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W SWOJE ŚWIĘTO WOT STAWIA NA TRADYCJĘ I
NOWOCZESNOŚĆ
Wojska Obrony Terytorialnej po raz pierwszy obchodzą swoje święto, ustanowione na dzień 27
września. Formacja powołana z dniem 1 stycznia 2017 roku odwołuje się do tradycji Polski Walczącej,
której symbol traﬁł na sztandary i insygnia WOT. Obecnie jej liczebność stale rośnie, a w ręce
ochotników traﬁa najnowocześniejsze uzbrojenie.
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza
Błaszczaka z 14 sierpnia i obchodzone jest w dniu rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego, czyli 27 września. W tym dniu, po zakończeniu obrony Warszawy, powołana została
Służba Zwycięstwu Polski z której wywodził się późniejszy Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa. W
1998 roku Sejm ustanowił tę rocznicę Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.
Czytaj też: Święto WOT będzie 27 września, w rocznicę Państwa Podziemnego
Zbieżność daty obu świąt to podkreślać charakter tej formacji, która odwołuje się do symboliki i
tradycji Armii Krajowej. Cała symbolika Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązuje do podziemia z okresu II
wojny światowej lub tuż po jej zakończeniu. Patronami pierwszych sześciu brygad WOT (docelowo ma
ich powstać 17) są bohaterowie antyhitlerowskiego i antykomunistycznego ruchu oporu. Jest to jeden
z istotnym elementów etosu tej formacji.
Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, po niespełna dwóch latach istnienia jest nadal w fazie tworzenia i
gwałtownego rozwoju. W obecnej chwili liczebność WOT wynosi 13,6 tys. żołnierzy z czego 11,2 tys. to
ochotnicy, a 2,4 tys. żołnierze zawodowi. Stanowią oni przede wszystkim kadrę oﬁcerską i
podoﬁcerska oraz obsługę sprzętu wymagającego długotrwałego szkolenia. Do końca 2018 r. w
WOT ma natomiast służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. w ramach Terytorialnej
Służby Wojskowej.
Docelowo w roku 2021 WOT ma liczyć 53 tys. żołnierzy czyli zwiększać w latach 2019-2021 swoją
liczebność o ok. 10 tys. rocznie. Dwie brygady mają zostać utworzone w województwie Mazowieckim i
po jednej we wszystkich pozostałych województwach. Obecnie jednostki formowane są na tak zwanej
„ścianie wschodniej” i na Mazowszu a więc na kierunku głównego potencjalnego zagrożenia. Wynika
to z zadań WOT, które koncentrują się na ochronie lokalnej ludności i wsparciu wojsk operacyjnych w
realizacji zadań na obszarze funkcjonowania wojsk terytorialnych. Ważnym zakresem aktywności WOT
jest też zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz inne działania związane z bezpieczeństwem na
danym obszarze, stąd ścisła współpraca ze Strażą Graniczną czy Policją.
Czytaj też: Terytorialsi szkolą się na Grotach. „Informacja zwrotna” dla producenta

Ze względu na specyﬁkę służby, która przez żołnierzy terytorialnej służby wojskowej sprawowana jest
obok ich codziennego życia zawodowego i prywatnego, WOT stawia na nowoczesne metody szkolenia,
maksymalną skuteczność prowadzonych zwykle w weekendy zajęć. Z tego samego powodu
dowództwo WOT stara się o to, aby do formacji traﬁł najnowocześniejszy sprzęt. Celem jest przede
wszystkim uproszczenie i unowocześnienie szkolenia. WOT jest więc prekursorem np. w kwestii
karabinków modułowych GROT, które mają stać się w przyszłości podstawową bronią całych sił
zbrojnych, ale pierwszym zamawiającym stali się właśnie Terytorialsi. Podczas kieleckiego MSPO 2017
zakontraktowano dostawę 53 tys. karabinków Grot, których kolejne partie będą modyﬁkowane w
oparciu o doświadczenia z eksploatacji w jednostkach WOT. Następnym użytkownikiem tej broni staną
się Wojska Specjalne.
Czytaj też: Wojska Obrony Terytorialnej – narzędzie skutecznego odstraszania? [RAPORT]
Podsumowując sytuację Wojsk Obrony Terutorialnej w czasie ich pierwszego święta należy podkreślić,
że jest to bardzo prężnie rozwijająca się, młoda formacja, odwołująca się jednak do żywej i silnej
tradycji. W kwestii jej oceny należy jednak poczekać, aż osiągnie gotowość operacyjną, co dla
pierwszych trzech sformowanych brygad zajmie jeszcze co najmniej rok. Dopiero wówczas można
będzie realnie powiedzieć coś więcej o możliwościach jakie zyska Wojsko Polskie dzięki nowemu,
terytorialnemu rodzajowi sil zbrojnych.

