z magazynu Kieleckiego Banku Żywności żołnierze 
przetransportowali ok. 300 ton żywności. Przekazywali ją organizacjom 
współpracującym z KBŻ , ale też na prośbę tych organizacji, rozwozili żywność 
bezpośrednio do osób potrzebujących. Żołnierze 10 ŚBOT pokazali, że w 
sytuacjach kryzysowych społeczeństwo może na nich liczyć. Byli tam, gdzie 
w czasie epidemii nikt nie mógł dotrzeć, wzmacniając poczucie bezpieczeń-
stwa obywateli. Pomagali tym, którzy, często samotni  i opuszczeni, tej pomo-
cy najbardziej potrzebowali.  Za to Żołnierzom Brygady należą się największe 
podziękowania.    
   

                                                     Sławomir Cedro, prezes Kieleckiego 
Banku Żywności



Kolejna akcja pod kryptonimem ,,Trwała Odporność” kontynuowała, choć 
na nieco innych płaszczyznach, wsparcie wojska dla społeczności woje-
wództwa świętokrzyskiego. Dzięki „luzowaniu” obostrzeń dotyczących 
życia społecznego, żołnierze WOT od początku czerwca wrócili sto-
pniowo do normalnego cyklu szkoleniowego, nie zaprzestając przy tym 
działal-ności przeciwkryzysowej. Rozpoczęły się pierwsze, po blisko 
trzymiesięcznej walce z koronawirusem, szkolenia rotacyjne.
11 lipca w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
wstąpiło ponad 60 nowych ochotników z terenu województwa 
świętokrzyskiego. Formacja przywróciła nabór i szkolenie żołnierzy, po 
tym jak działania te zostały zawieszone na ponad 3 miesiące  z powodu 
pandemii.

W związku z panującą w Polsce sytuacją, terytorialsi  szkolą się w małych 
grupach oraz są zobowiązani przestrzegać wszystkich obostrzeń, 
zapewniających im bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jednocześnie 
nieustannie kilkuset żołnierzy wspiera samorządy, służby medyczne 
i mieszkańców województwa świętokrzyskiego w dalszej walce 
z COVID-19. 
Aby wspomóc szpitale, Terytorialsi oddali we wrześniu 460 litrów krwi 
w ramach projektu WRZEŚNIOWY KRWIoOBIEG TERYTORIALSA: 
Naszą misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Oddając krew, 
realizujemy ją w praktyce, bo krew równa się życie. 

WSPARCIE
LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI

Dziś w świętokrzyskiej brygadzie WOT służbę wojskową pełni ponad 
1300 żołnierzy. Brygada w tej chwili kładzie nacisk na wcielanie 
i szkolenie żołnierzy. Z Państwową Strażą Pożarną terytorialsi uczestniczą 
w intensywnych szkoleniach dotyczących tematyki przeciwkryzysowej, 
m.in. ćwiczą działania poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo wodne 
oraz prowadzenie akcji ratowniczej podczas powodzi. Szkolenia odbywają 
się w Sielpi, Chańczy i Radomyślu nad Sanem. Wcielają też w swoje sze-
regi nowych żołnierzy. Chętnych jest wielu, dlatego w każdym miesiącu 
organizowane są tzw. ,,16”. Na różnych etapach kwalifikacji i szkolenia 
w ramach kursu podoficerskiego “Sonda” jest wielu terytorialsów. Dla 
żołnierzy to szansa na rozwój zawodowy, a dla WOT - wyłanianie liderów, 
którzy będą stanowili kręgosłup formacji.
Kandydaci na podoficerów ze świętokrzyskiej brygady zdają sobie 
z tego sprawę, dlatego biorą udział w zajęciach o dużej intensywności. 
Jeśli dadzą radę, to pod koniec listopada czeka ich nagroda w postaci 
promocji na pierwszy stopień podoficerski.

Wojska Obrony Terytorialnej to formacja, która umożliwia mi 
ciągły rozwój, pozwala podnosić kwalifikacje i zdobywać nowe 
umiejętności. W szeregach WOT mogę pozostać sobą. Dążę do tego, 
by każdego dnia być lepszą wersją samej siebie. Służba w WOT 
jest dla mnie wyzwaniem i motywacją do regularnych treningów 
i ciągłego podnoszenia sprawności fizycznej. Od ponad 3 lat
pracuję jako pielęgniarka w szpitalu. Doświadczenia zdobyte 
w pracy, bez wątpienia mogę wykorzystywać w służbie wojskowej, 
z drugiej strony umiejętności nabyte podczas szkoleń są przydatne 
w mojej pracy. Od zawsze czułam, że służba drugiemu człowiekowi 
i Ojczyźnie jest wpisana w moje życie.

szer. Marlena, pielęgniarka



Akcja  pod kryptonimem ,,TRWAŁA ODPORNOŚĆ” trwa dalej. Terytorialsi 
ciągle są gotowi do niesienia wsparcia władzom lokalnym i społeczeń-
stwu. Gdy sytuacja w szpitalach regionu stała się trudna, wsparli ponown-
ie personel medyczny. Na początek był to Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach, następnie Świętokrzyskie Centrum Onkologii, potem kolejne 
placówki, m.in.  Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Pomagają również 
innym placówkom i instytucjom, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szczególne 
wsparcie skierowali do Domów Pomocy Społecznej w regionie. Zespoły 
wymazowe pobrały próbki od mieszkańców placówek w Ostrowcu Św. 
i w Gnojnie w powiecie buskim. Ponieważ w DPS w Gnoj-nie  zarażony 
został prawie cały personel i podopieczni, dowódca 10 ŚBOT podjął 
decyzję o stałej obecności 24 h na dobę, ratowników medycznych z 10 
ŚBOT, aby wspomóc przemęczonych, nielicznych opiekunów.

Sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz 
samym mieście wymusiła powstanie izolatorium dla chorych łagodniej 
przechodzących zakażenie koronawirusem. Świętokrzyscy Terytorialsi, 
mając już duże doświadczenie w pracy w izolatorium w Starachowicach, 
pomagali przy powstaniu i odpowiednim przystosowaniu części hotelu 
w Kielcach na przyjęcie chorych. Wszystkie obostrzenia sanitarne z tym 

związane, musiały być niezwykle restrykcyjnie dopilnowane i sprawdzo-
ne, aby nie było możliwości rozprzestrzeniania się wirusa na opiekunów 
i inne osoby postronne. W tej niezwykłej służbie wspierają placówkę stałą 
swoją obecnością, nadzorując i monitorując przebywających w izolato-
rium pacjentów. Pozostają w pełnej gotowości do działania, aby łagodzić 
skutki pandemii w naszym regionie.

AKCJA „TRWAŁA 
ODPORNOŚĆ”
TRWA

Wojska Obrony Terytorialnej budowane są w oparciu o wartości i zasady, 
w których jedną z najważniejszych jest społeczna odpowiedzialność 

za mieszkańców rejonów, na terenie których działają. 
O swoich działaniach mówią:

ZAWSZE jesteśmy czujni i odważni
GOTOWI na nowe wyzwania i wsparcie

ZAWSZE tam, gdzie nas potrzebują
BLISKO każdego mieszkańca regionu


