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RUSZAJĄ SZKOLENIA TERYTORIALSÓW W
CENTRALNEJ POLSCE
W Wojskach Obrony Terytorialnej trwa już szkolenie żołnierzy brygad OT, zlokalizowanych
w centralnej Polsce i formowanych w ramach trzeciego etapu. Jako jedna z pierwszych
brygad trening żołnierzy rozpoczęła 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej.
Jak poinformował Defence24.pl ppłk Marek Pietrzak z Dowództwa Wojsk OT, 12 Wielkopolska Brygada
Obrony Terytorialnej rozpoczęła szkolenia żołnierzy w ramach trzeciego etapu budowy tej formacji. W
ostatnią sobotę do dwóch batalionów lekkiej piechoty w Śremie i w Lesznie powołano kilkudziesięciu
ochotników - kandydatów na instruktorów, którzy w przyszłości będą prowadzić szkolenia żołnierzy OT
na szkolenia wyrównawcze (dla żołnierzy, którzy wcześniej odbyli służbę wojskową).
Ppłk Pietrzak dodał, że 28 lipca rozpoczyna się 16-dniowe szkolenie dla terytorialsów po raz pierwszy
rozpoczynających służbę wojskową. Przysięga żołnierzy trzeciego etapu planowana jest 12 sierpnia w
Lesznie. Wcześniej pewne szkolenia związane z trzecim etapom zainicjowano w brygadach łódzkiej i
świętokrzyskiej. Z kolei wielkopolska brygada rozpocznie szkolenia podstawowe, które będą
pierwszymi tego typu prowadzonymi przez brygady trzeciego etapu formowania WOT.

W tym roku wcześniej rozpoczynamy jesienną kampanię szkoleniową.
W jej ramach planujemy rozpocząć szkolenie około 5 tysięcy ochotników.
Główny wysiłek będzie realizowany od połowy sierpnia do końca
listopada.
Dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła

Dziś w WOT służbę pełni 11,7 tys. żołnierzy, w tym 9,6 tys. ochotników oraz 2,1 tys. żołnierzy
zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może
służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę
wojskową.
W przekazanym Defence24.pl komunikacie ppłk Pietrzak zaznacza, że tzw. „mapa drogowa” budowy
WOT zakłada zwiększanie liczebności tej formacji o około 10 tys. żołnierzy rocznie. W ten sposób do
końca 2019 roku w Wojskach Obrony Terytorialnej służyć ma ok. 30 tys. żołnierzy, a do 2021 roku
osiągną one zakładaną liczebność 53 tys. żołnierzy. Tworzenie WOT odbywa się zgodnie z koncepcją
zatwierdzoną jeszcze w 2016 roku, jak i z uwzględnieniem wniosków z pierwszego etapu formowania.

Docelowo w skład WOT będzie siedemnaście brygad (po jednej w każdym województwie, dwie w
mazowieckim). Pierwsze trzy jednostki - (na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu) - są już na etapie
szkolenia specjalistycznego. Kolejne trzy, sformowane w ramach drugiego etapu (dwie na Mazowszu
oraz jedna na Warmii i Mazurach) kontynuuje szkolenie indywidualne. Natomiast w ramach trzeciego
etapu siedem kolejnych brygad w Polsce centralnej (na Pomorzu, Kujawach, Małopolsce, Wielkopolsce,
Śląsku, w Łódzkiem i Świętokrzyskiem) rozpoczyna szkolenia podstawowe i wyrównawcze. Oprócz
tych jednostek w kolejnej fazie zostaną sformowane jeszcze cztery brygady położone na zachodzie
kraju.
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych,
Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, formalnie powstały na początku 2017 roku. Na czas wojny
głównym zadaniem WOT jest wsparcie wojsk operacyjnych, natomiast w czasie pokoju – wsparcie
operacji reagowania kryzysowego, w tym przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. Cechą
charakterystyczną WOT jest terytorialny podział struktur (kompania w każdym powiecie, brygada w
każdym województwie) i podobny podział odpowiedzialności za prowadzenie działań.
WOT są wyposażane w nowoczesny sprzęt - m.in. karabiny MSBS/Grot, czy system amunicji krążącej
Warmate, a także wyposażenie indywidualne. Planowane są kolejne zakupy na potrzeby tej formacji,
aby mogła ona uzyskać zakładany poziom zdolności bojowych.

