
Wakacje na poligonie? 
Tylko z kujawsko-pomorskimi Terytorialsami!

„Wakacje z WOT” to nowy projekt realizowany przez 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, adresowany do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Chętni do spędzenia aktywnie czasu wolnego rozpoczną szkolenie już 16 sierpnia w szeregach WOT. Chcesz zobaczyć jak wygląda szkolenie? Chcesz poczuć adrenalinę i sprawdzić się?! Dołącz do naszego teamu!
Pomysł jest ukłonem w stronę ochotników, którzy chcą stać się żołnierzami, ale ze względu na trwającą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 
i na uczelniach nie mogą stawić się na szkolenia organizowane w trakcie trwania roku szkolnego. Podobny projekt świetnie przyjął się już podczas ostatnich ferii zimowych. Z propozycji dającej możliwość spędzenia czasu wolnego w szeregach 8K-PBOT w ferie br. skorzystali już uczniowie, studenci i nauczyciele.
 „Chcemy wyjść naprzeciw młodym ludziom, którzy nie mogą sobie pozwolić na wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, ze względu na organizowanie szkolenia podstawowego w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. Ten projekt jest skierowany właśnie do nich” – mówi płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Pomysł na szkolenie podstawowe podczas wakacji to świetny pomysł, aby pogodzić naukę 
i pracę z realizacją swoich marzeń i przeżyć wspaniałą survivalową przygodę – dodaje.
Duże zainteresowanie taką opcją potwierdzają także dane z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, zgodnie z którymi w czasie ostatnich ferii zimowych w szeregi terytorialsów w skali kraju powiększyły się o ponad 700 żołnierzy. 
W dużej części to uczniowie i studenci, którzy deklarują, że do podjęcia decyzji 
o założeniu munduru skłoniło ich to, że szkolenia odbywały się w czasie zimowej przerwy międzysemestralnej. Dlatego kolejna taka okazja, aby sprawdzić się 
w trakcie szkolenia podstawowego bez przerywania nauki, będzie już podczas zbliżających się wakacji.
Pierwsze szkolenie w 8K-PBOT w ramach projektu „Wakacje z WOT” rozpocznie się już 16 sierpnia 2019 r., a zakończy 31 sierpnia uroczystą przysięgą wojskową. Procedura rekrutacji trwa ok.2 miesięcy dlatego też, ochotnicy muszą zgłaszać się już teraz aby uzyskać skierowania na badania psychologiczne oraz do wojskowych komisji lekarskich. Dzięki temu projektowi uczniowie i studenci bezkolizyjnie odbędą 16-to dniowe szkolenie podstawowe, które zostanie zakończone uroczystą przysięgą wojskową.
Warto już teraz złożyć wniosek o przyjęcie do WOT w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub wypełnić formularz elektroniczny na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” powstała w trzecim etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi 81 batalion lekkiej piechoty rozmieszczonych w Toruniu. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, 
w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.
  
Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już ponad 19,5 tys. żołnierzy, w tym ponad 16,5 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.
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