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MON ZAPRASZA SOJUSZNICZYCH TERYTORIALSÓW
DO SZKOLENIA W TORUNIU
Wybrane zasoby powstającego właśnie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu będą
mogły być udostępniane sojusznikom – ogłosił w środę szef MON Mariusz Błaszczak. Chodzi m.in. o
kompetencje z zakresu rozpoznawania i zwalczania zagrożeń hybrydowych oraz walki nieregularnej.
Minister ogłosił ten pomysł w Warszawie na spotkaniu dowódców i przedstawicieli wojskowych
formacji terytorialnych z 13 państw. To pierwsza tego typu konferencja i początek Europejskiej
Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej (ang. European Territorial Defence Regional
Cooperation Initiative). Jej organizatorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. – Głównym
celem inicjatywy jest zbudowanie platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń, współdzielenie
zasobów szkoleniowych, a także wymianę informacji dotyczących zagrożeń – powiedział minister
obrony Mariusz Błaszczak, który otworzył obrady.
Czytaj też: Terytorialsi szkolą się z celownikami holograﬁcznymi. Nowy model szkolenia
Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił, że sytuacja w naszym regionie wymaga działań
zwiększających bezpieczeństwo i wzmacniania zdolności do obrony terytorium kraju. – Doskonale
rozumiem, jak ważna dla naszego bezpieczeństwa jest efektywna współpraca międzynarodowa, w tym
regionalna. Dziś tu, w Warszawie staramy się zapoczątkować ją w obszarze obrony terytorialnej –
powiedział minister.

Aktualnie zgodnie z moją decyzją WOT rozpoczął proces budowy
Centrum Szkolenia w Toruniu. Zdecydowałem, że wybrane zasoby do
tego centrum w przyszłości będą mogły być udostępnione na potrzeby
naszych sojuszników, przyczyniając się do wzrostu ich zdolności
obronnych. W centrum będą mogli pozyskiwać m.in. kompetencje z
zakresu rozpoznawania i zwalczania zagrożeń hybrydowych, a także walki
nieregularnej.
szef MON Mariusz Błaszczak

Szef MON przekonywał, że WOT są efektywną odpowiedzią na współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa, takie jak wojna hybrydowa i "konﬂikty szarej strefy". Tego typu siły – zdaniem
Błaszczaka – stanowią istotne wsparcie dla wojsk operacyjnych w razie konﬂiktu symetrycznego. –

Zależy mi na rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej – deklarował minister.
Czytaj też: Szef SGWP znów będzie dowodził. Sejm uchwalił tzw. mały SKiD
Centrum Szkolenia WOT w Toruniu dopiero raczkuje. Aktualnie prowadzony jest remont infrastruktury.
Dowództwo WOT docelowo chciałoby utworzyć na bazie centrum regionalny ośrodek szkolenia
terytorialsów, coś na wzór NATO-wskich centrów doskonalenia (ang. NATO Center of Excellence, CoE;
w Polsce istnieją dwa takie ośrodki związane z Żandarmerią Wojskową i kontrwywiadem) albo ośrodka
szkoleniowego sił specjalnych w Niemczech (ang. International Special Operations Training Center,
ISTC). Najpierw jednak częścią CS WOT stanie się ośrodek szkolenia w Nowym Mieście nad Pilicą –
zapowiedziany w czerwcu przez szefa MON.
Czytaj też: Wojsko wraca do Nowego Miasta nad Pilicą. "Powstanie ośrodek szkoleniowy WOT"
W pierwszym spotkaniu Europejskiej Inicjatywie Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej bierze
udział 13 państw – Polska, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Węgry
i Wielka Brytania, a także dwa kraje pozaeuropejskie – Izrael i Stany Zjednoczone. Amerykanów,
którzy są partnerem strategicznym, reprezentuje Gwardia Narodowa z dwóch stanów – Illinois, który
jest głównym partnerem Wojska Polskiego, oraz Zachodniej Wirginii, z którą Dowództwo WOT planuje
wspólne szkolenie w przyszłości.
Czytaj też: Współpraca Wojska Polskiego i Gwardii Narodowej z Illinois ma 25 lat. "Bez tego nie
byłoby Polski w NATO"
Formacje, które biorą udział w inicjatywie, łączy terytorialny charakter i ochotniczy zaciąg. W sumie
liczą ok. 300 tys. żołnierzy.
Czytaj też: Możliwe, że WOT zostaną podporządkowane szefowi SGWP od 2024-2025 r.

