
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ SZKOLĄ SIĘ W MAŁOPOLSCE

W 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczął się kolejny

intensywny rok szkoleniowy. Zaplanowano czterdzieści dwa szkolenia:

podstawowe, wyrównawcze, rotacyjne i zintegrowane. 

Małopolscy  Terytorialsi  z  charakterystyczną  dla  siebie  energią  rozpoczęli

kolejny  rok  funkcjonowania.  W  styczniu  odbyły  się  pierwsze  z  comiesięcznych

szkoleń  rotacyjnych.  W  każdej  kompanii  lekkiej  piechoty  służą  doświadczeni

żołnierze,  

którzy dla uzupełnienia wcześniej zdobytych umiejętności przeszli w ubiegłym roku

szkolenia  wyrównawcze,  jak  i  osoby,  które  po  ukończeniu  szesnastodniowych

szkoleń  podstawowych  i  złożeniu  przysięgi  dopiero  poznają  tajniki  wojskowego

rzemiosła. Aktualnie w 11 MBOT szkoli się niemal pół tysiąca żołnierzy OT. W ciągu

trzech lat mają oni być gotowi do certyfikacji potwierdzającej osiągnięcie gotowości

bojowej. 

W  bieżącym  roku  brygada  planuje  zorganizować   sześć  szkoleń

podstawowych, sześć szkoleń wyrównawczych, ponad trzydzieści rotacyjnych i dwa

zintegrowane.  

Na szkolenia zakwalifikowano już ponad 800 ochotników z całego województwa.

Aktywnie podnosi swoje kompetencje również kadra instruktorska 11MBOT.

Szkolenia  dla  instruktorów  prowadzone  są  przez  Mobilne  Zespoły  Szkoleniowe,

złożone  z  byłych  żołnierzy  Wojsk  Specjalnych.  Unikalna  wiedza  i  bezcenne

doświadczenia,  które  przekazują  w  trakcie  zajęć  „specjalsi”,  przekładają  się  

na  wysoki  poziom  prowadzonych  szkoleń.  Instruktorzy  poszerzają  wiedzę

teoretyczną  i  doskonalą  umiejętności  praktyczne  z  zakresu  prowadzenia  działań

taktycznych  czy  pracy  ze  sprzętem  wojskowym,  ale  także  podnoszą  swoje

umiejętności  metodyczne,  czyli  umiejętność  przekazywania  zdobytej  wiedzy

żołnierzom.

Luty  to  także  kolejny  miesiąc  głośnej  kampanii  rekrutacyjnej  „Zostań

Żołnierzem RP”, prowadzonej m.in. na terenie ośrodków sportowych.

Terytorialsi  zachęcają  do  odwiedzenia  stoiska  promocyjnego,  gdzie  każdy

zainteresowany może porozmawiać z żołnierzami, zapytać o specyfikę i zalety służby

w Wojskach Obrony Terytorialnej, a nawet obejrzeć uzbrojenie i wyposażenie tego

rodzaju wojsk. Żołnierzy 11 MBOT będzie można spotkać  m.in. w Tyliczu, Krynicy 

i Białce Tatrzańskiej. Zachęcamy do  śledzenia  kalendarza kampanii.



Dowódcą  11  Małopolskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej  jest  płk  Krzysztof

GONCERZ  wywodzący  się  z  Wojsk  Specjalnych  i  Powietrznodesantowych.

Dowództwo Brygady i pierwszy z planowanych czterech batalionów lekkiej piechoty

stacjonują w Krakowie (Kraków-Rząska). 

Wojska  Obrony Terytorialnej  są  piątym  rodzajem sił  zbrojnych  obok  wojsk

lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki  wojennej, stanowią uzupełnienie  

i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.
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11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

www: www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

“Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

http://www.terytorialsi.mil.pl/
http://wojska-obrony-terytorialnej/

