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DOWÓDCY BRYGAD OBRONY TERYTORIALNEJ
MIANOWANI W DZIEŃ FLAGI
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
mianował dowódców trzech brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, formowanych w województwach
warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim (dwie brygady).
Szef MON Antoni Macierewicz wyznaczył z dniem 22 maja płk Mirosława Brysia na stanowisko
dowódcy 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Andrzeja Wasielewskiego na
stanowisko dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz ppłk Tomasza Białasa na
stanowisko dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jednocześnie z dniem objęcia
obowiązków na stanowisku służbowym ppłk Białas zostanie mianowany na stopień pułkownika.

Fundamentem, źródłem i siłą polskiej niepodległości było, jest i
pozostanie Wojsko Polskie. Tak było w tamtych dniach końca XVIII wieku,
tak było później, tak jest także dzisiaj. Wielkie, nieprzemijające
osiągnięcia Wojska Polskiego w ciągu całego tysiąclecia, budują polską
tradycję niepodległościową, są punktem odniesienia w naszym myśleniu o
dniu dzisiejszym, o przyszłości, o naszym bezpieczeństwie.
Szef MON Antoni Macierewicz

To kolejne trzy jednostki nowego rodzaju Sił Zbrojnych, jakie są formowane. Pierwsze trzy brygady
utworzono w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. Antoni Macierewicz
zdecydował niedawno o przyśpieszeniu tworzenia brygad w województwach śląskim i wielkopolskim,
które pierwotnie miały powstać w ostatnim etapie (od 2019 roku), ale ich formowanie rozpocznie się
rok wcześniej w ramach trzeciego etapu formowania WOT.

Jesteście reprezentantami tej wielkiej rzeszy żołnierzy, którzy w ciągu
ostatnich szesnastu miesięcy awansowali, którzy w ciągu ostatnich
szesnastu miesięcy rozpoczęli zmieniać polską armię. To jest 21 tysięcy
awansów podoﬁcerskich, to jest 5 tysięcy awansów szeregowych i to jest

ponad 5 tysięcy awansów oﬁcerów starszych, podpułkowników,
pułkowników i generałów. Chcę z tego miejsca serdecznie podziękować
szefowi Sztabu Generalnego, dowódcy Generalnemu, dowódcy
Operacyjnemu, dowódcy Żandarmerii, dowódcy Obrony Terytorialnej i
generałowi Głąbowi, za wybór, wskazanie i decyzję, którą ja jedynie
podpisałem.
Szef MON Antoni Macierewicz

Uroczystość wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe oraz wręczenia medali
resortowych i odznaczeń odbyła się 2 maja na Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Antoni Macierewicz w
Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w uznaniu zasług
położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności kraju wyróżnił medalem „Za zasługi dla
obronności kraju” 145 żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej. Odznaczenia
wręczyli także: sekretarz stanu Michał Dworczyk oraz podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski.

Na was spada ten wielki obowiązek, nie tylko dowodzenia
żołnierzami, nie tylko świecenia swoim przykładem, ale także
kształtowania w żołnierzach polskich, myśli, pamięci i wiedzy historycznej
o tym, czym jest armia polska i czym jest polska tradycja
Szef MON Antoni Macierewicz

Ponadto szef MON mianował na wyższe stopnie 378 oﬁcerów, w tym 47 na stopień pułkownika (lub
komandora w Marynarce Wojennej), 77 - podpułkownika (komandora porucznika), 127 - majora
(komandora podporucznika), 34 - kapitana (kapitana marynarki) i 24 - porucznika. Za wkład w
sformowanie Dowództwa WOT tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP zostali wyróżnieni
pułkownicy Wojciech Czura i Marcin Malinowski.
Wojska Obrony Terytorialnej mają w 2018 r. liczyć ok. 35 tys. żołnierzy, a w roku 2019 nawet 53
tys. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad (po jednej w każdym województwie i dwie na
Mazowszu). Czwarty – ostatni etap formowania WOT rozpocznie się na początku 2019 roku i obejmie
cztery województwa na zachodniej ścianie naszego kraju: opolskie, dolnośląskie, lubuskie oraz
zachodniopomorskie.

Te słowa, które mogą się wydawać kierowane przede wszystkim do
tej najnowszej formacji, jaką jest piąty rodzaj sił zbrojnych - Wojska
Obrony Terytorialnej, dotyczą całej polskiej armii i dotyczą całego
polskiego narodu, wszystkich władz Rzeczpospolitej, bowiem wojsko jest
nie tylko dumą i chwałą narodu polskiego, ale jest jego tarczą, jest jego

siłą. Dla wojska naród winien szacunek. Dla wojska władze
Rzeczpospolitej winne dopełnić obowiązku dobrego rządzenia i
sprawienia, by to wojsko miało broń, dowódców, przewodnią ideę i myśl
historyczno-polityczną, która sprawi, że jego patriotyzm będzie siłą
pozwalająca na utrzymanie całości i niepodległości Rzeczpospolitej
Szef MON Antoni Macierewicz
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