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Ustawa ta umożliwia wzmocnienie polskiej armii m.in. poprzez 
ponad dwukrotne zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. 
i znaczący wzrost nakładów państwa na obronność oraz mo-

dernizacje techniczną wojska. Konsoliduje i porządkuje wszystkie 
przepisy dotyczące Sił Zbrojnych. wprowadza także nowy podział ro-
dzajów służby wojskowej od służby zawodowej poczynając, poprzez 
służbę terytorialną po służbę rezerwową i zasadniczą, która może 
być dobrowolna i w szczególnych sytuacjach obowiązkowa.

„Przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny jest bardzo ważnym wy-
darzeniem, ale w gruncie rzeczy jest dopiero początkiem procesu 
wzmacniania polskich sił zbrojnych. Ustawa stanowi bardzo ważny 
fundament do dalszego rozwoju” – powiedział Mariusz Błaszczak, 
minister obrony narodowej podczas inauguracji konferencji poświę-
conej ustawie o obronie ojczyzny.

Misją sił zbrojnych jest stanie na straży suwerenności i niepod-
ległości państwa oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Do ich zadań 
należy udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skut-
ków, działaniach antyterrorystycznych, działaniach z zakresu ochro-
ny mienia, akcjach poszukiwawczych, akcjach ratowania lub ochro-
ny zdrowia i życia ludzkiego, ochronie i obronie cyberprzestrzeni, 
oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w re-
alizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Jedną z najważniejszych 
zmian, jakie przyniosła Ustawa 
o obronie ojczyzny jest powie-
rzenie wot niemilitarnej części 
zadań zarządzania kryzysowego 
w resorcie obrony narodowej. 
Z dniem wejścia w życie  usta-
wy Dowódca wot został Sze-
fem centrum Zarządzania Kryzy-

sowego MoN, natomiast dowódcy Brygad ot zastąpili w opisywa-
nym zakresie dotychczasowych szefów wSzw i stali się prawą ręką 
wojewodów w koordynacji i realizacji wsparcia jakiego może udzie-
lić wojsko.

w efekcie wejścia w życie przepisów nowej ustawy następuje też 
znacząca rozbudowa zdolności Sił Zbrojnych realizowana zarówno 

przez formowanie nowych jed-
nostek i komponentów woj-
ska Polskiego jak i zapewnie-
nie wyposażenia ich w nowo-
czesny sprzęt wojskowy. Szcze-
gólnie ważnym przejawem no-
wego podejścia do zwiększania 
zdolności Sił Zbrojnych do obro-
ny ojczyzny jest z pewnością po-
wołanie ustawą wojsk obrony 
cyberprzestrzeni jako ich spe-
cjalistycznego komponentu. i to 
komponentu właściwego do re-
alizacji pełnego spektrum dzia-
łań w cyberprzestrzeni, w szcze-
gólności w zakresie proaktyw-
nej ochrony oraz aktywnej obro-
ny elementów i zasobów cyberprzestrzeni kluczowych z punktu wi-
dzenia Sił Zbrojnych.

Ustawa szczegółowo reguluje także zasady pełnionej w różnych 
formach służby wojskowej. Aby pomóc wam w odpowiedziach na py-
tania wynikające z wejścia w życie nowej Ustawy, powstała specjalna 
aplikacja „Żołnierz RP”. Jest to zestawienie sprawdzonych informa-
cji i obowiązujących interpreta-
cji przepisów. Dzięki niej otrzy-
masz dostęp do wiedzy przydat-
nej w służbie; otrzymasz odpo-
wiedzi na pytania i wątpliwości 
(np. na temat sposobu powiada-
miania pracodawców żołnierzy 
tSw o powołaniu w trybie na-
tychmiastowego stawiennictwa); zyskasz też bieżącą wiedzę o ko-
munikatach Ministerstwa obrony Narodowej. Aplikacja przeznaczo-
na jest dla wszystkich żołnierzy oraz pracowników RoN. Zawiera też 
narzędzia przydatne w służbie m. in. Kalkulator uposażeń, kalkulator 
mieszkaniowy, czy kalkulator wF. 

„Apkę” Żołnierz RP można ściągnąć przy pomocy zamieszczonego 
obok kodu QR. Zachęcamy! 

Poszukujesz sprawdzonych informacji 
na temat służby?

POBIERZ!*

*Aplikację możesz pobrać również w AppStore lub GooglePlay.

Ustawa o obronie  
ojczyzny
– wszystko wyjaśnia 
specjalna „apka”

W sobotę 23 kwietnia 
2022 roku weszła 
w życie ustawa 
o Obronie Ojczyzny. 
Ten akt prawny 
stanowi fundament do 
rozwoju polskich Sił 
Zbrojnych.

Misją sił zbrojnych jest stanie na straży 
suwerenności i niepodległości państwa 
oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. 

Specjalna aplikacja „Żołnierz RP” jest 
zestawieniem sprawdzonych informacji 
i obowiązujących interpretacji przepisów. 
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Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła nowe formy służby woj-
skowej m.in. służbę w ramach aktywnej rezerwy. tworzą ją oso-
by, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, zło-

żyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej 
oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających 
stopień podoficerski lub oficerski – 63 roku życia.

Do tego rodzaju służby mogą być powołani żołnierze, którzy w prze-
szłości byli żołnierzami zawodowymi, odbyli przeszkolenie wojskowe 
oraz pełnili terytorialną służbę wojskową, której z różnych przyczyn 
nie mogli kontynuować, a w dalszym ciągu chcą służyć Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Nowa forma służby jest dostępna w wojskach obrony te-
rytorialnej.

Jak zaznacza Dowódca wojsk obrony terytorialnej gen. broni wie-
sław KUKUŁA – aktywna rezerwa może być doskonałym wyborem dla by-
łych żołnierzy. Będzie również alternatywą dla żołnierzy pełniących tery-
torialną służbę wojskową, którzy nie są w stanie z uwagi na wymagania 
pracodawcy utrzymać wymaganej w służbie gotowości. Specjalnie dla ta-
kich żołnierzy zostaną utworzone w brygadach OT tzw. kompanie o niż-
szej gotowości. Byli żołnierze zawodowi mogą liczyć na stanowiska do-
wódcze – jako zastępcy – oraz instruktorskie.

Zgodnie z Ustawą służba w aktyw-
nej rezerwie pełniona jest na podsta-
wie powołania na czas nieokreślony. 
Żołnierz powołany w ramach aktyw-
nej rezerwy pełni służbę raz na kwar-
tał, przez co najmniej 2 dni w cza-
sie wolnym od pracy oraz jednorazo-
wo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 
lata. okres pełnienia służby może być 
jednak większy, stosownie do potrzeb 
Sił Zbrojnych. Służba ta może być peł-
niona również w trybie natychmiasto-
wego stawiennictwa.

Za proces rekrutacji do tej formy 
służby odpowiadają wojskowe cen-
tra Rekrutacji i to tam ochotnicy chcą-
cy wstąpić w szeregi aktywnej rezerwy powinni skierować swoje pierw-
sze kroki.

Pierwsi żołnierze aktywnej rezerwy już pełnią służbę w wojskach 
obrony terytorialnej.

Podstawowym rodzajem służby w wojskach obrony terytorialnej po-
zostaje jednak oczywiście terytorialna Służba wojskowa adresowana 
do każdego pełnoletniego, nie karanego za przestępstwo umyślne oby-
watela Polski. tSw pozwala łączyć życie prywatne i pracę zawodową 
ze służbą wojskową na rzecz lokalnej społeczności i obrony ojczyzny. 
tSw daje szerokie możliwości rozwoju: kursów i szkoleń oraz awansów. 
o popularności tej służby świadczy fakt, że w listopadzie 2022 roku licz-
ba żołnierzy wot przekroczyła 35 tys. osób. tylko 10 proc. żołnierzy 
w strukturach wojsk obrony terytorialnej to żołnierze zawodowi. 

aktywna rezerwa wojsk obrony terytorialnej

Już działa  
aktywna rezerwa  
w WOT
 
Ruszyły pierwsze powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej żołnierzy 
rezerwy, którzy będą pełnić służbę w ramach aktywnej rezerwy. Nowa 
forma służby to idealne rozwiązanie dla osób, które w przeszłości były 
związane z armią, a obecnie w dalszym ciągu chcą w niej służyć.

Aktywna rezerwa może być 
doskonałym wyborem dla byłych 
żołnierzy. Będzie również alternatywą 
dla żołnierzy pełniących terytorialną 
służbę wojskową, którzy nie są 
w stanie z uwagi na wymagania 
pracodawcy utrzymać wymaganej 
w służbie gotowości.
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14 czerwca br. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, 
wyznaczył trzech oficerów na stanowiska dowódców nowo-
tworzonych brygad obrony terytorialnej::

płk Marek Pietrzak  - na dowódcę 18 Stołecznej Brygady ot
płk Robert Kasperczuk – na dowódcę 19 Nadbużańskiej Brygady ot
płk Daniel Błotko  - na dowódcę 20 Przemyskiej Brygady ot
Proces formowania wszystkich trzech jednostek został zaplanowany 

do 2025 roku. Do tego czasu w strukturze każdej z brygad powstaną: 
dowództwo i sztab, po trzy bataliony lekkiej piechoty oraz samodziel-
ne pododdziały, takie jak: logistyczne, dowodzenia, saperów oraz zabez-
pieczenia medycznego.

Dowództwo i sztab 18 Stołecznej Brygady obrony terytorialnej, pod-
oddziały samodzielne oraz pierwszy z tworzonych batalionów zosta-
ły rozmieszczone na terenie kompleksu wojskowego w Rembertowie. 
Kolejne bataliony lekkiej piechoty będą dyslokowane na terenie stolicy 
w ramach istniejących kompleksów wojskowych. Stałym rejonem odpo-
wiedzialności 18SBot jest Miasto Stołeczne warszawa. Specyfiką sto-
łecznej brygady jest szkolenie do prowadzenia walki w mieście – w tere-
nie zurbanizowanym oraz do tzw. USAR, ang. Urban Search And Rescue, 
czyli zadania poszukiwań oraz ratownictwa.

Brygady nadbużańska oraz przemyska pełnią podobne funkcje do 
przedwojennego Korpusu ochrony Pogranicza. ich zadaniem jest ścisła 
współpraca z odpowiednimi oddziałami Straży granicznej i jej bezpo-
średnie wsparcie w ochronie wschodniej granicy Polski.

Dowództwo i sztab 19 Nadbużańskiej Brygady ot, pododdziały samo-
dzielne oraz pierwszy z tworzonych jeszcze w tym roku batalionów lek-
kiej piechoty są rozmieszczone na terenie chełma. Kolejne dwa bata-
liony lekkiej piechoty będą formowane na terenie Białej Podlaskiej oraz 
Hrubieszowa i Poturzyna. Stałym rejonem odpowiedzialności 19NBot 
będą powiaty z województwa lubelskiego przyległe do granicy (bialski, 
włodawski, chełmski, miasto chełm, hrubieszowski i tomaszowski).

Dowództwo i sztab 20 Przemyskiej Brygady ot, pododdziały samo-
dzielne oraz pierwszy z batalionów lekkiej piechoty powstały na terenie 
Przemyśla. Kolejne dwa bataliony lekkiej piechoty będą dyslokowane 
w Jarosławiu oraz Sanoku. Stałym rejonem odpowiedzialności 20PBot 
będą powiaty z województwa podkarpackiego przyległe do granicy (lu-
baczowski, jarosławski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki). 

nowe  
brygady
Obrony  
Terytorialnej

W czerwcu 2022, 
decyzją Ministra 
Obrony Narodowej 
Mariusza Błaszczaka 
rozpoczął się proces 
formowania kolejnych 
trzech nowych brygad 
w strukturach Wojsk 
Obrony Terytorialnej.
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„Wojna za naszą 
wschodnią granicą 
pokazała wszystkim, 
jak ważni dla 
obronności kraju 
są obywatele. Po 
ataku Rosji na 
Ukrainę wzrosło 
nawet kilkukrotnie 
zainteresowanie 
służbą w powstałych 
pięć lat temu Wojskach 
Obrony Terytorialnej” 
- stwierdził na antenie 
Polskiego Radia 
dowódca WOT gen. 
Wiesław Kukuła. 
Obie formacje: 
polskie i ukraińskie 
Wojska OT ściśle dziś 
współpracują. 

w dn. 15-17 września br. wojska obrony terytorialnej go-
ścili przedstawicieli delegacji wojsk obrony terytorialnej 
Sił Zbrojnych Ukrainy. celem spotkania była wymiana do-

świadczeń i informacji między formacjami. Na czele ukraińskiej de-
legacji stał gen. bryg. Serhii Sobko – zastępca Dowódcy, szef sztabu 
wojsk obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Nie była to pierwsza wizyta przedstawicieli ukraińskiego ot 
w wot, jednak pierwsza na tak wysokim szczeblu. to wskazuje, że 
doświadczenia ukraińskie z wojny z Rosją są kluczowym czynnikiem 
w budowaniu zdolności operacyjnych wot.

Przedstawiciele polskich i ukraińskich wojsk obrony terytorialnej 
gościli na konferencji „Niepodległość informacji” – organizowanej 
przez Akademickie centrum Komunikacji Strategicznej w Akademii 
Sztuki wojennej w warszawie. Ukraińska delegacja udała się także 
do 1. Podlaskiej Brygady obrony terytorialnej, gdzie podobnie, jak 
w Dowództwie wot, nastąpiła wymiana doświadczeń i informacji po-
między przybyłymi gośćmi a podlaskimi terytorialsami.  

„terytorialsi uzupełniają zdolności wojsk operacyjnych, umoż-
liwiają im skupienie się na najtrudniejszym odcinku walki. Reszta 
może być pod naszą kontrolą. Nasza siła wynika z tego, że operujemy 
w znanym terenie i pośród populacji, z której się wywodzimy” - mó-
wił w Polskim Radiu 24 dowódca wot gen. wiesław Kukuła. - „Przed 
nami jeszcze wiele do zrobienia, ale wojna na Ukrainie pokazała, 
że założenia doktrynalne, które przyjęliśmy, są strzałem w dziesiąt-
kę” - dodał.

Miejscem dla wspólnej wymiany doświadczeń była także między-
narodowa konferencja „Build, grow, transform”. w czerwcu w Lon-
dynie odbyło się kolejne spotkanie dowódców formacji w ramach Eu-
ropejskiej inicjatywy współpracy Regionalnej obrony terytorialnej. 

współpraca  
Wojsk Obrony 
Terytorialnej 
Sił Zbrojnych 
Ukrainy 
z polskimi 
terytorialsami
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tym razem forum zostało zorganizowane w Londynie i uczestniczyli 
w nim przedstawiciele z aż 20 państw, w tym Polski i Ukrainy. głów-
nymi tematami tegorocznego spotkania Etc-4 były przede wszystkim 
transformacja koncepcji obrony totalnej, wpływ formacji obrony te-
rytorialnej i aktywnej rezerwy na odporność państwa, a także anali-
za potencjału zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.

Dowódca wot, gen. wiesław Kukuła podczas spotkania zaakcen-
tował, że to dzięki wojskom obrony terytorialnej, wojska operacyj-
ne mogą skupić się na najważniejszych i najtrudniejszych kierun-
kach obrony. terytorialsi są też zasadniczym czynnikiem ograniczają-

cym swobodę działania przeciw-
nika szczególnie w obszarze dy-
wersji i sabotażu. 

współpraca i wymiana do-
świadczeń z wojskami obrony 
terytorialnej Ukrainy stale się 
rozwija. od 2022 r. Ukraina zo-
stała partnerem w ramach Euro-
pejskiej inicjatywy współpracy 
obrony terytorialnej – Etc – fo-
rum umożliwiającego wymia-
nę doświadczeń, współdzielenie 
zasobów szkoleniowych, a także 
wymianę informacji dotyczących 
zagrożeń.  współpraca i rozwi-
janie potencjału obronnego to 
wspólne cele obu formacji na 
najbliższe miesiące i lata. 

Od września 2021 roku Wojska Obrony 
Terytorialnej wspierają funkcjonariuszy Straży 
Granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa na 
granicy polsko-białoruskiej. To operacja „Silne 
Wsparcie”, w którą zaangażowane są wszystkie 
brygady OT.

celem ”Silnego wsparcia” było wzmocnienie odporności mieszkań-
ców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybry-
dowym. od początku wzięli w niej udział żołnierze 1 Podlaskiej 

Brygady obrony terytorialnej oraz 2 Lubelskiej Brygady obrony teryto-
rialnej. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekro-
czeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali żołnierze 
pozostałych brygad ot.

silne wsparcie 
na polsko-białoruskiej 
granicy
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w okresie od września 2021 
roku do początku marca 2022 
roku największe natężenie dzia-
łań wot miało miejsce w głębi 
strefy nadgranicznej. od samego 
początku operacji głównym pod-
miotem wsparcia stali się miesz-
kańcy strefy objętej stanem wy-
jątkowym. Żołnierze skupili się 
na spotkaniach z władzami lokal-
nymi oraz mieszkańcami. odwie-
dzili także domy pomocy społecz-
nej, zakłady opiekuńczo-lecznicze 
oraz dom dziecka. ich zadaniem 
była ocena zakresu ewentualne-
go wsparcia oraz monitorowanie 
sytuacji. Dowództwo wot uru-
chomiło telefoniczną linię wspar-

cia, która poprzez rzetelne udzielanie informacji, miała służyć stabiliza-
cji nastojów lokalnej społeczności oraz oferować pomoc psychologicz-
ną. terytorialsi prowadzili patrole piesze oraz mobilne na korzyść Podla-
skiego oddziału Straży granicznej wykorzystując przy tym do obserwa-
cji sprzęt optoelektroniczny. wsparcie z powietrza, w postaci lotów roz-
poznawczych, zapewniały grupy Rozpoznania obrazowego.

Z czasem specyfika działań wot ewaluowała do zadań bezpośred-
niego wsparcia funkcjonariuszy Sg bezpośrednio na granicy. od marca 
2022 roku wojska obrony terytorialnej w Podlaskiem odpowiadają za 
ochronę wyznaczonego odcinka granicy polsko-białoruskiej. wszystki-

mi zaangażowanym siłami na tym obszarze dowodzi 1 Podlaska Bryga-
da obrony terytorialnej.

we wrześniu 2022 roku, w celu doskonalenia taktyki działania sił za-
angażowanych w operację wsparcia Straży granicznej odbyły się tak-
że zajęcia taktyczne pk. KoP-22. Żołnierze, stanowiący dodatkowe siły 
skierowane na granicę, w ramach trzy dniowych ćwiczeń przeprowadza-
li symulacje zdarzeń mających na celu przygotowanie ochrony pogra-
nicza oraz zabezpieczenia terenu przygranicznego. w zajęciach udział 
wzięło ponad 800 żołnierzy wojsk 
obrony terytorialnej i wojsk ope-
racyjnych. Do działania zaanga-
żowano między innymi 1. Podla-
ską Brygadę ot oraz 2. Lubelską 
Brygadę ot, a także żołnierzy z  2. 
i 18. Pułku Rozpoznawczego oraz 
funkcjonariuszy Straży granicznej

Ćwiczenie KoP-22 realizowa-
nie było niezależenie od sił i środ-
ków zaangażowanych na granicy 
polsko-białoruskiej. 
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gację darów w punktach zbiórek 
organizowanych przez wojewo-
dów i samorządy, a następnie ich 
transport do magazynów RARS. 

wreszcie wot utworzyło 
w każdym województwie grupy 
wsparcia Relokacji Uchodźców. 
celem działania grup było wspar-
cie administracji państwowej i sa-
morządowej w organizacji i funk-
cjonowaniu punktów recepcyj-
nych, informacyjnych, czasowej 
dyslokacji i innych rozwijanych 
na potrzeby przyjęcia uchodźców 
z Ukrainy. w skład każdej takiej 
grupy wchodzili żołnierze wot ze 
znajomością języka ukraińskie-
go i rosyjskiego, z kwalifikacjami 
pierwszej pomocy, psychologo-
wie oraz osoby cechujące się tzw. 
miękkimi kompetencjami spo-
łecznymi.

wyżej wymienione aktywno-
ści nie wyczerpują oczywiście ca-
łokształtu działań żołnierzy wojsk 
obrony terytorialnej na kierun-
ku wsparcia uchodźców z Ukra-
iny. Użycie wojska do tych zadań 
jest realizowane na mocy ustawy 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzą-
dzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 
Nr 89 poz. 590). wnioski o wspar-
cie kierowane są przez wojewo-
dów do ministra obrony narodo-
wej. od 24 lutego 2022 roku, czy-
li od chwili rosyjskiej napaści na 
Ukrainę, wojska obrony teryto-
rialnej od 24 lutego br. funkcjo-
nują w zmienionym – podwyższo-
nym reżimie. Do najważniejszych, 
zadań jakie podejmuje wot na-
leży wsparcie administracji pań-
stwowej i samorządowej w orga-
nizacji i pracy punktów przyjęcia 
uchodźców oraz wsparcie Stra-
ży granicznej w ochronie granicy 
państwa. 

wot  wspiera  
uchodźców  z Ukrainy
Natychmiast po 
rosyjskim ataku 
na Ukrainę Wojska 
Obrony Terytorialnej 
zaangażowały się 
w pomoc uchodźcom 
z ogarniętego wojną 
kraju. Zarówno 
na granicy polsko 
– ukraińskiej, ale 
także w głębi kraju 
niemal natychmiast 
wsparli pracę 
punków recepcyjnych 
i informacyjnych.

Już trzeciego dnia wojny na Ukrainie minister obrony narodowej Ma-
riusz Błaszczak zdecydował o utworzeniu na szczeblu każdego woje-
wództwa grup wsparcia relokacji uchodźców. te kilkudziesięciooso-

bowe zespoły w bardzo szerokim zakresie wspierają wojewodów i sa-
morządy oraz współdziałają z organizacjami pozarządowymi w przyję-
ciu uchodźców z Ukrainy. 9 marca br. Mariusz Błaszczak, minister obro-
ny narodowej poinformował o podwojeniu wsparcia jakiego udzieli 
wot dla wojewodów, samorządów i innych instytucji odpowiedzialnych 
za przyjęcie uchodźców.

Żołnierze wot wsparli instytucje odpowiedzialne za przyjęcie uchodź-
ców w czterech głównych obszarach:

obsługi osób w punktach recepcyjnych i informacyjnych
Dystrybucji pomocy humanitarnej, w tym żywności
transportu pomocy i w ograniczonym zakresie transportu osób
Budowy / rozbudowy miejsc przeznaczonych na tymczasowe zakwa-

terowanie uchodźców
Aby wykonać te zadania żołnierze wsparli administracyjnie i bezpo-

średnią obsługą osób w punktach recepcyjnych i informacyjnych; poma-
gali w przemieszczaniu się kobietom, osobom starszym i niepełnospraw-
nym na dworcach (w tym przy wysiadaniu z pociągów i przemieszcza-
niu się, noszeniu walizek i bagaży). Zapewnili opiekę podczas transportu 
do miejsc docelowego rozlokowania uchodźców, w tym poprzez zapew-
nienie fotelików dziecięcych oraz opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi i starszymi. Ratownicy medyczni wot i żołnierze z kompetencjami 
kwalifikowanej pierwszej pomocy wspierali służby medyczne w punk-
tach rejestracji oraz informacyjnych, wsparciem służyli także psycho-
logowie wot. Zajęli się także m.in. transportem wyposażenia z maga-
zynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do magazynów woje-
wódzkich i samorządowych. Żołnierze zaangażowali się także w segre-
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Formacja powstała 1 stycznia 2017 r. Po pięciu latach istnienia woj-
ska obrony terytorialnej liczą ponad 35 tys. ochotników – ludzi, 
dla których ojczyzna jest najważniejsza. Sformowano 18 Brygad 

obrony terytorialnej na terenie całego kraju, utworzono centrum Szko-
lenia wot w toruniu i Batalion Dowodzenia w Zegrzu. w podległości 
Dowództwa wot znajduje się również centrum Łączności i informa-
tyki w Zegrzu. By kształcić i rozwijać swoje kadry uruchomiona zosta-
ła również szkoła podoficerska Sonda oraz kurs kształcący kadry oficer-
skie – Agrykola. Każdy z żołnierzy wot czuje dumę zarówno z bycia Po-
lakiem, jak i z bycia żołnierzem mogącym bronić swojej ojczyzny.

terytorialsi od samego początku istnienia formacji angażują się we 
wszelkie akcje pomocowe. Najpełniejszy i najbardziej dostrzegalny wy-
miar ich zaangażowania nastąpił podczas uczestnictwa w akcjach o cha-
rakterze ogólnopolskim. Pierwszymi działaniami realizowanymi na tak 
szeroką skalę były operacje odporna wiosna i trwała odporności, w ra-
mach których żołnierze angażowali się w działania przeciwcovidowe. 
w tych operacjach żołnierze pomagali m.in. seniorom, wspierali działa-
nia w DPS-ach, pomagali policji, realizowali wymazy i wspierali placów-
ki oświatowe. Zaś w operacji Silne wsparcie żołnierze wot, w obliczu 
kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, wspierali działania 
Straży granicznej. Po agresji Rosji na Ukrainę, terytorialsi zostali zaan-
gażowani w operację Niezawodna Pomoc. w ramach tej operacji żołnie-
rze wspierają administrację publiczną w niesieniu pomocy ukraińskim 
uchodźcom w punktach recepcyjnych i podczas ich relokacji.

Na mocy znowelizowanej Ustawy o obronie ojczyzny od 2022r. Do-
wództwo wot przyjęło odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe 
w MoN. terytorialsi mocno angażowali się w tego typu działania już 
wcześniej. w maju 2019 r. brali udział w usuwaniu skutków trąby po-
wietrznej, w działaniach przeciwpowodziowych w centrum kraju oraz na 
Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Żołnierze ot pomagali także przy akcji ga-
śniczej Biebrzańskiego Parku Narodowego. w 2022 roku byli zaangażo-
wani w działania przeciwkryzysowe na odrze. 

Szkolenie to podstawa działalności terytorialsów. System szkolenia 
w wot podzielony jest na 3 etapy: indywidualny, specjalistyczny i zgry-
wający. Na każdym etapie żołnierz nabywa i doskonali umiejętności po-

to już 5 lat  
gOTowości
„Zawsze Gotowi, 
Zawsze Blisko” – 
to nie tylko motto 
Terytorialsów, ale 
także praktyczny 
wymiar pięcioletniej 
działalności Formacji. 
We wrześniu 2022 
obchodziliśmy pięć lat 
od utworzenia Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

Każdy 
z żołnierzy 
WOT czuje 
dumę zarówno 
z bycia 
Polakiem, 
jak i z bycia 
żołnierzem 
mogącym 
bronić swojej 
Ojczyzny.
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przez udział w szkoleniach rota-
cyjnych oraz na różnego rodza-
ju kursach, a także raz w roku 
na szkoleniu zintegrowanym. 
w trakcie ostatnich 5 lat zorga-
nizowano blisko 3,5 tys. szkoleń. 

w wot panuje pełne przekonanie o tym, że dobrze wyszkolony żołnierz 
jest pewny siebie i sprawny w działaniu. Szkolenie jest realizowane na 
najwyższym poziomie, a kadry odpowiedzialne za jego przebieg przez 
cały czas pracują nad rozwojem i usprawnianiem procesu szkolenia.

wojska obrony terytorialnej inwestują także w posiadany sprzęt. Na 
wyposażeniu terytorialsów znajdują się m.in.: karabinki MSBS gRot, ka-
rabiny maszynowe UKM, broń snajperska, moździerze LMP-2017, pisto-
let ViS oraz amunicja krążąca warmate. wot niebawem zwiększy swoje 
możliwości działania poprzez budowanie własnych ośrodków szkolenia 
dla operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin i bez-
załogowych systemów warmate. Rozwijany jest również projekt grup 
Poszukiwawczo-Ratowniczych K9 oraz grup Rozpoznania obrazowego.  

tradycje stanowią chlubę i motor do działania dla żołnierzy. wot dzie-
dziczą tradycje Armii Krajowej, a w 2018 r. Znak Polski walczącej poja-
wił się na orle i fladze wot. terytorialsi utrzymują ścisłe relacje ze świa-
towym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, a patronami brygad są wiel-
cy bohaterowie walk o Polskę. Z uwagi na powyższe, święto wot przy-
pada właśnie 27 września, w dzień Polskiego Państwa Podziemnego. 

Gen broni Wiesław Kukuła i st szer. Monika 
Krasińska-Ligiejka zostali uhonorowani 
Buzdyganami – dorocznymi nagrodami „Polski 
Zbrojnej”.

Redakcja przyznała te nagrody już po raz 28. gala wręczenia tych 
najbardziej prestiżowych w wojsku Polskim nagród odbyła się 
w październiku 2022 roku w warszawie.  – Laureaci Buzdyga-

nów to ludzie, którzy w minionym roku wpłynęli na wizerunek sił zbroj-
nych w znaczący sposób – napisał do uczestników uroczystości Mariusz 
Błaszczak. Szef resortu obrony zaznaczył, że nie na darmo Buzdygan 
jest nazywany wojskowym oskarem. – Każda gala tej nagrody jest wy-
jątkowym wydarzeniem, a obecność w gronie laureatów szczególnym 
zaszczytem, ale też zobowiązaniem do dalszej służby – stwierdził mini-
ster Błaszczak. 

wojskowe oskary
dla naszych
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Buzdygan dla gen. broni Wiesława 
Kukuły. Dowódcy z intuicją

Najważniejszy jest żołnierz – to główna maksyma 
dowodzenia gen. broni wiesława Kukuły. i takie 
podejście doskonale widać w procesie formowa-

nia wojsk obrony terytorialnej, za który od początku od-
powiada generał. Dowódca piątego rodzaju sił zbrojnych 
jest laureatem nagrody Buzdygan 2021.

– Wojsko to pasja gen. broni Wiesława Kukuły, której 
poświęca całe życie – mówi płk Radosław Kosiak, dowód-
ca zespołu działań cyberprzestrzennych wojsk obrony 
terytorialnej. Zna generała od 1992 roku, kiedy w jed-
nym plutonie zaczynali studia w wyższej Szkole oficer-
skiej wojsk Łączności w Zegrzu. 

– Generał jest pełen energii, mobilizuje nas swoją pra-
cowitością. Czasem mamy problem, żeby zdążyć z jakimś pomysłem przed nim – twierdzi płk Marek Pietrzak, do-
wódca 18 Stołecznej Brygady ot, wcześniej rzecznik prasowy wot-u. 

większość swojej służby wojskowej spędził w szeregach wojsk specjalnych. Zaczął jako dowódca plutonu 
w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (dziś Jednostka wojskowa Komandosów) w Lublińcu i przez 11 lat zaj-
mował tam coraz wyższe stanowiska, aż do funkcji szefa sztabu. w tym czasie był też na misji w iraku. Ko-
lejny etap to Dowództwo wojsk Specjalnych, gdzie mjr Kukuła stanął na czele wydziału dowodzenia i łączno-
ści, a następnie jako szef sztabu DwS-u kierował pionem operacyjnym. Ukończył m.in. kursy planowania i kie-
rowania operacjami specjalnymi w NAto Special operations HQ oraz US Joint Special operations University.

w 2012 roku płk Kukuła wrócił do Lublińca jako dowódca JwK. Przez kolejne pięć lat kładł nacisk na budo-
wę efektywnego systemu naboru, tworzenie warunków do rozwoju zawodowego żołnierzy, a także na opiekę 
i wsparcie dla weteranów oraz ich rodzin.

– Znam gen. Kukułę od ponad 20 lat, czyli od kiedy zostałem oficerem w Lublińcu. Zawsze zachęcał nas do nie-
szablonowego działania, podejmowania decyzji, ufał nam, czuliśmy jego wsparcie, pozwalał popełniać błędy, by-
leśmy tylko wyciągali z nich wnioski – opowiada płk tomasz Białas, były żołnierz JwK, dziś dowódca 13 ślą-
skiej Brygady ot. Jak dodaje, generał urzeczywistnia ideę dowodzenia przez cele. Mówi, co ma być zrobione i daje 
przestrzeń na samodzielne myślenie i szukanie rozwiązań.

– Wierzę w tzw. miękkie przywództwo. Jeśli pracujesz wśród świadomych i kompetentnych osób i chcesz wy-
dobyć z nich jak najwięcej, mów im, czego oczekujesz, a ludzie zaskoczą cię swoją kreatywnością – wyjaśnia gen. 
Kukuła. Dodaje, że zdarza mu się kierować intuicją podczas podejmowania decyzji czy dobierania ludzi i ni-
gdy go ona nie zawiodła.

to podejście do dowodzenia generał przeniósł do wot-u, kiedy w 2016 roku został wyznaczony na dowód-
cę tego nowego, piątego rodzaju sił zbrojnych. Przy tworzeniu wot wykorzystał doświadczenia z wojsk spe-
cjalnych. – Dla mnie WOT to nie nowy etap służby, lecz także kontynuacja poprzedniej i w głębi serca zawsze 
pozostanę komandosem – zapewnia gen. Kukuła. Pod jego dowództwem struktury wot-u rozwinęły się we 
wszystkich województwach, w formacji pełni dziś służbę ok. 35 tys. żołnierzy.

Podwładni podkreślają, że gen. Kukuła potrafi skutecznie wykorzystać umiejętności i potencjał swoich żoł-
nierzy, budować wokół siebie kompetentny zespół. Przełamuje wojskową biurokrację i umie elastycznie pod-
chodzić do problemów. Jest otwarty na uwagi i pomysły, także krytykę. Jak podkreśla płk Pietrzak, generał za-
wsze powtarza, że pracując nad kolejnymi rozwiązaniami w wot, trzeba myśleć o żołnierzach, dbać o nich. 

– To ludzie wygrywają wojnę, dlatego siłą WOT-u są dobre przywództwo i ludzie, którzy przyszli tu, bo wierzą 
w to, co robią – stwierdza gen. Kukuła.

źródło: Polska Zbrojna, nr 12, październik 2022

St. szer. Monika Krasińska-Ligejka. 
Buzdygan za pasję i zaangażowanie 
bez reszty

Odpowiedzialna, zaangażowana, nigdy się nie pod-
daje i nie odpuszcza – tak o st. szer. Monice Kra-
sińskiej-Ligejce, laureatce Buzdygana 2021, mó-

wią koledzy, dowódcy i podwładni. ona sama przyznaje, 
że jest uparta i lubi wyznaczać sobie nowe cele oraz po-
dejmować wyzwania – im trudniejsze do zrealizowania, 
tym lepiej. i ta zasada przyświeca kolejnym etapom jej 
zawodowego życia.

Najpierw było Polskie Radio Katowice. tam zajmowa-
ła się górnictwem i katastrofami budowlanymi. – Nie lu-
biłam prostych, łatwych i przyjemnych tematów. Intereso-
wali mnie ludzie z pasją, a większość górników ma tę pa-
sję, miłość i szacunek do ziemi – opowiada. Ponieważ jest 
przeciwniczką robienia materiałów o czymś, czego nie 
doświadczyła, zjeżdżała na dół do kopalni, aby tam rozmawiać z górnikami i obserwować ich pracę. Pisała 
także o wojsku, specjalsach i poligonowych ćwiczeniach. wspomina, że marzyła wtedy, żeby zostać korespon-
dentką wojenną. i dwukrotnie wyjechała jako reporterka do Afganistanu, aby relacjonować działania żołnie-
rzy polskiego kontyngentu. Stworzyła cykl audycji „Zrozumieć Afganistan”, pisała też o swoich przeżyciach na 
blogu.

Na Xii zmianie w bazie ghazni poznał Monikę płk tomasz Białas, wówczas żołnierz Jednostki wojskowej 
Komandosów, dziś dowódca 13 śląskiej Brygady obrony terytorialnej.

– Podziwiałem jej profesjonalizm i zaangażowanie w pracę – mówi. i dlatego, kiedy pułkownik Białas prze-
szedł do wojsk obrony terytorialnej jako dowódca 13 śBot, zaproponował Monice posadę rzecznika bryga-
dy. – To było niesamowite wyzwanie, które od razu mi się spodobało – przyznaje st. szer. Krasińska-Ligejka. 
w 2019 roku po 17 latach pracy odeszła z radia i włożyła mundur wot-u.

Jej pasją, obok dziennikarstwa, były psy i praca z nimi. Ze swoim owczarkiem belgijskim Aresem zaczęła 
szkolenie z tropienia, potem założyła ze znajomymi stowarzyszenie, w którym szkolili psy poszukiwawczo-ra-
townicze. Brała z Aresem udział w akcjach poszukiwawczych, m.in. w ochotniczej straży pożarnej. – Podczas 
jednej z rozmów dowiedziałem się, że st. szer. Krasińska-Ligejka działa jako ratownik z psami. Uznałem, że takie 
grupy poszukiwawcze przydałyby się w WOT. Zaproponowałem, aby je stworzyła – wspomina gen. broni wie-
sław Kukuła, dowódca wot-u. Realizując kolejne wyzwanie, Monika została koordynatorką programu pilota-
żowego grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami „gPR K9 wot” w 13 śBot.

Dzięki jej staraniom powstały zapisy o psach kontraktowych, a w lipcu zeszłego roku gPR K9 weszła oficjal-
nie w struktury 13 śBot. teraz st. szer. Monika Krasińska-Ligejka ma w planach utworzenie w Kuźni Racibor-
skiej centrum ze sztucznym gruzowiskiem, w którym gPR K9 będą mogły się szkolić. – Na pewno jej się uda, 
przecież zawsze osiąga cel – stwierdza st. szer. Pilszczek.

źródło: Polska Zbrojna, nr 12, październik 2022
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Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania 
przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Ustawa powierzyła 
WOT niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie 
obrony narodowej. Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania 
Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT zastąpili w tym 
zakresie dotychczasowych szefów WSzW i stali się prawą ręką wojewodów 
w koordynacji i realizacji wsparcia, jakiego może udzielić wojsko.

wsparcie  
w kryzysie: 

nowe zadania Wojsk 
Obrony Terytorialnej

 

fów wSzw i zostali koordynatora-
mi tych przedsięwzięć na szcze-
blu wojewódzkim. w tym zakresie 
będą ściśle współpracować z po-
szczególnymi wojewodami właści-
wymi dla rejonu odpowiedzialno-
ści brygad.

Nowo postawione zadania są 
świadectwem dobrze wypełnio-
nych zadań, które dotychczas były 
stawiane przed naszą formacją. 
terytorialsi wzięli udział w setkach 
działań przeciwkryzysowych. Pan-
demia, nawałnice, wichury, powo-
dzie jak i kryzys na granicy polsko-
białoruskiej oraz pomoc uchodź-
com z Ukrainy pokazały, że żołnie-
rze wot charakteryzują się wy-
soką gotowością i szybką reakcją 
na zaistniałe sytuacje, jak również 
profesjonalizmem w ich realiza-
cji. od początku istnienia formacji 
brygady ot szkolą się wspólnie z zarządzanymi przez wojewodów służba-
mi odpowiedzialnymi za reagowanie kryzysowe, jak państwowa i ochot-
nicza straż pożarna, policja, straż graniczna, woPR, goPR, straże miejskie 
i gminne, leśne etc. Systematycznie ćwiczenia antykryzysowe odbywają 
się na wodzie, lądzie czy w górach. Swoją sprawność w reagowaniu anty-
kryzysowym żołnierze wot udowodnili już wielokrotnie, wspierając służ-
by wojewodów w walce z usuwaniem skutków katastrof naturalnych czy 
w walce z pandemią.

Jesienią 2022 roku żołnierze wot rozpoczęli wspólne szkolenia z admi-
nistracją publiczną na terenie całego kraju w ramach ćwiczeń pk. „Przy-
jazna Energia-22”. Awaryjne zasilania w energię elektryczną prowadzone 
są przy współpracy m.in. z PgE S.A., tauron Dystrybucja S.A., Energa ope-
rator S.A. oraz Enea S.A. wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy wot 
pk. „Przyjazna Energia-22” z zakładami energetycznymi nie mają na celu 
zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych.  teryto-
rialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają 
ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kry-
zysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzę-
towe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy 
w dostawie energii. ich celem jest również wymiana doświadczeń.

Do szkolenia terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie po-
lowe(KEP). Składają się one z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych 
o mocy 2 x 250 Kw i 1 x 400 kw. Elementy mogą działać połączone 
razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii 
również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukoń-
czyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. co ważne pod 
nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nie-
przerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące. 

Misją sił zbrojnych jest stanie na straży suwerenności i niepod-
ległości państwa oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Do ich za-
dań należy udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwida-

cji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, działaniach z zakre-
su ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych, akcjach ratowania lub 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochronie i obronie cyberprzestrze-
ni, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realiza-
cji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny wprowadziło zmiany w funk-
cjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodo-
wej. Dowódca wojsk obrony terytorialnej odpowiada teraz za „planowa-
nie, koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z udziałem oddzia-
łów i pododdziałów Sił Zbrojnych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwi-
dacji ich skutków, działań w zakresie ochrony mienia, akcjach poszuki-
wawczych oraz akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, 
a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”. 
tym samym dowódca wot pełni obowiązki Szefa centrum Zarządzania 
Kryzysowego MoN, a dowódcy Brygad ot zastąpili w tym zakresie Sze-

Pandemia, 
nawałnice, 
wichury, 
powodzie jak 
i kryzys na 
granicy polsko-
białoruskiej 
oraz pomoc 
uchodźcom 
z Ukrainy 
pokazały, że 
żołnierze WOT 
charakteryzują 
się wysoką 
gotowością.
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1 Podlaska brygada obrony terytorialnej

na straży  
granicy  
rzeczypospolitej
(i we wsparciu 
 mieszkańców Podlasia)

1 podlaska brygada obrony 
terytorialnej im. gen. bryg. 
władysława liniarskiego ps. 
„Mścisław”

ul. Kawaleryjska 70  
15-325 Białystok
tel. 261 398 770 
1pbot@ron.mil.pl

Od marca 2022 roku Wojska Obrony 
Terytorialnej w Podlaskiem odpowiadają za 
ochronę wyznaczonego odcinka granicy polsko-
białoruskiej. Wszystkimi zaangażowanym siłami 
na tym obszarze dowodzi 1 Podlaska Brygada 
Obrony Terytorialnej.

3 września 2021 roku terytorialsi weszli do działań na terenie wów-
czas objętym stanem wyjątkowym wspierając Straż graniczną 
zgodnie z decyzją Ministra obrony Narodowej.

celem rozpoczętej wówczas operacji „Silne wsparcie” było wzmoc-
nienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagroże-
nia o charakterze hybrydowym. od początku wzięli w niej udział żołnie-
rze 1 Podlaskiej Brygady obrony terytorialnej oraz 2 Lubelskiej Brygady 
obrony terytorialnej. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegal-
nych przekroczeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali 
żołnierze pozostałych brygad ot.

w okresie od września 2021 roku do początku marca 2022 roku naj-
większe natężenie działań wot miało miejsce w głębi strefy nadgranicz-
nej. od samego początku operacji SiLNE wSPARciE głównym podmio-
tem wsparcia stali się mieszkańcy strefy objętej stanem wyjątkowym. 
Już po 72 godzinach od rozpoczęcia zaangażowania podlascy terytorialsi 
odwiedzili wszystkie 115 miejscowości ze strefy objętej stanem wyjąt-
kowym. Żołnierze skupili się na spotkaniach z władzami lokalnymi oraz 
mieszkańcami. odwiedzili także domy pomocy społecznej, zakłady opie-
kuńczo- lecznicze oraz dom dziecka. ich zadaniem była ocena zakresu 
ewentualnego wsparcia oraz monitorowanie sytuacji. Dowództwo wot 
uruchomiło telefoniczną linię wsparcia, która poprzez rzetelne udziela-
nie informacji, miała służyć stabilizacji nastojów lokalnej społeczności 
oraz oferować pomoc psycholo-
giczną. Personel dziewięciu urzę-
dów (gminnych i miejskich) zo-
stał przeszkolony przez Zespół 
Działań cyberprzestrzennych Do-
wództwa wot z zasad bezpie-
czeństwa teleinformatycznego.

terytorialsi prowadzili tak-
że patrole piesze oraz mobilne 
na korzyść Podlaskiego oddziału 
Straży granicznej. wykorzystywa-
li przy tym do obserwacji sprzęt 
optoelektroniczny (w tym nokto-
wizję oraz termowizję). wspar-
cie z powietrza, w postaci lotów 
rozpoznawczych, zapewniały gru-
py Rozpoznania obrazowego. od 
3 września 2021 roku operato-
rzy Bezzałogowych Statków Po-
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wietrznych FlyEye wykonali po-
nad 800 godzin lotów nad woje-
wództwem podlaskim. Bezzało-
gowce umożliwiały skuteczną lo-
kalizację imigrantów, a Straży 
granicznej działania wyprzedza-
jące.

terytorialsi prowadzą również 
akcje ratownicze, jedna z nich 
wydarzyła się w październiku. 
w rejonie rozlewiska rzeki Narew-
ka w ratowanie nielegalnych imi-
grantów zaangażowali się opera-
torzy Bezzałogowych Statków Po-
wietrznych FlyEye z 1 Podlaskiej 
Brygady obrony terytorialnej. Pa-
trol funkcjonariuszy Sg i żołnie-
rzy wojsk operacyjnych usłyszał 
wołanie, które dobiegało z tere-
nów bagiennych, Sg w Białowie-
ży zwróciła się z prośbą o wspar-
cie do działającej w okolicy grupy 
Rozpoznania obrazowego 1 Pod-
laskiej Brygady obrony terytorial-
nej.

operatorzy niezwłocznie skie-
rowali BSP FlyEye we wskaza-
ny rejon. Dzięki kamerze termo-

1PBOT

wizyjnej udało im się zlokalizo-
wać dwie osoby w rozlewisku rze-
ki Narewka, a następnie naprowa-
dzić w to miejsce patrol.

Podlascy terytorialsi mogą li-
czyć na życzliwość mieszkańców, 
których wspierają w tej trwają-
cej już wiele miesięcy operacji. 
Przez kilka tygodni w pobliżu go-
spodarstwa Pani Danuty funkcjo-
nował wysunięty posterunek żoł-
nierzy wot. terytorialsi zawsze 
mogli liczyć na pomoc gospodyni 
oraz ciepłą rozmowę. ta spędzi-
ła nawet wigilię wraz ze swoimi 
„dziećmi”, jak mówiła o żołnier-
zach. Przyszła się podzielić z nimi 
posiłkiem. Decyzją Ministra obro-
ny Narodowej Mariusza Błaszcza-
ka pani Danusia została wyróżniona Medalem Za Zasługi dla obronno-
ści Kraju.

w kulminacyjnym momencie w ochronę granicy (na Podlasiu i Lu-
belszczyźnie) zaangażowanych było 2 000 terytorialsów. 

Podlascy terytorialsi mogą liczyć na życz-
liwość mieszkańców, których wspierają 
w tej trwającej już wiele miesięcy operacji.
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2 lubelska brygada obrony terytorialnej

Grupa konna z Wojsk Obrony Terytorialnej 
wzięła udział w ćwiczeniu Huzar 22 z wojskami 
operacyjnymi, które odbyło się latem tego roku. 
Konie sprawdziły się w rozpoznaniu, działaniach 
łącznikowych oraz działań ratowniczych 
w terenie niedostępnym dla pojazdów.

Manewry odbywały się w Zamościu oraz gminie Komarów-osada 
w powiecie zamojskim, a zakończyły się 28.08 br. wspólnym 
pokazem wyszkolenia żołnierzy, prezentowanym podczas ob-

chodów 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem. 
Było to już szóste ćwiczenie pk. Huzar, jakie z wojskami operacyjny-

mi prowadzą terytorialsi z 2 Lubelskiej Brygady obrony terytorialnej. 
w trwającym tydzień ćwiczeniu wzięli udział żołnierze z 25 zamojskie-
go batalionu lekkiej piechoty, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 2 Hru-
bieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz konni z dziewięciu brygad 
wojsk obrony terytorialnej.

Uczestniczący w ćwiczeniu żołnierze wojsk operacyjnych i wot do-
skonalili umiejętności strzeleckie, prowadzenie działań rozpoznaw-
czych, planowanie i realizację szturmu i zasadzek, czarną taktykę, czy-
li umiejętność działania w terenie zurbanizowanym, oraz zagadnienia 
związane z medycyną pola walki. grupa konna podnosiła swoje umie-
jętności w zakresie działań rozpoznawczych, patrolowania, dostarczania 
środków zaopatrzenia z wykorzystaniem sprzętu jucznego, działań łącz-
nikowych w warunkach ciszy radiowej oraz działań ratowniczych  w te-
renie niedostępnym dla pojazdów mechanicznych.

Konie, śmigłowce,  
czyli ćwiczenie
HUzar

2 lubelska brygada obrony 
terytorialnej im. mjr. 
Hieronima dekutowskiego, 
ps. „zapora”

ul. droga Męczenników 
Majdanka 70,
20-325 Lublin
tel. 261 182 806
2lbot.kancelaria@ron.mil.pl
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2 lubelska brygada obrony terytorialnej

Przed ćwiczącymi postawiono do wykonania zadania, m.in. przerzu-
tu śmigłowcem na teren zajęty przez przeciwnika i zaatakowanie jego 
stanowiska dowodzenia. inne zadanie polegało na dotarciu do rozbite-
go w trudno dostępnym terenie śmigłowca. i tu świetnie sprawdziła się 
grupa konna wojsk obrony terytorialnej działając w warunkach, w któ-
rych nie możliwe było poruszanie się pojazdami. grupa zabezpieczyła 
rejon działania, przetransportowała rannych w bezpieczny rejon, napro-
wadziła na cel atak powietrzny.

Huzar 22 był także dla lubuskich terytorialsów okazją do czerpania 
z doświadczeń żołnierzy grupy dalekiego rozpoznania, m.in. w nawigacji 
lądowej. Żołnierze 2LBot zgrywali też swoją taktykę z procedurami obo-
wiązującymi załogę śmigłowca. Ćwiczenie Huzar pozwoliło także na ze-
branie kolejnych doświadczeń w zakresie wykorzystywania pododdzia-
łów konnych w działaniach bojowych, oraz możliwości alternatywnego 
ich wykorzystania w wojskach obrony terytorialnej. 
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3 PodkarPaCka brygada obrony terytorialnej

Żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony 
Terytorialnej od początku wojny w Ukrainie 
byli zaangażowani w rozbudowę punktów 
recepcyjnych dla uchodźców w Korczowej, 
Medyce, Budomierzu, Krościenku, Równi, 
Piaskach, Młynach i Chotyńcu.

wojną na Ukrainie żyje cały świat. Uchodźcy zostali zmusze-
ni pozostawić swój dorobek życia i uciekać z własnego kraju 
przed barbarzyńskim najeźdźcą. My Polacy solidaryzujemy się 

z naszymi sąsiadami, którzy przeżywają życiową tragedię. 
terytorialsi z 3. Podkarpackiej Brygady obrony terytorialnej bezu-

stannie udzielali pomocy uchodźcom z Ukrainy. od momentu wybuchu 
wojny, codziennie do działania na przejściach granicznych oraz do punk-
tów recepcyjnych Podkarpacka Brygada delegowała średnio około 400 
terytorialsów oraz 25 jednostek sprzętowych. 

Żołnierze wspierali pracę punktów recepcyjnych i informacyjnych 
na polsko – ukraińskiej granicy dostosowując pomoc do aktualnej sy-
tuacji i potrzeb. Pomagali także przy transporcie uchodźców z gra-
nicy do punktów recepcyjnych, prowadzili ewidencję osób, wspie-
rali punkty informacyjne, rozdawali żywność oraz prowadzili zorga-
nizowaną relokację uchodźców do miejsc czasowego pobytu. tery-

poMoc  
uchodźcom z Ukrainy

3 podkarpacka brygada 
obrony terytorialnej im. płk. 
łukasza cieplińskiego ps. 
„pług”

ul. Lwowska 4
35-301 Rzeszów
tel.: 261-156-000
3pbot@ron.mil.pl
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3 PodkarPaCka brygada obrony terytorialnej

3PBOT

torialsi ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego pracowali 
w punktach rejestracyjnych i informacyjnych. Żołnierze, w wyznaczo-
nych miejscach, zapewniali ukraińskim rodzinom ciepły posiłek, ka-
napki i herbatę, pomoc medyczną oraz opiekę podczas transportu do 
miejsc czasowego pobytu.

– Wyzwania podjęte przez podkarpackich Terytorialsów oraz pozo-
stałe służby mundurowe w wyniku wybuchu niespodziewanej sytuacji 
na Ukrainie, stanowiły dla nas realny obraz działań. Dotychczas były 
to tylko ćwiczenia i szkolenia.  Tym razem jadąc w trybie natychmia-
stowego stawiennictwa do Jednost-
ki Wojskowej, byliśmy pełni obaw: co 
nas czeka, z czym przyjdzie nam się 
zmierzyć. Nasi bliscy, rodziny i dzie-
ci nie wiedziały jak długo będziemy 
nieobecni i gdzie jedziemy.  Dyna-
micznie rozwijająca się sytuacja na 
Ukrainie z każdym dniem wywoływa-
ła w nas coraz silniejsze poczucie po-
trzeby niesienia pomocy – uważa jeden z żołnierzy 3 Podkarpackiej 
Brygady ot.

Zaangażowanie sił wojsk obrony terytorialnej prowadzone było 
na podstawie decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błasz-
czaka, który skierował żołnierzy do wsparcia uchodźców z Ukrainy. 
wspólnie z funkcjonariuszami Straży granicznej, Policją, Strażakami 
z PSP i oSP, harcerzami oraz wolontariuszami żołnierze 3.PBot za-
pewniali bezpieczeństwo wszystkim uchodźcom, którzy przybywali 
do naszego kraju. 

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady ot regularnie już od kilku lat 
doskonalili umiejętności w zakresie działań przeciwkryzysowych ćwi-
cząc wspólnie ze służbami mundurowymi. Nabyte kwalifikacje bar-
dzo przydały się podczas niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja na 
Ukrainie z każdym dniem wywoływała 
w nas coraz silniejsze poczucie potrzeby 
niesienia pomocy…
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4 warmińsko-mazurska brygada obrony terytorialnej

Co Cię skłoniło do wybrania tej specjalności?
Moje pasje. o młodości były to wypady bushcraftowe czy survivalo-
we. ogromnym doświadczeniem było też harcerstwo – praca w tere-
nie, z mapą, skryte przenikanie czy umiejętność bytowania w terenie 
przygodnym. A strzelam od lat – na początku było to łucznictwo, po-
tem polowanie z łukiem myśliwskim. wreszcie pojawiła się broń pal-
na. Snajper to nie tylko umiejętności strzeleckie ale właśnie – m.in. 
wszystkie wymienione wcześniej. Nominowanie mnie przez dowódz-
two do tej roli było jak spełnienie marzeń.

Kandydat na snajpera musi mieć określone cechy charakteru? Da się 
je kształtować w procesie szkolenia?

oczywiście. wbrew obiegowej opinii nie jest to sokoli wzrok (choć na 
pewno przydatny). to opanowanie, rozwaga, roztropność – bo mu-
szę samodzielnie podejmować decyzje, nawet te najtrudniejsze. to 
także otwartość umysłu, pokora ale i świadomość własnej wartości 
i siły. Pewność siebie pozwala przetrwać w najtrudniejszych chwilach, 
więc niech nikogo nie dziwi, że właśnie do tej roboty wybierani są lu-
dzie z wysokim poziomem samooceny. Strzelać nauczyć można nie-
mal każdego. wytrzymałości i sprawności fizycznej czy skrytego prze-
nikania – bardzo wielu. Ale czy można nauczyć wytrwałości w dążeniu 
do realizacji zadania, roztropności, chłodnej oceny sytuacji i opanowa-
nia w sytuacji skrajnie stresowej? Myślę, że to będą pojedyncze przy-
padki. Dlatego im więcej takich cech ma już kandydat ze sobą – tym 
lepiej na starcie. U nas mówimy na to: „Aby im się chciało chcieć”.

Snajper działa sam czy w zespole?
to zawsze jest praca zespołowa. czy to w parze, czy w trójce. w parze 
żołnierzy jeden odpowiada za wykrywanie, autentykację celów oraz 
niezbędne obliczenia, drugi za ich neutralizację i adekwatny dobór 
środków. trzech żołnierzy może już realizować za-
dania w trybie ciągłym 24/24h.

Jak wygląda szkolenie snajperów w WOT?
Staramy się wyławiać najlepszych i inwestować 
w nich czas, wiedzę i umiejętności, aby jak najszyb-
ciej przygotować zarówno do roli snajpera, jak i instruktora – by mógł 
szkolić kolejnych. Niezbędne jest jednak wsparcie bezpośrednio u źró-
dła – żołnierzy jednostek specjalnych szkolących nas w ramach MZSz. 
Nasza praca nie może bowiem przypominać sytuacji „uczył Marcin 
Marcina”. to ich wsparcie i doświadczenia mogą pomóc zbudować 
nam silne kadry w tej specjalności.

Jak wygląda samodoskonalenie? Poza szkoleniami w wojsku warto 
dodatkowo się szkolić?

oczywiście! Jeśli ktoś myśli, że jest w stanie wyszkolić się w tej spe-
cjalności uczestnicząc jedynie przez 2 dni w miesiącu w szkoleniu ro-
tacyjnym, jest w grubym błędzie. Dlatego tak cieszy mnie, że dzię-
ki wsparciu naszego dowództwa mamy możliwość realizowania do-
datkowych szkoleń w tygodniu i weekendy, dostosowanych do możli-

Military 
i Standard

St. kpr. Paweł – jeden z najlepszych snajperów w Polsce służy 
w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 

Długi okres szkolenia, określone cechy charakteru i predyspozycje fizyczne 
– sprostanie wyzwaniom jakie stawiane są żołnierzom, którzy zostają 
snajperami nie jest łatwe. Mimo wszystko, służba na tym stanowisku 
daje wiele satysfakcji i możliwości rozwoju i szkolenia. O swoich 
doświadczeniach opowiada st. kpr. Paweł, który od kilku lat zdobywa 
snajperskie Mistrzostwo Polski w klasie 

4 warmińsko-Mazurska 
brygada obrony 
terytorialnej im. kpt. 
gracjana klaudiusza Fróga, 
ps. „szczerbiec”

ul. Saperska 1 
10-073 Olsztyn
tel. 261 323 500
4wmbot.sekretariat@ron.mil.
pl

To zawsze jest praca zespołowa.  
Czy to w parze, czy w trójce. 
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wyszkolić? Patrząc na to, w jakim miejscu jestem dzięki wot, moim 
dowódcom i możliwościom jakie stwarza służba – tak!

Jak połączyć doświadczenia z życia prywatnego w WOT? 
Kurs płetwonurków, międzynarodowe uprawnienia w zakresie myśli-
stwa łuczniczego, prywatna broń palna – to wszystko złożyło się na 
to, czego dziś sam mogę nauczać. Przykładowo – polowanie z łukiem 
uczy cierpliwości, opanowania, spokoju, obserwacji przyrody i wy-
korzystania jej i aktualnej pogody na swoją korzyść. Skoro człowiek 
potrafi podejść i skutecznie upolować zwierzynę z bliskiej odległo-
ści – tym łatwiej poradzi sobie z człowiekiem, którego zmysły nie są 
tak czułe po wiekach ewolucji.

Jaka jest przyszłość snajperów w OT? 
to zawód, który wymaga ciągłego rozwoju. w miarę kolejnych naby-
wanych przez nas umiejętności i wiedzy to właśnie snajperzy, a także 
strzelcy wyborowi, będą stanowić w pierwszej kolejności narybek dla 
takich ról jak JFo (Joint Fire observer - obserwator ognia Połączone-
go), a nawet JtAc (Joint terminal Attack commander). wojna na Ukra-
inie pokazuje, że współczesne pole walki wręcz wymaga takich żoł-
nierzy. 

wości czasowych naszych żołnierzy. warto jeździć na wszelkie szkole-
nia dostępne zarówno w ramach służby, jak i poza nią. Miałem okazję 
przejść pełne szkolenie saperskie, dodatkowe szkolenia doskonalące 
w ramach ośrodka Szkolenia Strzelców wyborowych w toruniu, wielu 
szkoleń w prywatnych ośrodkach szkoleniowych, a nawet w ostatnim 
czasie – kurs spadochronowy i szkolenie JFo (Joint Fire observer) pro-
wadzone przez instruktora z ośrodka Szkolenia Połączonego wspar-
cia ogniowego. ta wiedza to skarb w tej „robocie”, a jeszcze wiele 
szkoleń w których planuję wziąć udział – przede mną.

Twoje największe osiągnięcia?
oczywiście dwukrotne snajperskie mistrzo-
stwo Polski w obu klasach sprzętowych 
– standard i magnum. Kolejne – to i miej-
sce w zawodach Polish tactical Sniper 2022 
które pokazało, że snajperzy wot to nie tyl-
ko „dziurkacze tarcz” ale wszechstronnie 
rozwinięci strzelcy – strzelanie na zmęcze-
niu, wymuszone postawy, presja czasu, za-
dań nie tylko strzeleckich. ogromnie cieszy, 
gdy oliwkowy beret stoi na podium pomię-
dzy pozostałymi kolorami innych rodzajów 

wojsk. Kolejne to sukces na zawodach Sniper’s Mission 2018, gdzie 
po weryfikacji punktów uplasowaliśmy się na ii miejscu. to zawsze 
były sukcesy wspólne z kolegami – dlatego podkreślam, że ta robota 
to zawsze praca zespołowa.

Dlaczego WOT? -  ten rodzaj służby pozwala się rozwinąć i odpowied-
nio wyszkolić?

wot pozwala mi łączyć pracę ze służbą, czego nie daje żaden inny ro-
dzaj służby wojskowej. Dodatkowo przywiązanie do macierzystego, 
znanego od lat terenu – to był dodatkowy atut. A czy pozwala mi się 

4W
-MBOT

Skoro człowiek potrafi podejść 
i skutecznie upolować zwierzynę 
z bliskiej odległości – tym łatwiej 
poradzi sobie z człowiekiem, którego 
zmysły nie są tak czułe po wiekach 
ewolucji.

4 warmińsko-mazurska brygada obrony terytorialnej
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5 mazowieCka brygada obrony terytorialnej 

Żołnierze doskonalili swoje umiejętności taktyczne w ramach sekcji 
lekkiej piechoty, którymi dowodzili zarówno kadeci polscy jak i brytyj-
scy oraz amerykańscy. Podczas zajęć dobowych wdrażali strategię call 
for Fire – wezwanie ognia artyleryjskiego planowanego lub z pola walki. 

instruktorzy gwardii Narodowej Stanu illinois oraz centrum Szkole-
nia wojsk oborny terytorialnej przeprowadzili także szkolenie operato-
rów przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin.

Żołnierze poznali budowę i działanie wyrzutni, tajniki taktyki wykorzy-
stania, a także na bazie specjalistycznych trenażerów będą uczyć się prak-
tycznej obsługi przeciwpancernych pocisków kierowanych. Szkolenie z uży-
ciem symulatorów pozwoliło na praktyczne przećwiczenie różnych scena-
riuszy taktycznych mogących wystąpić na realnym polu walki.

Ćwiczenie URBAN EXERciSE razem z żołnierzami Armii Stanów Zjed-
noczonych i żołnierzami Armii wielkiej Brytanii z grupy Bojowej eFP 
odbyło się w Bemowie Piskim. Mazowieccy terytorialsi poznali taktykę 
działania sojuszników w terenie zurbanizowanym, mieli możliwość za-
poznania się z bronią używaną przez żołnierzy brytyjskich oraz strzela-
nia z karabinka. w trakcie szkolenia realizowano wiele różnych scena-
riuszy taktycznych w dzień i w nocy. Szkolenie było doskonałą okazją 
do poznania sposobu działania poszczególnych armii w terenie miej-
skim, wymiany doświadczeń szkoleniowych, zapoznania się z uzbroje-
niem i wyposażeniem żołnierzy.

Z udziałem żołnierzy wojsk amerykańskich i brytyjskich z  Bataliono-
wej grupy Bojowej, która na co dzień stacjonuje w Bemowie Piskim, od-
był się także skierowany do żołnierzy ot kurs strzelców wyborowych, 
snajperów, a także obserwatorów.

Mazowieccy terytorialsi

raMię w raMię 
z sojUsznikaMi

5 Mazowiecka brygada 
obrony terytorialnej 
im. ppor. Mieczysława 
dziemieszkiewicza, ps. „rój”

ul. Wojska polskiego 54
06-400 ciechanów
Tel.: 261 341 100 
5mbot.sekretariat@ron.mil.pl 

w 2021 roku 5 Mazowiecka Brygada obrony terytorialnej nawią-
zała współpracę z wojskami państw sojuszniczych, dzięki cze-
mu żołnierze brygady mają możliwość wymiany doświadczeń, 

rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowych. 
tylko w minionym roku udało się przeprowadzić szereg ćwiczeń, kur-

sów i zawodów z sojusznikami.
Żołnierze z armii amerykańskiej i brytyjskiej zaangażowali się w szko-

lenie kandydatów SoNDY. Przygotowuje ono żołnierzy ot do objęcia 
pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów obrony tery-
torialnej na stanowiskach przeznaczonych dla kaprali ot.

Do zadań instruktorów armii sojuszniczych należało przeszkolenie 
żołnierzy ot z taktyki działania w budynku – zakończone procedurą For-
ce on Force z użyciem amunicji barwiącej UtM.

5 Mazowiecka 
Brygada Obrony 
Terytorialnej już od 
roku współpracuje 
z żołnierzami armii 
USA oraz Wielkiej 
Brytanii, którzy biorą 
udział w szkoleniach 
organizowanych przez 
brygadę. 
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Żołnierze 5MBot doskonali-
li taktykę działań snajperskich, 
uzupełniali wiedzę z zakresu bu-
dowy i eksploatacji sprzętu, ba-
listyki oraz teorii strzału. teryto-
rialsi doskonalili swoje umiejęt-
ności snajperskie na różnych dy-
stansach, oddając strzały do tarcz 
i gongów. wojska sojusznicze za-
prezentowały możliwości bojowe 
karabinków 5,56 mm i karabin-
ków snajperskich 7,62 mm uży-
wanych przez Armię Stanów Zjed-
noczonych. Snajper wojsk amery-
kańskich, podsumowując wspól-
ne szkolenie, stwierdził, że Pol-
scy żołnierze są bardzo profesjo-
nalni i wytrwali: - Ćwiczyli pod-
stawy, dopóki ich nie opanowa-
li. Mają bardzo dobrze wyszkolo-
nych instruktorów, myślą niesza-

blonowo, wykorzystując doświadczenie zdobyte w obcym środowisku 
operacyjnym i mają poczucie misji - podsumował.

w sierpniu żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady obrony terytorialnej 
wzięli udział w prestiżowym marszu  Norwegian Foot March w Bemo-
wie Piskim. w tym roku organizatorem wydarzenia byli żołnierze ame-

rykańscy z Batalionowej grupy Bojowej NAto. Norwegian Foot March to 
marszobieg organizowany przez Norweskie Siły Zbrojne na całym świe-
cie a jego historia sięga roku 1915. obecnie Norwegian Foot March or-
ganizowany jest w ramach propagowania aktywności fizycznej w formie 
marszu wśród personelu wojskowego i cywilnego. 

18 terytorialsów z  5 MBot konkurowało w marszu kondycyjnym 
z żołnierzami wojsk obrony terytorialnej, żołnierzami amerykańskimi, 
brytyjskimi, rumuńskimi i chorwackimi z Batalionowej grupy Bojowej 
NAto oraz 15 giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, w sumie blisko 170 
zawodników z różnych jednostek wojskowych.

Poza dystansem największym wyzwaniem dla uczestników był wy-
magający teren, niesprzyjająca pogoda, a także zmierzenie się z bólem, 
zmęczeniem i drobnymi kontuzjami.

-Myślałam, że będzie łatwiej. Kilometry i ciężar na plecach dawały 
się we znaki. ostatnie 5 km większość osób pokonała siłą umysłu, któ-
ra jest podstawą, żeby dojść do mety. Motywowaliśmy siebie nawza-
jem, to był prawdziwy teamwork -wspólna walka, żeby dokończyć ten 
bieg. – puentuje kpr. Małgorzata żołnierz 5 Mazowieckiej Brygady ot. 

5 mazowieCka brygada obrony terytorialnej 
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6 mazowieCka brygada obrony terytorialnej

Na wszelki 
wypadek…

6 Mazowiecka Brygada 
Obrony Terytorialnej 
intensywnie 
szkoli się wraz ze 
służbami układu 
paramilitarnego. Na 
wypadek kryzysu, 
wojny, terytorialsi 
wpierają administrację 
lokalną, służby 
a nawet ochronę 
zabytków.

6 Mazowiecka brygada 
obrony terytorialnej 
im. rotmistrza witolda 
pileckiego

ul. Sadków 9 
26-610 Radom
Tel.: 261 511 001
6mbot.sekretariat@ron.mil.pl 
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Jednym z najważniejszych szkoleń tego roku było wrześniowe ćwicze-
nie obronne Radom 2022, w którym wzięły udział między innymi ko-
mórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Radomiu, woj-

ska obrony terytorialnej, policja, straż pożarna, straż miejska, Radom-
ska Stacja Pogotowia Ratunkowego. Uruchomiony został system stałych 
dyżurów prezydenta Miasta Radomia realizujący zadania polegające na 
utrzymaniu łączności i sprawności kluczowych podmiotów niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia państwa i w czasie wojny. Sprawdzono możliwości praktycz-
ne wspierania i zabezpieczenia administracji w czasie zagrożenia dzia-
łaniami militarnymi. Przeprowadzono także ćwiczenia przemieszczenia 
ludności cywilnej do wyznaczonych punktów ewakuacyjnych. - Nasze 
miasto m.in. posiada infrastrukturę do produkcji zbrojeniowej, dlatego 
jest miastem zagrożonym i stąd właśnie ta ewakuacja ludności z tere-
nów zagrożonych do miejsc bezpiecznych - wyjaśnił dyrektor wydziału 

Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i ochrony Urzędu Miejskie-
go Sławomir Figarski.

62 Batalion Lekkiej Piechoty wraz z wodnym ochotniczym Pogoto-
wiem Ratunkowym w Radomiu oraz wspólnie ze Strażą Pożarną prze-
prowadził w minionym roku także szkolenie z zakresu ratownictwa po-
wodziowego na zalewie w podradomskim Domaniowie. Druhowie z Jed-
nostki Ratowniczo-gaśniczej prezentowali żołnierzom, jak posługiwać 
się sprzętem ratunkowym podczas akcji poszukiwawczej pod wodą, 
szkolili terytorialsów w zakresie użycia podręcznego sprzętu ratunko-
wego, technik wiosłowania oraz wykorzystania łodzi motorowej w ra-
townictwie.

Żołnierze 62 Batalionu Lekkiej Piechoty wzięli udział w warsztatach 
ochrony zabytków kultury wobec zagrożenia działaniami wojennymi 
w ramach warsztatów „Zabytek-22”. Żołnierze musieli otoczyć opie-
ką dzieła kultury, zagrożone zniszczeniem lub rabunkiem. w podzie-
miach kościoła garnizonowego w Radomiu żołnierze zabezpieczali za-
bytki przywiezione z warszawy, a następnie ich transport na radom-
skie lotnisko.

Również we wrześniu żołnierze 6 MBot wzięli udział w ćwiczeniu 
z zakresu zarządzania kryzysowego „Szkoła-22”, które odbyło się w Ze-
spole Szkół w wieliszewie oraz na terenie miasta Łomianki. wraz z inny-
mi odpowiedzialnymi za reagowanie kryzysowe służbami, mazowieccy 
terytorialsi przeprowadzili działania przewidziane do realizacji w przy-
padku wystąpienia zdarzenia terrorystycznego, jak i działania ratowni-
cze w przypadku katastrofy w ruchu drogowym. 

6 mazowieCka brygada obrony terytorialnej

6MBOT
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7 Pomorska brygada obrony terytorialnej

POmOrscy 
TeryTOrialsi 
na PODium
elitarnych ćwiczeń 
przeprowadzonych 
w Walii

To był patrol rozpoznawczy: w górach, 
z obciążeniem, bez snu. W elitarnych 
ćwiczeniach „Cambrian Patrol” w Walii trzecie 
miejsce zajął pododdział z 7. Pomorskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. W ćwiczeniach 
wzięło udział 127 zespołów z całego świata.

„cambrian Patrol” w walii odbywa się od ponad 60 lat, 
a jego organizatorem jest 160. Brygada z Brecon. tego-
roczna edycja odbyła się w październiku.

Jednostki, które uczestniczą w tej wojskowej rywalizacji mają za 
zadanie pokonanie 65-kilometrowego dystansu w czasie krótszym 
niż 48 godzin, wykonując w tym czasie liczne, postawione przed nimi 
zadania, mające wykazać umiejętności specjalistyczne. odbywały 
się w surowych warunkach gór Kambryjskich i bagiennych terenach 
środkowej walii. to właśnie tam odbywa się słynna selekcja do SAS. 
celem ćwiczenia jest zwiększenie zdolności operacyjnych uczestni-
czących w nim jednostek.

w tegorocznej edycji uczestniczyło 127 zespołów z całego świa-
ta - głównie z wielkiej Brytanii i krajów wspólnoty brytyjskiej. w tak 
doborowym towarzystwie znaleźli się też terytorialsi z 7. Pomorskiej 
Brygady obrony terytorialnej, którzy byli w tym elitarnym gronie je-
dynym zespołem żołnierzy niezawodowych.

– „Frago” otrzymaliśmy o godz. 03:30, musieli-
śmy przygotować trasę, sprzęt, zbudować makie-
tę terenu, postawić swój rozkaz bojowy i wyruszyć. 
Dystans który pokonaliśmy wynosił około 70 km. 
Trasa została ustalona przez organizatorów tak, 
aby teren górzysty był jak najbardziej wymagają-
cy. Obciążenie, z którym szliśmy to 35 kg plus broń. 
Pokonanie trasy zajęło nam 41h a łączny czas bez 
snu liczony z dojazdem to 76h – mówi dowódca 
polskich żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu.

w trakcie marszu m.in. musieli pokonać cBRN 
(symulacja medyczna z wieloma poszkodowany-
mi), dokonać rozminowania, kierować ogniem ar-
tylerii – „call For Fire”, rozpoznawać typy i rodzaje wozów bojowych, 
postępować z jeńcami, przeprawiać się przez zbiornik wodny oraz 
przeprowadzić nocne ataki sekcji piechoty.

Dodatkowym utrudnieniem było to, że żołnierze podczas ćwicze-
nia nie mogli korzystać z gPS-ów, telefonów i żadnej innej elektro-
niki, a jedzenie było limitowane. Niektóre zespoły rezygnowały z ry-
walizacji już na 5 kilometrze, nie wytrzymując trudności terenu i ob-
ciążenia.

– Zawody ukończyliśmy całkowicie wyczerpani. Mimo wszystko moi 
żołnierze z uśmiechem na ustach twierdzili, że daliby radę w jeszcze 
cięższych warunkach, co wprawiło angielskich żołnierzy w niemałą 
konsternację – dodał dowódca zespołu.

7 pomorska brygada obrony 
terytorialnej im. kpt. mar. 
adama dedio

ul. Słowackiego 5 
80-206 Gdańsk
Tel.: 261 212 400
7pbot@ron.mil.pl 

Zawody ukończyliśmy całkowicie 
wyczerpani. Mimo wszystko 
moi żołnierze z uśmiechem na 
ustach twierdzili, że daliby radę 
w jeszcze cięższych warunkach, 
co wprawiło angielskich żołnierzy 
w niemałą konsternację…
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Żołnierze 7. Pomorskiej Brygady obrony terytorialnej finalnie zdo-
byli brązowy medal. Swoją wolą walki, zaangażowaniem a przede 
wszystkim wysokimi umiejętnościami pokazali, że niczym nie ustę-
pują innym formacjom udowadniając jak wysoki poziom szkolenia 
prezentują żołnierze w wojskach obrony terytorialnej.

– Dwa tygodnie spędziliśmy na ćwiczeniach z 3. Batalionem Ranger-
sow. Z pewnością wyciągnęliśmy z tych lekcji wiele cennych informacji 
i nabyliśmy ogrom umiejętności, które pomogą nam jeszcze lepiej słu-
żyć Ojczyźnie – zakończył dowódca pododdziału ćwiczących teryto-
rialsów. 

7 Pomorska brygada obrony terytorialnej
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8 kujawsko-Pomorska brygada obrony terytorialnej

Matura z odpowiedzialności
generacja Z, tzw. zoomerzy czy Post-Millennialsi, to pokolenie, które 
więcej czasu spędza w interencie niż w realnym świecie. tym samym 
wydawałoby się, że nie poradzą sobie w rzeczywistych warunkach za-
grożenia i nie będą nigdy oparciem, ani pomocnym ramieniem dla sa-
mych siebie, czy dla lokalnych społeczności.
Nic jednak bardziej mylnego.

Przed wojskiem
„Hubert był zupełnie inny przed wstąpieniem do wot. Był dziecinny. 
Przecież nie można spodziewać się dorosłości po nastolatku. Był może 
nawet trochę maminsynkiem. Po tym jak założył mundur bardzo wy-
doroślał. Jest teraz  odpowiedzialny. Skupia się na tym co robi. Służba 
go zmieniła”- mówi mama żołnierza.
Dodaje, że podziwia go za to, że podjął taką decyzję szczególnie teraz.
Sam chłopak przyznaje, że „gdzieś ten mundur mu cały czas  chodził 
po głowie”. Dziadek był sanitariuszem w wojsku. tata też służył.
Dopóki nie złożył przysięgi, miał inne priorytety i „swoją strefę kom-
fortu”. grał sporo na komputerze. grał w piłkę nożną, ale bez jakiegoś 
szczególnego zacięcia. Przyznaje, że potrafił zajmować się wszystkim 
i niczym: „wytapiać czas bez jakiegoś szczególnego celu”, „jak więk-
szość młodych ludzi”.

dojrzałość
w mundurze

Blisko 290 tysięcy 
absolwentów szkół 
średnich podeszło 
w tym roku do matury. 
Dla wielu z nich był 
to ogromny stres 
i brama, za którą jest 
już tylko dorosłość. 
Wśród nich był 
szer. Hubert Kurgan  
z 8 K-PBOT. Kilka 
miesięcy wcześniej 
zdał już jednak, jeden 
z najważniejszych 
egzaminów. Jeszcze 
przed maturą 
wypowiedział słowa 
roty: „Ja żołnierz 
Wojska Polskiego”.

8 kujawsko-pomorska 
brygada obrony 
terytorialnej im. gen. bryg. 
elżbiety zawackiej, ps. „zo”

ul. Warszawska 10 
85-915 Bydgoszcz
tel.: 261 415 500
8kpbot.sekretariat@ron.mil.pl 
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8 kujawsko-Pomorska brygada obrony terytorialnej

8K-PBOT

Nie miał nawet zacięcia do nauki. Myślał o ukończeniu technikum, ale 
nie był szczególnie przekonany, czy podchodzić do matury. Nie był pe-
wien, czy jest mu potrzebna.

Na kwalifikacji
„w trakcie kwalifikacji wojskowej wszystko było jasno powiedziane, 
co i jak. Bardzo mnie to zainteresowało. Pomyślałem sobie wtedy, że 
skoro ludzie mogą z sukcesem łączyć służbę w wot i pracę, to pewnie 
ja sobie poradzę z łączeniem służby i nauki do matury. Kilka dni po 18 
urodzinach złożyłem dokumenty do wKU. Ale już w czasie kwalifika-
cji, jeszcze kiedy nie byłem pełnoletni, deklarowałem, że chcę być żoł-
nierzem. tak zrobiłem.”
Szkolenie podstawowe odbył w styczniu 2022 roku.

Całkowita zmiana
„Po szkoleniu zacząłem zupełnie inaczej podchodzić do wszystkiego. 
Nauczyłem się odpowiedzialności i szacunku do czasu. Nauczyłem się 
uczyć. Nauczyłem się też odpowiedzialności za siebie i innych.”
Już dwa miesiące po „szesnastce” Hubert, ze względu na swoją wie-
dzę, którą szybko chłonął, jak i ze względu na zaangażowanie, mógł 
wziąć udział w szkoleniu dla instruktorów. wybrał jednak podejście 
do matury. w maju zdał maturę, zaraz potem zrobił kurs instruktorski.

Czas na studia
„w tym roku jeszcze chcę skupić się na służbie w wot. Za rok podej-
mę decyzję, co dalej. wojsko otworzyło mi oczy, bo daje możliwość 
rozwoju, ale jest do tego potrzebna matura. teraz myślę może nawet 
o uczelni wojskowej. Jestem dziś zupełnie innym człowiekiem. Mun-
dur uczy może nawet więcej niż szkoła” – mówi Hubert.

Wspólnie egzaminy
wojska obrony terytorialnej funkcjonują już od ponad pięciu lat. Żoł-
nierze formacji wraz z dowództwem wielokrotnie pomagali lokalnym 
społecznościom zarówno w sytuacjach kryzysowych,  wspierając se-
niorów, chroniąc granicę czy pomagając ukraińskim uchodźcom. Każ-
de takie działanie, to sprawdzian dla wszystkich terytorialsów. taka 
matura z życia.  
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9 Łódzka brygada obrony terytorialnej

terytorialsi z 91 batalionu lekkiej piechoty mieli zrealizować 25 ki-
lometrowy przemarsz w terenie leśnym wraz z zaplanowanymi za-
daniami do wykonania. w okolicach Zalewu Sulejowskiego zało-

żyli bazę patrolową, z której następnie przeprowadzili rozpoznanie przy 
brzegu w celu wytypowania miejsca do załadunku na łódź saperską. 
Samą przeprawę zorganizowali po południu i wieczorem. wykorzysta-
li do tego dostępne środki przeprawowe: łodzie motorowe i pontony 
typu „zodiak”. Na przeciwległym brzegu, z użyciem urządzeń optoelek-
tronicznych, które znajdują się na wyposażeniu batalionu, dokonali roz-
poznania terenu.

jak się 
przeprawić 
przez wodę?
Łódzcy  
Terytorialsi  
przećwiczyli  
to  
na Zalewie  
Sulejowskim

Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach szkoleń 
rotacyjnych realizują zajęcia z taktyki, działań przeciwkryzysowych, 
terenoznawstwa i strzelectwa.  Podczas jednego z takich ćwiczeń 
doskonalili wiedzę z zakresu topografii i pokonywania przeszkód wodnych.

9  BOT
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9 łódzka brygada obrony 
terytorialnej im. gen. bryg. 
stanisława sojczyńskiego, 
ps. „warszyc”

ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel.: 261 442 500
9lbot.sekretariat@ron.mil.pl

– To jedno z najtrudniejszych na-
szych szkoleń – mówi jeden z żoł-
nierzy uczestniczących w prze-
prawie przez Zalew Sulejowski. 
– wymagało zaplanowania kwe-
stii logistycznych: dostarczenia 
łodzi i rozlokowania ich w miej-
scu względnie bezpiecznym. Dzia-
łania prowadziliśmy skrycie. A na 
samej wodzie manewrowość oraz 
prowadzenie wymiany ogniowej 
z potencjalnym przeciwnikiem są 
mocno ograniczone i wymagają-
ce. tylko skoordynowane współ-
działanie pododdziałów i zaufa-
nie w stosunku do swoich kole-
gów pozwoliło nam na sprawne 
przygotowanie sekcji do przepra-
wy łodzią, wykonanie samego de-

santu i przeprowadzenie skutecznego rozpoznania.
Dowództwo batalionu podkreśla, że podczas tych zajęć duży nacisk 

położono na stronę praktyczną. celem szkolenia była nauka i doskona-
lenie umiejętności załadunku prowiantu, wyposażenia osobistego i sa-
mego desantowania, które są niezbędne do prowadzenia działań tak-
tycznych w różnych środowiskach walki.

– Żołnierze doskonalili nabyte już umiejętności. Ważnym aspektem jest 
możliwość przećwiczenia zadań w realnych warunkach, w jakich przyjdzie 
żołnierzom je wykonywać w przyszłości. Charakter realizowanych w na-
szym batalionie szkoleń kryzysowych jest bardzo szeroki: zmienia się ich 
charakter – od działań typowo ratowniczych aż do zwalczania działań hy-
brydowych – podsumował zajęcia dowódca kompanii lekkiej piechoty.

Nabyte podczas tego szkolenia umiejętności są wykorzystywane 
przez żołnierzy 9ŁBot podczas działań wspierających Straż graniczną 
w zapewnieniu bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej na rze-
ce Bug.

Żołnierze 9ŁBot w ramach szkoleń rotacyjnych odbywają ćwiczenia 
w terenie zurbanizowanym, z zielonej taktyki oraz działań przeciwkry-
zysowych. w województwie łódzkim nie brakuje obiektów i terenów do 
planowania ciekawych szkoleń, a żołnierze mają możliwość sprawdze-
nia swoich możliwości w trudnych warunkach.  

9 Łódzka brygada obrony terytorialnej
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10 Świętokrzyska brygada obrony terytorialnej

Świętokrzyscy 
Terytorialsi
wysadzali 
Most 
To był jeden z elementów ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie. 
W ramach szkolenia rotacyjnego 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej swoje umiejętności saperskie podnosiła grupa inżynieryjno-
saperska WOT. Żołnierze m.in. wysadzali drewniany most.
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Żołnierze 10 świętokrzyskiej Brygady 
obrony terytorialnej przy współpra-
cy z Mobilnym Zespołem Szkolenio-

wym wot byli organizatorami trwające-
go w lipcu kursu podstawowego dla kan-
dydatów na instruktorów w grupach – sa-
perskiej i inżynierii wojskowej. w szkoleniu 
uczestniczyło osiemnastu żołnierzy z 2, 4, 
9, 10 oraz 16 Brygady wot. Zdobyta przez 
nich wiedza po zakończeniu kursu posłuży 
do szkolenia żołnierzy w podległych pod-
oddziałach.

Kursanci zostali wcześniej dobrani i wy-
selekcjonowani w swoich macierzystych 
jednostkach.

tym razem ćwiczenia odbyły się na 
trenie ośrodka Szkolenia Poligonowego 
wojsk Lądowych Dęba. główną tematyką 
zajęć było szkolenie praktyczne - ogniowe, 
oraz elektryczne sposoby wysadzania. Żoł-
nierze doskonalili wykonywanie zapalni-
ków lontowych, wysadzanie pojedynczych 
ładunków, wykonywanie sieci ogniowych, 
wykonywanie różnego rodzaju ładunków 
oraz obliczanie siły ładunków do niszczenia 
konstrukcji drewnianych. Był to pierwszy 
z trzech etapów ich szkolenia, w ramach 
którego żołnierze uczą się między innymi 
różnych sposobów wysadzania, niszcze-
nia konstrukcji drewnianych, metalowych 
i żelbetonowych, pokonywania zapór in-
żynieryjnych, ustawiania, usuwania i nisz-
czenia min, a także wykonywania przejść 
w polu minowym. Do szkolonych kursan-
tów w dniach 9-10 lipca 2022 r. dołączyli 
świętokrzyscy terytorialsi z grupy szkolnej 
inżynieryjno-saperskiej na swoją comie-
sięczną rotację.

Szkoleni na Nowej Dębie mogli tym ra-
zem ćwiczyć na „żywym organizmie”. Żoł-
nierze 10 śBot otrzymali w formie daro-
wizny od firmy PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. wycofane z użytku szyny kolejowe 
i podkłady wraz z elementami mocowań. 
Dzięki temu terytorialsi własnymi siłami 
zbudowali na poligonie obiekty, takie jak: 
fragment trakcji kolejowej, przepust dro-
gowy betonowy czy most drewniany, któ-
ry w następnym dniu wysadzili. 

- takie szkolenia są potrzebne. Żołnierze 

10 świętokrzyska brygada 
obrony terytorialnej im. 
mjr. eugeniusza gedymina 
kaszyńskiego, ps. „nurt”

ul. Wojska polskiego 300 
25-205 Kielce 
tel.: 261 174 501
10sbot.kontakt@ron.mil.pl

10 Świętokrzyska brygada obrony terytorialnej

wot doskonalą swoje umiejętności inżynieryjne po to, by gdy w godzi-
nie próby zajdzie taka potrzeba, utrudnić przeciwnikowi wejście płyn-
ne w teren naszego państwa poprzez niszczenie dróg, obiektów mosto-
wych, a także innych obiektów min. kolejowych – podkreśla płk Piotr 
Hałys dowódca 10 śBot.

tego typu zajęcia szkolą żołnierzy z działań opóźniających przemiesz-
czanie przeciwnika poprzez niszczenie elementów infrastruktury. Po-
zwalają również poprzez działanie na realnych obiektach wyeliminować 
błędy i opracować najskuteczniejsze metody niszczenia tego typu kon-
strukcji. 

10 świętokrzyska Brygada obrony terytorialnej przeznaczona jest do 
prowadzenia działań w Stałym Rejonie odpowiedzialności - we współ-
działaniu z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronności państwa – 
realizując zadania zabezpieczenia swobody manewru wojsk operacyj-
nych oraz sił sojuszniczych. Przeznaczona jest również do udziału w ak-
cjach ewakuacji ludności cywilnej, zwalczaniu skutków katastrof, klęsk 
żywiołowych, a także ataków terrorystycznych.  
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11 maŁoPolska brygada obrony terytorialnej 

ratownictwo 
górskie  
– tak szkolą się 
małopolscy Terytorialsi

Dotarcie do wyznaczonych punktów w górach, 
podstawy wspinania się na lodzie, działania 
na zaimprowizowanym lawinisku, sondowanie 
czy wykopywanie zaginionych pod śniegiem. 
Instruktorzy i ratownicy GOPR szkolą tak 
żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.

11 Małopolska brygada 
obrony terytorialnej im. gen. 
bryg. leopolda okulickiego, 
ps. „niedźwiadek”

ul. Krakowska 2 
30-901 Kraków-Rząska
Tel.: 261 133 200
11mbot.kancelariajawna@ron.
mil.pl
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Specyfika stałego rejonu odpowiedzialności, jakim są dla 11 MBot 
góry wymaga szkolenia się z zakresu ratownictwa górskiego. te 
umiejętności mogą być niezbędne podczas działań w sytuacjach 

kryzysowych.
w 11 Małopolskiej Brygadzie obrony terytorialnej powstały dwa 

nowe bataliony lekkiej piechoty - 114 blp w Limanowej i 113 blp w tar-
nowie. Szkolenia tych właśnie żołnierzy są dostosowane do górskiego 
terenu. 

Zimą żołnierze 11 MBot szkolą się pod okiem doświadczonej kadry 
z brygady w narciarstwie, w ośrodku czorsztyn-Ski. Małopolscy teryto-
rialsi współpracują także z górskim ochotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym. 

Najpierw teoretycznie poznali tematykę zagrożeń, mogących wystą-
pić w terenie górskim, używanego sprzętu oraz zagadnień z zakresu 
przejścia terenowego. Zajęcia praktyczne odbywały się zaś w centralnej 
części gorców pod okiem doświadczonych ratowników goPR. w bardzo 
trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Żołnierze musieli do-
trzeć do wyznaczonych punktów trasami zaplanowanymi przez instruk-
torów, poznali podstawy wspinania się na lodzie, działali na zaimprowi-
zowanym lawinisku z wykorzystaniem detektorów lawinowych. Szkolili 
się jak ratować zaginionych pod śniegiem. 

Zajęcia górskie odbywają się także latem. Na terenie nieaktywnego 
kamieniołomu w Kluszkowcach terytorialsi szkolą się w opanowaniu 
technik linowych i ratownictwa wysokościowego. Nabywają praktycz-

nych umiejętności poprawnego zakładania uprzęży i tworzenia podsta-
wowych węzłów, poznają zasady działania sprzętu zjazdowego i aseku-
racyjnego. 

ważnym elementem jest także szkolenie wodne na zalewie czorsz-
tyńskim. Żołnierze doskonalą poruszanie się po akwenie na łodziach 
wiosłowych, pontonach, łodzi saperskiej oraz motorowej. Uczą się 
udzielania pierwszej pomocy, podejmowania osoby poszkodowanej 
z wody z wykorzystaniem koła ratunkowego i podstawowych technik 
pływackich. Jednym z zadań jest m.in. transport przez rzekę rannego le-
żącego na noszach. 

Szkolenia te odbywają się również we współpracy ze społecznością 
lokalną i regionalnymi jednostkami operacyjnymi. Dzięki ochotniczej 
Straży Pożarnej w Maniowach, terytorialsi poznali podstawowe wypo-
sażenie strażackiego wozu bojowego i zapoznali się z możliwościami 
wykorzystania ratowniczego sprzętu technicznego.

wszystkie nabyte umiejętności w takiego typu szkoleniach będą 
przydatne podczas wsparcia lokalnej społeczności w sytuacjach kryzy-
sowych, czy też przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.  

11 maŁoPolska brygada obrony terytorialnej 

11MBOT
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12 wielkoPolska brygada obrony terytorialnej

Wielkopolscy 
Terytorialsi szkolili się 
pod okieM 
koMandosów

Czarna taktyka to działanie w terenie 
zurbanizowanym. Na tym zagadnieniu skupili 
się tym razem byli operatorzy Jednostki 
Wojskowej Komandosów z Lublińca, szkoląc 
wielkopolskich Terytorialsów. 

Była to już druga część tego typu zajęć z byłymi komandosami. 
tym razem terytorialsi ćwiczyli poruszanie się w terenie zur-
banizowanym, szturm na budynek oraz obronę, a także pracę 

na latarkach zamontowanych na broni.
Szkolenie przeprowadzili na terenie European Security Acade-

my we włościejewkach, a dokładnie na obiekcie „Mogadisz”. wzię-
li w nim udział instruktorzy 3 Kompanii Lekkiej Piechoty ze 124. Ba-
talionu Lekkiej Piechoty ze śremu  wchodzącego w skład 12 wielko-
polskiej Brygady obrony terytorialnej. Do współpracy zaprosili także 
kolegów z 11 oraz 5 Brygady obrony terytorialnej.

12 wielkopolska brygada 
obrony terytorialnej  
im. gen. bryg. 
stanisława taczaka

ul. dojazd 30
60-631 poznań
tel.: 261 578 500
12wbot@ron.mil.pl



2022 WOT72 73WOT 2022

12 wielkoPolska brygada obrony terytorialnej

12WBOT

Dwudniowy trening był kontynuacją poprzedniego modułu szko-
leniowego, który odbył się w lipcu. instruktorzy z c.t.c. operated by 
operators, będący byłymi operatorami JwK Lubliniec sprawdzili, cze-

go terytorialsi nauczyli się podczas poprzed-
nich, lipcowych ćwiczeń i przeszli do kolejne-
go zagadnienia. tym razem żołnierze 12 wBot 
ćwiczyli poruszanie się w terenie zurbanizowa-
nym, szturm na budynek oraz obronę, a także 
pracę na latarkach zamontowanych na broni. 

Praca z amunicją UtM (z użyciem zesta-
wów konwersyjnych z wykorzystaniem amuni-
cji barwiącej do karabinków MSBS grot) po-
zwoliła zweryfikować, jakie techniki żołnierze 
zdołali już opanować, a którym muszą poświę-
cić nieco więcej czasu. Szkolenie pozwoliło na 

zachowanie pełnego realizmu podczas ćwiczeń force on force. odby-
wało się zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności, na dystan-
sie od dwóch do 40 metrów.

– Czas spędzony z byłymi operatorami JWK z Lublińca każdorazowo 
wzbogaca nasz warsztat. Do zajęć zostali wyselekcjonowani instrukto-
rzy, którzy swoją wiedzę będą przekazywać  podczas szkoleń rotacyj-
nych kolejnym żołnierzom mojej kompanii – podsumowuje to szkole-
nie por. Krzysztof trojan, dowódca 3. Kompanii Lekkiej Piechoty ze 
śremu.

– Cieszy nas zaangażowanie oraz chęć rozwo-
ju żołnierzy WOT. Zarówno my jak i oni mamy ja-
sno sprecyzowane plany oraz potrzeby szkolenio-
we, które odpowiadają zagrożeniom i wyzwaniom 
współczesnego pola walki. Cieszy nas fuzja rynku 
prywatnego oraz wojskowego, wymiana doświadczeń i wiedzy na każ-
dym etapie szkolenia... „BO PRZEWAGA MUSI BYĆ PO NASZEJ STRO-
NIE” – mówi „wodzu”, instruktor c.t.c. operated by operators.

Szkolenia z operatorami JwK Lubliniec będą kontynuowane.  

Tym razem żołnierze 12 WBOT 
ćwiczyli poruszanie się w terenie 
zurbanizowanym, szturm na 
budynek oraz obronę, a także pracę 
na latarkach zamontowanych na 
broni.

Bo przewaga musi być po naszej 
stronie!
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13 ŚlĄska brygada obrony terytorialnej

kUrs 
„wawelberg” 
Śląscy Terytorialsi 
szkolą się zgodnie 
z ideą patrona

To projekt, którego celem jest podnoszenie 
poziomu wyszkolenia dowódców 
i instruktorów. Biorąc przykład ze swojego 
patrona 13. Śląska Brygada Obrony 
Terytorialnej doskonali umiejętności 
przywódcze.

13 śląska brygada obrony 
terytorialnej im. ppłk. 
tadeusza puszczyńskiego 
ps. „konrad wawelberg”

ul. Kilińskiego 9,
40-061 Katowice
tel.: 261 124 100
13sbot.sekretariat@ron.mil.pl

Patron 13 śląskiej Brygady obrony terytorialnej, tadeusz Pusz-
czyński ps. „Konrad wawelberg” od czasów młodości ochotni-
czo wstępował w szeregi organizacji walczących o Niepodle-

głość. grupa wawelberga składała się z zawodowych żołnierzy woj-
ska Polskiego oraz ochotników z całego kraju, z naciskiem na zna-
jących teren górnoślązaków. w walkach legionowych w Kieleckim 
i nad Nidą, wisłą, pod Dęblinem i na Podkarpaciu dał się poznać 
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13 ŚlĄska brygada obrony terytorialnej

13 BOT

Realizowany teraz w 13 śBot Kurs wawelberga to projekt, któ-
rego celem jest podnoszenie poziomu wyszkolenia dowódców i in-
struktorów odpowiedzialnych za planowanie i prowadzenie szkoleń. 
Szkolenie prowadzą byli komandosi jednostki specjalnej z Lubliń-
ca – obecnie żołnierze terytorialnej służby wojskowej. Uczestnicy 
kursu zdobywają doświadczenie między innymi z procedur wojsko-
wych, „zrywania kontaktu”, wzywania wsparcia z powietrza i wyj-
ścia z zasadzki. 

– Kurs Wawelberga łączy idee, które przyświe-
cały patronowi 13ŚBOT w tworzeniu Grupy, gdzie 
doświadczeni żołnierze zawodowi szkolili ochotni-
ków z wyzwaniami współczesnego pola walki. Cie-
szy nas, że możemy dzielić się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z innymi żołnierzami – mówi jeden 
z instruktorów.

– Szkolenie otworzyło mi umysł na nowe do-
świadczenia, dzięki którym mogę realizować za-
dania w wybrany przez siebie sposób. Nauczyło 
mnie też lepszego „manuala” na broni, bezpiecz-
nego posługiwania się nią oraz efektywniejszego 
strzelania. Ponadto – nowej taktyki, której wcze-
śniej nie znałem, nowych procedur. Wykorzystuję 
to wszystko w praktyce i muszę przyznać, że świet-
nie się sprawdza – dodaje jeden z uczestników 
poprzedniej edycji kursu. 

Zajęcia w ramach kursu „wawelberg” będą 
oczywiście kontynuowane.

– Kurs Wawelberg łączy idee i pokazuje jakie 
duże znaczenie ma terytorialność żołnierzy. Tadeusz Puszczyński wy-
korzystał bowiem bojowe doświadczenie zawodowych żołnierzy oraz 
potencjał ochotników z danego województwa, którzy mają dużą prze-
wagę, jeśli chodzi o znajomość terenu i społeczności” – podkreśla do-
wódca 13 śląskiej Brygady obrony terytorialnej, płk tomasz Bia-
łas.  

Szkolenie otworzyło mi umysł 
na nowe doświadczenia, dzięki 
którym mogę realizować 
zadania w wybrany przez siebie 
sposób. Nauczyło mnie też 
lepszego „manuala” na broni, 
bezpiecznego posługiwania 
się nią oraz efektywniejszego 
strzelania. Ponadto – nowej 
taktyki, której wcześniej nie 
znałem, nowych procedur

swoim przełożonym jako osoba 
wyróżniająca się zdolnościami 
przywódczymi i potrafiąca po-
dejmować właściwe decyzje na 
polu walki, za co został awanso-
wany do stopnia sierżanta. Pod-
czas drugiego powstania ślą-
skiego Puszczyński w krótkim 
czasie stał się jednym z orga-
nizatorów i członkiem dowódz-
twa powstania. „Konrad wa-
welberg” wyspecjalizował się 
w działaniach nieregularnych 
wspomagających oddziały woj-
skowe. Jego umiejętności zosta-
ły wykorzystane w iii powstaniu 
śląskim. Działania grupy wa-
welberga zaskoczyły Niemców 
bardziej niż wybuch ii powsta-
nia śląskiego.
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14 zaChodnioPomorska brygada obrony terytorialnej

14 zachodniopomorska 
brygada obrony 
terytorialnej im. ppłk. dypl. 
stanisława jerzego sędziaka, 
ps. „warta”

ul. Metalowa 52 
70-727 Szczecin
tel.: 261 452 824
14zbot.od@ron.mil.pl 

Żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przez 
kilka tygodni wspierali straż pożarną, oczyszczając Odrę ze śniętych ryb 
w Widuchowej, okolicach Gryfina i w Szczecinie. 

zacHodnio-
poMorscy 
terytorialsi
walczyli  
z usuwaniem  
skutków  
skażenia  
Odry

Do skażenia rzeki doszło w latem tego roku na kilkusetkilometro-
wym odcinku odry na terenie aż pięciu województw. Rzeka na 
swoim dolnym odcinku w połowie sierpnia zapełniła się śnięty-

mi rybami i skorupiakami. Na wniosek wojewody zachodniopomorskie-
go zostali tam skierowani żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady 
obrony terytorialnej. Najpierw do widuchowej.
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od pierwszego dnia operacji 40 żołnierzy 14 ZBot działało na od-
rze wraz z 11 żołnierzami wojsk operacyjnych z 5 Pułku inżynieryjnego 
w Szczecinie - Podjuchach. 

Żołnierze wot pomogli strażakom rozwinąć tzw. zaporę elastyczną 
na odrze, która pozwala zbierać napływające śnięte ryby. Z łodzi,  pod-

bierakami wybierali z wody ryby, 
które następnie trafiały do kon-
tenera. terytorialsi mieli na sobie 
środki ochrony osobistej jak maski 
czy rękawice, w każdej chwili mo-
gli skorzystać z infrastruktury po-
bliskiej szkoły w widuchowej, by 
odpocząć czy wykąpać się.

– Naszym głównym zadaniem 
jest wsparcie służb i organizacji rzą-
dowych, tu wspieramy straż pożar-
ną. Będziemy pracowali tu tak dłu-
go, aż nie oczyścimy rzeki ze śnię-
tych ryb – mówił wówczas ppłk 
Maciej Paul. 

Później zachodniopomorscy te-
rytorialsi zostali także skierowa-
ni do pracy w Szczecinie. Na odrze 
zachodniej, w rejonie plaży w Dzie-
wokliczu, na przedmieściach, pa-
trolowali i oczyszczali rzekę. 

14 zaChodnioPomorska brygada obrony terytorialnej

w sumie w działania przy 
oczyszczaniu odry w wojewódz-
twie zachodniopomorskim zaan-
gażowanych było 50 żołnierzy 14 
ZBot ze 141 Batalionu Lekkiej 
Piechoty w choszcznie i 142 Ba-
talionu Lekkiej Piechoty w trze-
biatowie, którzy zmieniali się na 
poszczególnych odcinkach pracy. 
współpracowali zarówno ze służ-
bami podległymi wojewodzie za-
chodniopomorskiemu jak i miejskimi. Na łodziach działali ze strażaka-
mi - również kadetami szkół PSP, ze społeczną strażą rybacką i służba-
mi miejskimi.

– Wspieraliśmy służby wojewody w takim zakresie, jaki był potrzeb-
ny, a nasi żołnierze dali z siebie wszystko w tych ciężkich warunkach, bo 
pamiętajmy, że były to upalne dni – podkreśla zastępca dowódcy 14 
Zachodniopomorskiej Brygady obrony terytorialnej ppłk tomasz Rej-
czak. – To była kolejna kryzysowa sytuacja, w której młoda wciąż jeszcze, 
bo licząca trzy lata Brygada przyniosła realne wsparcie dla swojego rejo-
nu działania. Zgodnie z naszą dewizą „Zawsze gotowi, zawsze blisko” raz 
jeszcze udowodniliśmy, że jesteśmy wsparciem dla mieszkańców Pomorza 
Zachodniego i mogą na nas zawsze liczyć.

Żołnierze 14 ZBot działali na odrze – najpierw oczyszczając ją, póź-
niej patrolując stan rzeki – przez ponad miesiąc.  

Naszym głównym zadaniem jest 
wsparcie służb i organizacji rządowych, 
tu wspieramy straż pożarną. Będziemy 
pracowali tu tak długo, aż nie oczyścimy 
rzeki ze śniętych ryb

14ZBOT
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16 dolnoŚlĄska brygada obrony terytorialnej

Na bardzo 
wysokiM 
pozioMie

Schronisko Hala Szrenicka płonie, po uderzeniu 
pioruna w jedno skrzydło budynku. Strażacy 
ewakuują ludzi ze środka i gaszą pożar. 
Ratownicy GOPR oraz terytorialsi udzielają 
poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej 
i sprowadzają turystów z gór. Tak wyglądało 
ćwiczenie „Piorun 2”, odbywające się prawie 
1200 metrów nad poziomem morza. 

to schronisko wybrano jako miejsce ćwiczeń służb odpowie-
dzialnych za reagowanie kryzysowe nie przypadkowo. Jest 
oblegane przez turystów i położone wysoko, w trudno do-

stępnym terenie.

16 dolnośląska brygada 
obrony terytorialnej im. 
ppłk. ludwika Marszałka ps. 
„zbroja”

al. gen. Józefa Hallera 36-38
50-984 Wrocław
tel.: 261 650 401
16dbot.kancelaria@ron.mil.pl
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Do udziału w ćwiczeniu dolnośląscy terytorialsi skierowali 44 żołnie-
rzy (10 z nich wcieliło się w rolę poszkodowanych turystów). 16 DBot 
zapewniła również niezbędny sprzęt do przeprowadzenia ewakuacji tu-
rystów: samochody, quady, motocykl oraz polową stację zasilania i na-
mioty dla punktu  dowodzenia 
sztabu kryzysowego. 

w ćwiczeniach wzięły udział 
wszystkie służby, które są prze-
znaczone do tego typu działań 
i dysponują niezbędnym sprzę-
tem. Były to straż pożarna, poli-
cja, goPR, pogotowie ratunko-
we, Karkonoski Park Narodowy, 
Nadleśnictwo śnieżka, Urząd Miasta Szklarska Poręba, Powiatowy Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej górze, 16. Dolnośląska Bryga-
da obrony terytorialnej. Na miejscu pojawili się także przedstawiciele 
samorządów powiatowych z całego Dolnego śląska odpowiedzialni za 
działania w sytuacjach kryzysowych oraz w zakresie obrony cywilnej. 

16DBot zapowiada, że kolejne tego typu ćwiczenia zaplanowano już 
na połowę 2023 roku. Dolnośląscy terytorialsi szkolą się zresztą z in-
nymi służbami bardzo często. Realizują wspólnie z wodnym ochotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym szkolenia na wodzie, przygotowanie 
żołnierzy do ochrony granicy państwowej odbywa się we współpracy 
ze Strażą graniczną, reagowanie w przypadku klęsk żywiołowych razem 
ze Strażą Pożarną. współpracują także z górskim ochotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym, Lasami Państwowymi czy Karkonoskim Parkiem 
Narodowym.  

16 dolnoŚlĄska brygada obrony terytorialnej

– Chodziło nam o to, by spraw-
dzić współdziałanie różnych służb 
w warunkach jak najbardziej zbli-
żonych do rzeczywistych – wy-
jaśnia starosta powiatu karko-
noskiego Krzysztof wiśniew-
ski. – Dzięki takim założeniom ćwi-
czenia wiemy, co trzeba poprawić 
albo udoskonalić. Wszystko po to, 
by w przypadku realnego zagro-
żenia nikt się nie zastanawiał, co 
ma robić i nie tracił cennego cza-
su – dodaje. 

wrześniowe ćwiczenia ratun-
kowo-poszukiwawcze „Piorun 2” 
rozpoczęły się – a jakże – od ude-
rzenia pioruna w dach skrzydła 
budynku. w efekcie wybuchł po-
żar. Służby musiały błyskawicznie 

dotrzeć na miejsce, ewakuować przebywających tam turystów i ugasić 
ogień. Niezbędne było więc dostarczenie wody, wytyczenie dróg ewa-
kuacyjnych, zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej poszko-
dowanym i sprowadzenie wystraszonych turystów ze szlaków górskich 
w miejsce wskazanej ewakuacji. to ostatnie zadanie organizatorzy ćwi-
czenia – starostwo powiatowe – przydzieliło ratownikom goPR i żołnie-
rzom 16. Dolnośląskiej Brygady obrony terytorialnej. 

Chodziło nam o to, by sprawdzić 
współdziałanie różnych służb 
w warunkach jak najbardziej zbliżonych 
do rzeczywistych.

16DBOT
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Centrum szkolenia ŁĄCznoŚCi i informatyki

Wspólnie tropimy 
zbrodnie,
UpaMiętniaMy 
boHaterów

Jakie zbrodnie tropicie?
Stowarzyszenie „wizna 1939” wspólnie z żołnierzami wojsk obro-
ny terytorialnej, w różnych miejscach Polski poszukuje i upamięt-
nia bohaterów powstań, wojen i bitew z różnych okresów histo-
rycznych. ostatnio angażujemy się także w pomoc lokalnym spo-
łecznościom w odnajdywaniu członków ich rodzin, którzy zosta-
li zamordowani podczas ii wojny światowej przez Niemców i So-
wietów.

Czy takimi sprawami nie powinno zajmować się Państwo?
Państwo to robi, ale skala mordów i bestialstwa niemieckiego i ro-
syjskiego była tak wielka, że jest konieczność podejmowania takich 
spraw i pomocy rodzinom w odnajdywaniu ich krewnych. Uważam, 
że każdy powinien mieć możliwość oddania hołdu swoim bliskim, 
opieki nad mogiłą, godnego miejsca na uświęconej ziemi i chociaż-
by zapalenia symbolicznego znicza. to ważne i dla nas i dla tych, 
którzy proszą nas o pomoc.

Czy dużo rodzin zgłasza się do Stowarzyszenia w poszukiwaniu 
prawdy?

Bardzo dużo rodzin szuka swoich krewnych. często instytucje do 
tego powołane nie są w stanie im pomóc. w wielu przypadkach na-
wet ze szczątkowych informacji, za pomocą specjalistycznych urzą-
dzeń elektronicznych tj. np. georadar dla się zlokalizować ukryte 
przez morderców miejsca, gdzie zostały ukryte szczątki ludzkie. 
Stąd właśnie na miarę naszych skromnych możliwości staramy się 
to robić, a nieocenioną pomoc w tym temacie zapewniają nam żoł-
nierze wojsk obrony terytorialnej. w zależności od terenu, gdzie 
mają odbywać się badania, Stowarzyszenie zwraca się z prośbą 
o pomoc do dowódcy danej brygady. wtedy grupa Poszukiwawcza 
Stowarzyszenia „wizna 1939” wspólnie z żołnierzami, specjalista-
mi antropologii, archeologami, geofizykami prowadzi poszukiwa-
nia. w zależności od tego jaki jest ich wynik zostają później reali-
zowane badania danego terenu. 

Skąd pomysł na włączenie żołnierzy Obrony Terytorialnej w dzia-
łalność Stowarzyszenia?

Żołnierze są naturalnymi adresatami pamięci o bohaterach po-
wstań i wojen. to przecież na etosie Powstania Styczniowego zbu-
dowano ii Rzeczpospolitą. teraz my, jako spadkobiercy tej historii, 
łączymy współpracę Stowarzyszenia „wizna 1939” z wojskiem Pol-
skim, a w szczególności z żołnierzami wojsk obrony terytorialnej. 
Pokazujemy w ten sposób społeczeństwu, że upominamy się o pa-
mięć bohaterów. to niezwykle istotne, ponieważ jest kwintesencją 
współpracy wojska ze społeczeństwem, organizacjami pozarządo-
wymi i praktyczną realizacją hasła terytorialsów: „Zawsze gotowi, 
zawsze blisko”. to także doskonała lekcja żywej historii dla żołnie-
rzy, członków organizacji społecznych i wszystkich tych, którzy czu-
ją się związani ze swoją małą ojczyzną.

„Marzy mi się żeby  każdy pomordowany i każdy żołnierz polski, 
który spoczywa w nieoznaczonej mogile mógł odzyskać tożsamość”. 
Wywiad z kpt. Marcinem Sochoniem, Oficerem Sekcji Wychowawczej 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, wiceprezesem i rzecznikiem 
Stowarzyszenia „Wizna 1939”.

centrum szkolenia łączności 
i informatyki im. gen. bryg. 
Heliodora cepy w zegrzu

centrum Szkolenia Łączności i 
Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883710
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl
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Centrum szkolenia ŁĄCznoŚCi i informatyki

Najciekawsze i najtrudniejsze odkrycia?
trudno to w ten sposób rozpatrywać, ale najbardziej ujmujące 
i wzruszające były momenty podczas ekshumacji obrońców wizny, 
a ostatnio przy ekshumacji dwóch polskich rodzin, które zostały 
zamordowane przez Niemców w lesie przestrzelskim koło Jedwab-
nego. Zostali zabici za pomoc Polskiemu Państwu Podziemnemu 
i obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego.  
Najtrudniejsze okazały się zaś poszukiwania samolotu B-24 Libe-
rator. Przez dwa lata badań terenu odkryliśmy bardzo wiele ele-
mentów tego samolotu, a także wszystkie cztery silniki. Rozbił się 
on niedaleko miejscowości Busko Zdrój, a leciał z pomocą dla Ar-
mii Krajowej. Byli to lotnicy alianccy, którzy latali dla Brytyjczyków, 
a pochodzili z Republiki Południowej Afryki. Jednemu z nich (strzel-
cowi pokładowemu) udało się wyskoczyć z pikującej maszyny, opo-
wiedział tę historię i przeżył ii wojnę światową uratowany przez 
miejscowy oddział Armii Krajowej.

A plany na przyszłość? 
chcielibyśmy stworzyć grupę złożoną z pasjonatów, żołnierzy i eks-
pertów, która mogłaby realizować poszukiwania i badania tereno-
we na obszarze całej Polski. Jako żołnierz centrum Szkolenia Łącz-
ności i informatyki chciałbym, żeby lokalne społeczności, wśród 
których poszukujemy śladów historii i szczątków bohaterów mogły 
powiedzieć, że społecznicy i żołnierze pamiętają i honorują tych, 
dzięki którym mogą mówić po polsku. 
Jeżeli chodzi o konkretne plany, chciałbym żeby badania, które re-
alizuje Dariusz Szymanowski wspólnie ze Stowarzyszeniem,  doty-
czące odnalezienia doczesnych szczątków mjr. Henryka Dobrzań-
skiego ps. „Hubal”, w końcu znalazły swój szczęśliwy finał. Żeby 

ten waleczny oficer, który powiedział „Broni nie złożę, munduru 
nie zdejmę, tak mi dopomóż Bóg” mógł znaleźć godne miejsce po-
chówku w uświęconej ziemi.

Czego można Panu życzyć w realizacji tej misji?
Marzy mi się żeby  każdy pomordowany i każdy żołnierz polski, któ-
ry spoczywa w nieoznaczonej mogile mógł odzyskać tożsamość. 
chciałbym też, żeby z każdych takich poszukiwań mogła powstać 
publikacja lub opracowanie, które będzie odkłamywać to, co przez 
lata było zakłamane i niedopowiedziane. Żeby tam, gdzie mordo-
wali Rosjanie lub Niemcy można było to otwarcie powiedzieć i po-
twierdzić za pomocą dowodów. Marzy mi się też, żeby już nikt ni-
gdy nie użył stwierdzenia „polskie obozy koncentracyjne”, bo jest 
to bardzo wielka niesprawiedliwość i kłamstwo, które dotyka Pol-
skę i Polaków, którzy tak wiele wycierpieli podczas ii wojny świa-
towej.  
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Centrum szkolenia wojsk obrony terytorialnej

Atak z nieba,  
czyli Szkolenie
warMate

Kursy operatorów systemu amunicji krążącej 
WARMATE odbywają się cyklicznie w Centrum 
Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Do 
tej pory wzięło w nich udział kilkunastu 
żołnierzy z różnych Brygad Obrony 
Terytorialnej z całego kraju.

System amunicji krążącej wARMAtE to polski, bezzałogowy 
statek powietrzny, przeznaczony do ataku na wrogie oddzia-
ły oraz lekko opancerzone pojazdy. Do jego głównych zadań 

należy zwiad, śledzenie, rozpoznanie bądź eliminacja celu, a jego 
wsparcie może zapewnić zdecydowaną przewagę na polu walki. 

Realizowane w centrum Szkolenia wot szkolenie operatorów 
systemu amunicji krążącej jest pierwszym etapem w drabince szko-
leń, z jakim muszą zmierzyć się terytorialsi. Kolejnymi etapami jest 
kurs na technika, administratora, a w przyszłości instruktora.

centrum szkolenia wojsk 
obrony terytorialnej  
im. kpt. eugeniusza 
konopackiego

Sienkiewicza 37
87-101 Toruń
tel.: 261 432 600
cswot.sekretariat@ron.mil.pl
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Centrum szkolenia wojsk obrony terytorialnej

CSWOT

intensywne szkolenia obejmują zarówno zakres wiedzy z teorii, jak 
i praktyki działania polskiego urządzenia.

Podczas szkolenia terytorialsi zapoznają się z dokładnymi danymi 
technicznymi polskiego bezzałogowca, odbywają szkolenia z prak-
tycznego używania systemu wARMAtE, a także jego wykorzystaniem 
w działaniach bojowych. Zadania, które postawiono przed uczestni-
kami kursu dotyczyły przeprowadzenia zwiadu, rozpoznania oraz li-
kwidacji wybranych celów. 

Kurs był bardzo dobrze zaplanowany, co pomagało stopniowo przy-
swajać wiedzę. Codziennie poznawaliśmy nowe informacje i funkcje 
dotyczące wykorzystania systemu WARMATE. Z łatwością zaznajomili-
śmy się z tym urządzeniem – powiedział kursant z 1 Podlaskiej Bryga-
dy obrony terytorialnej.

Szkolenie jest wymagające, a instruktorzy są świetnie przeszkoleni, 
znajdujący plany i rozwiązania na każdą ewentualność. Dzięki ogrom-
nej liczbie praktyk jesteśmy przekonani, że w przypadku działań bojo-
wych będziemy gotowi – dodał starszy szeregowy z 3 Podkarpackiej 
obrony terytorialnej.

wARMAtE to opracowana przez polską grupę wB amunicja krążą-
ca, pozwalająca na precyzyjne zwalczanie różnego rodzaju celów. Jest 
wyrzucany w powietrze z lekkiej, przenośnej wyrzutni pneumatycz-
nej, która nadaje mu odpowiednią prędkość. Dalej maszyna może le-
cieć zgodnie z wcześniej zaplanowa-
na trasą aż do przejęcia przez ope-
ratora lub być kontrolowana ręcznie 
od momentu osiągnięcia odpowied-
niego pułapu i stabilnego lotu. ope-
rator może obserwować obszar i np. 
podejmować decyzje o zmianie celu, 
lub też wykryć i wskazać cele dla in-
nych maszyn. Lot wARMAtE może trwać ponad 40 minut. Masa po-
jedynczego statku powietrznego to nieco ponad 5 kg. System jest 
zdolny do prowadzenia działań w dzień i w nocy, a przygotowanie do 
startu zajmuje zaledwie kilka minut.  

Dzięki ogromnej liczbie praktyk 
jesteśmy przekonani, że w przypadku 
działań bojowych będziemy gotowi!
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szkoŁa PodofiCerska sonda 

celem szkolenia jest przygotowanie żołnierzy ot do objęcia pierw-
szych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów obrony teryto-
rialnej na stanowiskach przeznaczonych dla kaprali ot oraz zaznajo-
mić z działaniami w czasie wojny i pokoju. Podczas weekendowych 
szkoleń przyszli podoficerowie uczą się oczywiście dowodzenia, takty-
ki, przechodzą szkolenie strzeleckie, poznają podstawy surwiwalu, tech-
niki prowadzenia rozpoznania i walki radioelektronicznej, terenoznaw-
stwa. Przyszli podoficerowie poznają ponadto psychologiczne i społecz-
ne uwarunkowania służby wojskowej oraz przygotowują się do szkole-
nia podwładnych.

Projekt łączy kilka ciekawych doświadczeń, oprócz Szkoły Niższych 
Dowódców AK, także model kształcenia pod-
oficerskiego z USA, polskie doświadczenia oraz 
obecne potrzeby wojska Polskiego. Kurs został 
opracowany zgodnie z obowiązującymi od 2019 
r. standardami kształcenia podoficerów w Siłach 
Zbrojnych RP.

Zakończeniem kursu jest nocno-dzienny eg-
zamin na pętli taktycznej. Kandydat na podofi-
cera musi także zdać test psychologiczny, któ-
ry sprawdza jego reakcję na pozorowane trudne 
i ekstremalne sytuacje. 

Szkolenie prowadzone jest nie tylko w Ze-
grzu, ale także we wszystkich Brygadach obro-
ny terytorialnej oraz innych jednostkach woj-
skowych szkolących szeregowych zawodowych 
na Bazowych Kursach Podoficerskich pod jurys-
dykcją Szkoły tj. 9 Brygadzie wsparcia Dowo-
dzenia Dowództwa generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych w Białobrzegach, 25 Brygadzie Kawa-
lerii Powietrznej w tomaszowie Mazowieckim, 
100 batalionie łączności w wałczu oraz 15 Bry-
gadzie wsparcia Dowodzenia w Sieradzu.  

szkoła podoFicerska 
„sonda”
im. włodzimierza 
Markowskiego ps. „rybka”

ul. Juzistek 2 
05-131 Zegrze 
tel.: 261 883 321
cslii@ron.mil.pl

Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu kształci 
kandydatów na podoficerów z terytorialnej 
i zawodowej służby wojskowej, a także osoby 
ze środowiska cywilnego. Dodatkowo prowadzi 
kursy kwalifikacyjne na kolejny stopień 
wojskowy, a także kursy instruktorskie.

Kurs „SoNDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez 
Dowództwo wojsk obrony terytorialnej. Zajęcia trwają kilkana-
ście tygodni, podczas nich żołnierze szkolą się w trybie ciągłym 

i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-
learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady ot, sprawia, że 
jest przedsięwzięciem nowatorskim. 

SoNDA to akronim sformułowania „Szkoła Niższych Dowódców”. Jej 
początki sięgają pierwszej połowy 1944 roku, kiedy to decyzją Komen-
danta głównego AK zlikwidowane zostały Szkoły Podchorążych Rezer-
wy Piechoty, a w ich miejsce powstały Zastępcze Kursy Szkoleniowe Niż-
szych Podoficerów. Był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący po-
ziom dowódców drużyn. 

Dziś, to nauka podstaw dowodzenia i przywództwa. Żołnierze zostają 
do niego zakwalifikowani na podstawie zdanego egzaminu z w-f, testu 
z wiedzy ogólnej, języka obcego i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandyda-
ci na podoficerów muszą ponadto posiadać wykształcenie średnie, być 
niekarani, ukończyć szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, posiadać 
pozytywną opinię służbową. Dodatkowe punkty można uzyskać za wy-
różnienia zdobyte podczas służby lub działalność społeczną.

kogo i gdzie szkoli sonda?

BAZowE KURSY PoDoFicERSKiE
•	 osoby ze środowiska cywilnego;
•	 żołnierze terytorialnej Służby wojskowej;
•	 żołnierze zawodowi wojska Polskiego.

KURSY KwALiFiKAcYJNE NA KoLEJNY StoPiEŃ 
woJSKowY
•	 żołnierze terytorialnej Służby wojskowej;
•	 żołnierze zawodowi wojska Polskiego.

KURSY iNStRUKtoRSKiE
•	 żołnierze terytorialnej Służby wojskowej;
•	 żołnierze zawodowi wojska Polskiego.

MiEJScA SZKoLEŃ
•	 w siedzibie Szkoły;
•	 w Brygadach obrony terytorialnej;
•	 w jednostkach operacyjnych.

sonda 
– jak zostać  
podoficerem?



WOJSKA OBRONY  
TERYTORIALNEJ

Zawsze gotowi, zawsze blisko


