
Gotowość, odzew, ratunek
jedenaście miesięcy walki wojska polskiego z epidemią koronawirusa
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Szanowni Państwo, 

druga fala epidemii koronawirusa, której doświadczamy od jesieni, postawiła przed nami nowe  
wyzwania. Narzucone obostrzenia i ograniczenia przyczyniły się do jeszcze większego zaangażo-
wania służb mundurowych. Sprawna i zdecydowana reakcja rządu, znacząco ograniczyła tempo 
i skalę rozprzestrzeniania się wirusa. 

Skuteczna walka z epidemią nie byłaby możliwa bez Wojska Polskiego. Żołnierze byli na jej 
pierwszym froncie od samego początku. Już 2 lutego wojskowi piloci ewakuowali naszych 
rodaków z zagrożonych koronawirusem Chin. Obecnie, każdego dnia ok. 10 tys. żołnierzy walczy 
z pandemią, a kolejne 10 tys. jest w gotowości do podjęcia działań. W pierwszych dniach epidemii 
zdecydowałem, by zaangażowanie Wojska Polskiego zostało podzielone na dwie operacje – „Tarcza”, 
za którą odpowiadało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych i „Odporna Wiosna” oraz 
później „Trwała Odporność” realizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska operacyjne 
zaangażowały się w ochronę naszych granic i wsparcie Straży Granicznej oraz Policji. Terytorialsi 
zajęli się m.in. pomaganiem instytucjom państwowym, samorządom czy szpitalom, a skala ich 
działań zwiększała się każdego dnia. Żołnierze wspólnie z pogranicznikami, do momentu, aż granice 
zostały ponownie otwarte, prowadzili ok. 170 patroli granicznych dziennie i wspierali kontrolę ruchu 
na przejściach. Terytorialsi i Żandarmeria Wojskowa razem z Policją realizują codzienne patrole  
na ulicach miast oraz kontrolują przestrzeganie kwarantanny. 

Co jeszcze robimy? Dostarczamy żywność i środki ochrony osobistej do szpitali, domów pomocy 
społecznej oraz jednostek samorządowych. W ramach natowskiego programu SALIS zorganizowa-
liśmy 4 transporty lotnicze z setkami ton środków ochrony osobistej. Samolotami Hercules i Casa 
przetransportowaliśmy 2 ładunki medyczne z Turcji.
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Wspieramy także kombatantów, weteranów, seniorów i  rodziny personelu medycznego. Łącznie to 
prawie 11 tys. potrzebujących, którymi zaopiekowali się żołnierze. Terytorialsi, żołnierze wojsk ope-
racyjnych oraz podchorążowie dostarczają im pożywienie i materiały pierwszej potrzeby. Codzien-
nie ponad 2,5 tys. wojskowych medyków, pielęgniarek i ratowników medycznych dba o zdrowie 
chorych i ratuje życie pacjentów. Siły zbrojne wystawiają trzy szpitale kontenerowe, cały czas pra-
cuje 14 wojskowych szpitali, 5 ośrodków medycyny prewencyjnej oraz Wojskowy Instytut Higie-
ny i Epidemiologii. Żołnierze wspierali budowę 17 szpitali tymczasowych na terenie kraju, m.in. 
w Lublinie, Rzeszowie, Sopocie, Krakowie. Powstał także szpital tymczasowy na terenie 1. Bazy  
Lotnictwa Transportowego. W szpitalu będzie mogło być hospitalizowanych jednorazowo 250 
pacjentów. Opiekę zapewnią m.in. lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 
Do Włoch, Słowenii i Stanów Zjednoczonych wysłaliśmy wojskowe misje medyczne. Nasi medycy 
pomagali miejscowym lekarzom oraz zdobyli bezcenną wiedzę o metodach zwalczania COVID-19. 

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz podchorążowie-studenci uczelni wojskowych pomagają 
w blisko 800 szpitalach i placówkach medycznych. Wspierają także prawie wszystkie stacje sani-
tarno-epidemiologiczne i regionalne centra krwiodawstwa. Zbudowaliśmy ponad 50 izolatoriów 
oraz ponad 20 polowych izb przyjęć. Siedem wojskowych laboratoriów cały czas wykonuje testy 
na obecność koronawirusa. Uruchomiliśmy kilkadziesiąt punktów TEST&GO, w których pobierane 
są próbki do badań. Działa też około 300 przyszpitalnych punktów pobrań, w których pracują żoł-
nierze oraz 330 mobilnych zespołów wymazowych. 

W ramach akcji honorowego krwiodawstwa zebraliśmy ponad 11 tys. litrów krwi. Zwróciłem się 
także do żołnierzy Wojska Polskiego i pracowników cywilnych, którzy przeszli COVID-19 i zakaże-
nie SARS-CoV-2, z prośbą o oddawanie osocza. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które 
mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zaka-
żenia. Do grudnia 2020 roku osocze oddało ponad 100 żołnierzy Wojska Polskiego. 
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Szczególne miejsce na mapie naszej pomocy zajmują domy pomocy społecznej. Spośród 824 DPS-ów, 
aż 743 zostały objęte wsparciem żołnierzy WOT. Wojskowi są w kontakcie z dyrektorami wszyst-
kich placówek na terenie kraju. 

Doceniam także wysiłek wojsk chemicznych. Ponad 400 żołnierzy w 20 zespołach, przez 7 dni
w  tygodniu dezynfekuje szpitale, domy pomocy społecznej, ulice, przystanki autobusowe, pla-
cówki oświatowe oraz zabezpiecza dezynfekcję sprzętu wojskowego. To tylko część wielkiego 
wysiłku żołnierzy Wojska Polskiego i pracowników cywilnych resortu obrony narodowej w walce 
z koronawirusem. 

Ta pomoc udzielana jest z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Siły zbrojne raz jeszcze 
pokazały, że w jej szeregach stoją ludzie o wielkim sercu i bezinteresownym charakterze. Wspólnie 
z lekarzami, pielęgniarkami i całym personelem medycznym są wielkimi bohaterami tego trudnego 
czasu i  wielkiej próby społecznej solidarności. Dlatego na ręce wszystkich żołnierzy, pracowników 
wojska, ale także ich rodzin składam podziękowania za dotychczasową służbę i pracę, za trud, wy-
siłek i przede wszystkim wielką siłę do dalszego niesienia pomocy.

Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej
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Dążąc do ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, rząd polski podjął odpowiedzialną decyzję 
o zamknięciu granic. Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji wsparli żołnierze wojsk operacyjnych 
zaangażowani m.in. w służbę patrolową, obserwację, inżynieryjną rozbudowę posterunków 
granicznych oraz wzmocnienie ich obsady. Wojsko Polskie już 2 lutego ewakuowało Polaków 
z Chin do kraju. Samoloty wojskowe przewiozły również polskich obywateli z innych rejonów 
zagrożonych: z Francji, Wielkiej Brytanii, Libanu i Kuwejtu. Żołnierze Wojska Polskiego strzegli 
granic aż do ponownego ich otwarcia w czerwcu 2020 roku.

1. Żołnierze pełnili służbę na wszystkich granicach, wystawiając dziennie średnio ok. 170 patroli i ponad 160 posterunków
2. Mobilne patrole nadzorowały także miejsca poza głównymi szlakami komunikacyjnymi
3. W służbę na granicy oprócz żołnierzy zaangażowano ponad 220 jednostek sprzętu, samolot i cztery śmigłowce
4. 2 lutego na lotnisku we Wrocławiu wylądowały wojskowe samoloty CASA z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, 

na pokładzie których powrócili Polacy ewakuowani z Chin

Żołnierze od początku epidemii 
strzegli granic
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wojsko transportuje Żywność 
i środki ochrony osobistej

Skuteczna walka z wirusem nie byłaby możliwa bez odpowiednich środków ochrony osobistej. Wojsko 
Polskie od początku aktywnie włączyło się w ich transport zarówno do Polski, jak i na terenie kraju.

W ramach natowskiego programu SALIS (Strategic Airlift International Solution) do naszego kraju 
z Chin dotarły setki ton sprzętu, m.in.: kombinezonów, ochraniaczy, przyłbic, rękawic, płynów 
dezyn fekcyjnych i termometrów. Wojskowe samoloty CASA i Hercules przetransportowały środki 
ochrony osobistej zakupione w Turcji. 

Przez wszystkie miesiące pandemii wojskowi logistycy dostarczają sprzęt do szpitali, placówek me-
dycznych, domów opieki społecznej, przedszkoli i żłobków. 

Od października 2020 roku wojsko transportuje niezbędny sprzęt m.in. do budowanych tymcza-
sowych szpitali na terenie całego kraju, w tym środki ochrony osobistej, respiratory, aparaty USG 
i EKG, kardiomonitory, resuscytatory, pompy infuzyjne oraz butle z tlenem wraz z reduktorami.

1. Dzięki transportom na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej do Polski trafiły tony niezbędnego sprzętu
2. Lot realizowany w ramach programu SALIS: An-124-100 Rusłan dostarczył do Wrocławia ponad 70 ton środków ochrony
3. Wojskowi logistycy wspierali szpitale dostarczając sprzęt...
4.  ... oraz środki ochrony osobistej
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Stan zagrożenia epidemicznego i wiążące się z nim ograniczenia sprawiły, że seniorzy, osoby 
chore i samotne często pozostawały bez opieki. W pomoc dla nich zaangażowali się żołnierze 
Wojska Polskiego. Dzięki nim do potrzebujących na czas dotarły: podstawowe zakupy, gotowe 
obiady czy środki ochrony osobistej. 

Ponad 3500 kombatantów, m.in. Powstańców Warszawskich, otrzymało wsparcie od żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych oraz podchorążych. Żołnierze opiekowali się także 
rodzinami medyków.

1. Żołnierze współczesnego Wojska Polskiego mogli okazać wdzięczność swoim bohaterskim poprzednikom. Na zdjęciu żołnierze 
WOT odwiedzają 100-letniego kombatanta mjr. Józefa Rusaka ps. Bylina

2. Żołnierze WOT w ramach akcji „Odporna Wiosna” pomagali m.in. pensjonariuszom domów pomocy społecznej
3. W małych miejscowościach i na wsiach żołnierska pomoc jest czasem jedynym wsparciem w tak trudnym okresie
4. Osoby samotne i przebywające w kwarantannie mogą liczyć na wsparcie, np. w codziennych zakupach

Żołnierze wspierają 
najbardziej potrzebujących
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medycy w mundurach
walczą na pierwszej linii

Wojskowe służby medyczne natychmiast zareagowały na zagrożenie. W stałej gotowości jest 
14 szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej. We Wrocławiu i w Warszawie stanęły kontene-
rowe szpitale polowe przeznaczone m.in. do diagnostyki żołnierzy i pracowników powracających 
z misji poza granicami państwa. W szpitalach wojskowych, zgodnie z decyzją ministra Mariusza 
Błaszczaka, 35% łóżek zostało zarezerwowanych dla pacjentów zarażonych koronawirusem. 

O zdrowie Polaków podczas epidemii dba codziennie ponad 2500 wojskowych lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników medycznych i psychologów. 

1. Budowa wrocławskiego szpitala kontenerowego trwała zaledwie trzy dni
2. Szpital kontenerowy powstały na terenie 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu jest przygotowaną do działania, w pełni 

wyposażoną placówką
3. Wojskowi medycy obecni są w większości szpitali leczących chorych na COVID-19
4. Żołnierzy nie zabrakło przy łóżkach najciężej chorych
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Żołnierze pomaGają diaGnozować
Bez skutecznej diagnostyki walka z COVID nie byłaby możliwa. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania 
Zagrożeń Biologicznych w Puławach, będący częścią Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, 
jest w stanie przeprowadzić 500 testów na dobę. Ponadto w kraju działa jeszcze siedem wojskowych 
laboratoriów, w tym dwa mobilne, które nieprzerwanie wykonują badania próbek, ponad 1100 na dobę.

W miejscach trudno dostępnych i w sytuacjach, gdzie liczy się przede wszystkim szybkość działania, 
z pomocą przychodzą mobilne punkty do pobierania próbek, tzw. Test&Go. Okazały się one 
nieocenione m.in. podczas trudnej sytuacji na Śląsku, gdzie wirusem zaraziło się kilka tysięcy górników.

Żołnierze oraz wojskowi studenci medycyny pobierają materiał biologiczny do badań także w domach 
osób poddanych kwarantannie. Wojsko pobiera próbki również od pracowników przedszkoli i żłobków.

W listopadzie średnio każdego dnia działało ponad 10 punktów drive-thru, m.in. w Olsztynie, 
Radomiu, Chojnicach, Poznaniu i we Włocławku. Żołnierze pracują w ok. 300 przyszpitalnych 
punktach pobrań. Materiał do badań na obecność koronawirusa pobierali także żołnierze z ponad 
300 zespołów wymazowych.

1. Udostępnione przez wojsko punkty pobrań typu „drive-thru” pozwalają na przeprowadzenie testu zarówo kierowcy,  
jak i pasażerowi samochodu, bez konieczności opuszczania pojazdu

2. Specjalnie przeszkoleni żołnierze zajmują się pobieraniem wymazów do testów na obecność COVID-19
3. W przypadku mobilnej diagnostyki najważniejsze są dwie rzeczy – bezpieczeństwo i precyzja
4. Żołnierska sumienność przydaje się przy opisywaniu próbek
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żołnierze wspólnie z policjantami 
dbają o bezpieczeństwo 

Tylko współpraca wszystkich służb mundurowych pomoże zwalczyć zagrożenie. Minister Mariusz 
Błaszczak już w marcu podpisał decyzję w sprawie użycia Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji. 
Zgodnie z nią w zespołowe działania zaangażowali się żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Wojsk 
Obrony Terytorialnej. 

Podczas wspólnych patroli miejsc publicznych sprawdzano przestrzeganie zakazu przemieszczania 
i grupowania się. 

Dziennie w teren ruszało średnio 620 patroli. Trwały one od 10 do 12 godzin. Wojskowi wspierają 
również policjantów w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny.

1. Zadaniem wspólnych patroli policji i wojska jest jak najdokładniejsze eliminowanie sytuacji mogących zagrozić zdrowiu Polaków
2. Żołnierze i policjanci skutecznie egzekwowali zakaz przemieszczania się… 
3. W tym wypadku sytuacja epidemiczna miała swoje dobre strony – wspólna służba mogła być okazją do wymiany doświadczeń
4. Żandarmeria wspiera policjantów w kontroli osób przebywających na kwarantannie 
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wojsko pomaga najsłabszym 
i najbardziej potrzebującym

Pandemia wyjątkowo silnie uderzyła w domy pomocy społecznej, których pensjonariusze – osoby 
starsze i chore – są szczególnie narażone na infekcję. W obliczu gwałtownie rosnącej liczby 
zakażonych i braku wsparcia ze strony wielu samorządów, które są odpowiedzialne za opiekę nad 
DPS-ami, w pomoc poszczególnym placówkom zaangażowano wojskowe Zespoły Interwencji 
Kryzysowych, organizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz wojska operacyjne. Udzielały 
one wsparcia w ewakuacji i przywracaniu zdolności do funkcjonowania DPS-ów, m.in. w transporcie 
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy i Koleczkowie oraz ewakuacji DPS-ów 
w Pleszewie, Czernichowie i Kaliszu. Od początku epidemii żołnierze udzielili wsparcia w niemal 
wszystkich DPS-ach, gdzie pobrali blisko 28 000 wymazów.

Od marca 2020 roku terytorialsi wspierają placówki pomagające osobom ubogim. Pomoc taka jest 
niesiona m.in. we współpracy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

1. Lubelscy terytorialsi i chemicy z Tarnowskich Gór ruszyli na pomoc obsłudze i pensjonariuszom DPS-u w Zamościu
2. W nocy z 17 na 18 kwietnia żołnierze ewakuowali do szpitala w Poznaniu pensjonariuszy DPS-u w Kaliszu
3. Żołnierze WOT pomagają w Domu Seniora „Jesień na Letniej” w Jaworznie...
4. ... oraz Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Zielonej Górze
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Żołnierze oddają 
potrzebną krew

Stan epidemii znacząco naruszył krajowe zapasy krwi. W odpowiedzi na apel Ministerstwa Zdrowia 
minister Mariusz Błaszczak zwrócił się do żołnierzy z prośbą o udział w akcji oddawania krwi. 
W rezultacie w jednostkach i uczelniach wojskowych na terenie całej Polski od początku zbiórki 
pozyskano ponad 11 tys. litrów tego cennego płynu. 

1. Żołnierze od wielu lat wspierają akcję honorowego krwiodawstwa
2. Tegoroczna edycja akcji „SpoKREWnieni służbą” przebiega w szczególnych warunkach
3. Specjalna zbiórka krwi rozpoczęła się już 19 marca, tego dnia zebrano ponad 13 litrów
4. Żołnierze oddają krew w mobilnym punkcie poboru 
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wojska chemiczne  
dezynfekują szpitale,  

dps-y, ulice i przystanki

Od początku epidemii żołnierze wojsk chemicznych w przeprowadzonych do tej pory ponad  
480 akcjach zdezynfekowali ponad 5100 osób, ponad 9270 pojazdów i 170 samolotów  
wraz z trans portowanym nimi cargo. Każdego dnia żołnierze z jednostek chemicznych oraz innych 
odpowiednio przeszkolonych oddziałów prowadzą dezynfekcję na terenie całego kraju.

1. Oddziały szpitalne muszą być gruntownie dezynfekowane
2. Dezynfekcji podlegają również pojazdy wojskowe
3. Odsiecz dla DPS-ów 
4. Zespół chemiczny podczas dezynfekcji
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podchorąŻowie także włączyli się 
w walkę z koronawirusem

Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka w działania przeciwepidemiczne zaangażowano studentów 
uczelni wojskowych. Oprócz akcji doraźnych wykorzystano potencjał poszczególnych instytucji. 
W Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej wytwarzano m.in. przyłbice 
ochronne i płyn dezynfekujący. Lotnicza Akademia Wojskowa również włączyła się w akcję 
produkcji przyłbic ochronnych dla personelu medycznego. Słuchacze Akademii Marynarki Wojennej  
zorganizowali zbiórkę używanych komputerów, dzięki czemu dzieci nimi obdarowane mogły 
w pełni uczestniczyć w nauce zdalnej.

Minister Mariusz Błaszczak w listopadzie 2020 roku podjął decyzję, aby ponad 500 podchorążych, 
wojskowych studentów medycyny z Centrum Kształcenia Medycznego wspierało lekarzy i pracow-
ników służby zdrowia.

1. Podchorążowie z wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych od początku walki z pandemią zaangażowali się w pomoc potrzebującym
2. Przyszli oficerowie Marynarki Wojennej zajęli się produkcją przyłbic ochronnych
3. Podchorążowie z łódzkiego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego wspomagali personel ochrony zdrowia
4. Dla adeptów medycyny wojskowej była to okazja do nauki i zdobywania cennych doświadczeń
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wojskowi pomagają  
na wszystkich frontach

Walka z koronawirusem wymusiła podejmowanie wielu działań, których nie obejmuje codzienna 
służba wojskowa. Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej wykonywali, często w godzi-
nach pozasłużbowych, maseczki i przyłbice ochronne, które trafiały do szpitali, domów pomocy 
społecznej oraz domów dziecka. 

Żołnierze pomagali także rodzicom, którzy musieli organizować swoim dzieciom warunki do zdalnej 
nauki. 

Z inicjatywy Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowano także bezpłatną infolinię, w której wsparcia 
osobom w kryzysie udzielali psychologowie WOT oraz wojsk operacyjnych. W listopadzie teryto-
rialsi uruchomili całodobową infolinię działającą na rzecz ośrodków pomocy społecznej i organizacji 
pozarządowych. 

1. Profesjonalni psychologowie – żołnierze obrony terytorialnej, wojsk operacyjnych i pracownicy cywilni – służą wsparciem 
osobom w kryzysie

2. Przyłbice i maseczki stały się towarem pierwszej potrzeby
3. Żołnierze z Węgorzewa produkowali maski ochronne
4. Koszary 17 Brygady Zmechanizowanej na chwilę stały się wytwórnią sprzętu ochronnego
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Żołnierze stale szkolą się,  
by skuteczniej walczyć  

z epidemią

Minister Mariusz Błaszczak zdecydował o przeprowadzeniu obowiązkowego szkolenia medycznego 
dla żołnierzy Wojska Polskiego. W teoretyczno-praktycznych zajęciach dotyczących COVID-19, 
posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony osobistej, a także udzielaniu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym, wzięli udział prawie wszyscy żołnierze. Pozostają 
oni w gotowości do wsparcia publicznej służby zdrowia, a nawet – jeżeli zajdzie taka potrzeba – do 
zastąpienia cywilnego personelu medycznego.

W drugiej połowie 2020 roku żołnierze przeszli w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej 
w Toruniu kursy opieki nad pacjentem leżącym, dzięki którym są lepiej przygotowani do 
wykonywania zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla osób starszych, pensjonariuszy zakładów 
opieki lekarskiej i domów pomocy społecznej. Dzięki temu żołnierze będą mogli odciążyć personel 
medyczny. Wykonując swoje obowiązki w domach pomocy społecznej oraz szpitalach na terenie 
kraju żołnierze WOT pomagają pacjentom leżącym.

1. Pokaz wzorowej dezynfekcji
2. Zajęcia metodyczne w zakładaniu środków ochrony osobistej
3. Nauka udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym jest obecnie standardem wśród żołnierzy
4. W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej żołnierze uczyli się opieki nad pacjentem leżącym
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wojskowi medycy pomaGają  
sojusznikom i zdobywają 

doświadczenia

Na początku kwietnia do Lombardii wyruszyła wojskowa misja medyczna. Piętnastu lekarzy  
i ratowników Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Polskiego Centrum Pomocy Międzyna- 
rodowej wspierało Włochów w walce z koronawirusem oraz zdobywało doświadczenia, które  
potem zostały wykorzystane w Polsce. Dzięki pozyskanej tam wiedzy i umiejętnościom znacznie 
efektywniej przygotowano wojskowe oddziały szpitalne w kraju na nadchodzące zagrożenia. 

Kolejna misja medyczna lekarzy WIM-u w dniach 22–24 kwietnia w Słowenii posłużyła eksperckiemu 
wsparciu oraz wymianie informacji. W ostatnim tygodniu kwietnia 9-osobowa grupa wojskowych 
medyków udała się do Stanów Zjednoczonych. Misja służyła przede wszystkim wsparciu amerykań-
skich sojuszników w walce z epidemią, wymianie doświadczeń oraz informacji na temat sposobów 
zwalczania koronawirusa.

1. Z ziemi polskiej do włoskiej – lekarze i ratownicy medyczni z WIM oraz PCPM tuż przed odlotem
2. Personel WIM w akcji
3. Ostatnie instrukcje przed wejściem do „strefy czerwonej”
4. Doktor Olga na oddziale jednego ze szpitali w Lombardii
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Żołnierze przyGotowują 
szpitale tymczasowe

W połowie października 2020 roku minister Mariusz Błaszczak zdecydował o budowie wojskowego 
szpitala tymczasowego na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. Szpital może hospitalizować 
jednorazowo 250 pacjentów. Opiekę zapewnią m.in. lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego 
w Warszawie, którzy swoje doświadczenia w leczeniu chorych na COVID-19 zdobyli podczas misji 
w Lombardii we Włoszech i w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Wojsko przygotowało także 
szpitale kontenerowe na warszawskim Bemowie i we Wrocławiu. Obok Wojskowego Instytutu 
Medycznego przy ul. Szaserów powstaje specjalistyczny szpital halowy. 

Żołnierze wspierają budowę 17 szpitali tymczasowych na terenie kraju, m.in. w Lublinie, Rzeszowie, 
Sopocie i Krakowie.

1. Praca przy wyposażaniu tymczasowego szpitala w Siedlcach
2. Żołnierze pomagaja w budowie szpitala tymczasowego w Katowicach
3. Szpital tymczasowy powstający w wojskowej części warszawskiego lotniska na Okęciu
4. Wojskowe wsparcie szpitala w Wołominie
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wojsko pomaga chorym.  
akcja mon: 

pokonałeś koronawirusa – 
oddaj osocze 

W listopadzie minister Mariusz Błaszczak zwrócił się do żołnierzy Wojska Polskiego i pracowników 
cywilnych, którzy przeszli COVID-19 z prośbą o oddawanie osocza przez ozdrowieńców. Zawiera 
ono przeciwciała, które mogą pomóc w leczeniu chorych na  COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi 
życiu objawami zakażenia. Jako jedni z pierwszych do akcji włączyli się podchorążowie Wojskowej  
Akademii Technicznej. Do grudnia 2020 roku osocze oddało ponad 100 żołnierzy Wojska Polskiego.

1. Przykład idzie z góry – jako jeden z pierwszych podczas drugiej fali COVID-19 osocze oddał gen. dywizji Jarosław Gromadziński
2. Przykład z dowódcy wzięli żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach 
3. Osocze jest jednym z najcenniejszych narzędzi w walce z pandemią
4. Do akcji dołączyli m.in. muzycy Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy 



34



35

Żołnierze odpowiadają na apel 
narodowego centrum krwi

Żołnierze Wojska Polskiego odpowiedzieli na apel Narodowego Centrum Krwi i zaczęli wspierać 
pracowników Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, m.in. przy preselekcji daw-
ców krwi i osocza, w tym w przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych. Żołnierze zajmują się 
również transportem krwi i osocza. Wojsko wspiera wszystkie Regionalne Centra Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa (jest ich 21) oraz część oddziałów terenowych.

1. Centra krwiodawstwa mogą liczyć na pomoc m.in. żołnierzy WOT
2. Niezwykle ważna jest preselekcja dawców krwi, w której pomagają żołnierze
3. Podczas pandemii znacząco zmniejszyły się zapasy krwi
4. Wojsko zajmuje się transportem krwi pomiędzy ośrodkami zdrowia
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Żołnierze wspierają  
szpitale i stacje  

sanitarno-epidemiologiczne 

Jednym z zadań żołnierzy Wojska Polskiego jest wsparcie pracowników stacji sanitarno-epidemio-
logicznych oraz pracowników szpitali. Dzięki pomocy wojska personel medyczny może więcej czasu 
poświęcić na opiekę nad pacjentami. Razem z żołnierzami administrację wspiera 250 podchorążych 
Wojskowej Akademii Technicznej. Żołnierze wspierają prawie 800 szpitali i 173 stacje sanitarno- 
-epidemiologiczne. 

1. Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej wspierają pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej 
2. Współdziałanie obejmuje również gromadzenie i weryfikację potrzebnych danych
3. Żołnierze wspierają cywilów walczących z pandemią w pracach administracyjnych...
4. ... pomagają również w diagnostyce
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wojsko pomaga  
w transporcie pacjentów

Od samego początku epidemii wojsko pomaga w transporcie pacjentów do szpitali. Wojskowe karetki 
transportowały do szpitali m.in. pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. 

Wojsko Polskie utrzymuje 6 Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych w stałej goto-
wości do wsparcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy transporcie chorych na COVID-19.  
Wojskowe śmigłowce były podrywane do lotu już kilkukrotnie.

1. Załogi wojskowych karetek nie mają ani chwili wytchnienia 
2. Transport chorych z Domu Pomocy Społecznej SALUS w Kaliszu, W akcji uczestniczyli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady OT
3. Domy pomocy społecznej najczęściej korzystały z wojskowego transportu 
4. Transportem lotniczym zajęli się żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim
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wojsko Łączy na święta

8 grudnia Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zainaugurował projekt „Łączymy na święta", 
przygotowany przez żołnierzy Wojska Polskiego i skierowany przede wszystkim do seniorów, osób 
samotnych i chorych.

Żołnierze w okresie przedświątecznym, tj. od 21 do 24 grudnia 2020 r., w szpitalach, domach pomocy 
społecznej oraz w domach kombatantów zajmą się organizacją połączeń wideo z rodzinami, bliskimi 
i przyjaciółmi. Pomocą objęci zostaną zarówno weterani, jak i inne osoby, którymi opiekują się żołnierze 
WOT na terenie całego kraju. Żołnierze WOT przeszli odpowiednie szkolenia, więc połączenia będą 
także realizowane dla pacjentów chorych na COVID-19. Akcją zostaną objęci również m.in. pacjenci 
szpitali onkologicznych.

1. Wyposażeni w kombinezony ochronne żołnierze WOT dają seniorom, kombatantom i osobom pozostającym w izolacji radość 
ze spotkania z najbliższymi podczas świąt
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