ŚWIĘTO W HOŁDZIE POPRZEDNIKOM
27 września – na pamiątkę utworzenia Służby Zwycięstwu Polski - obchodzony jest Dzień Polskiego
Państwa Podziemnego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej 27 września jest także świętem Wojsk
Obrony Terytorialnej.
Geneza święta WOT
Święto WOT zostało ustanowione 14 sierpnia 2018 r., a informację o tym minister obrony narodowej Mariusz
Błaszczak przekazał podczas finału Sztafety 100-lecia Niepodległości m.in. z udziałem żołnierzy 1 Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej w Warszawie. Data obchodów święta WOT nawiązuje do powstania Polskiego
Państwa Podziemnego i podkreśla historyczną tożsamość współczesnych żołnierzy.
Obchody przy pomniku Żołnierzy AK w Białymstoku
Swoje pierwsze święto żołnierze 1PBOT obchodzili przede wszystkim z myślą o tych, których tradycje dziedziczą.
Żołnierze oraz pracownicy brygady wzięli udział w uroczystości przy pomniku Żołnierzy AK w Białymstoku
zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy AK (ŚZŻAK). Terytorialsi wystawili posterunek honorowy oraz
poczet ze sztandarem Okręgu Białystok ŚZŻAK.
Podczas uroczystości zastępca dowódcy brygady ppłk Mieczysław Gurgielewicz wręczył odznakę pamiątkową
1PBOT zastępcy prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK mjr. Kazimierzowi Czaplo.
Następnie delegacja brygady razem z prezesem Zarządu Okręgu ŚZŻAK mjr. Czesławem Chociejem zapaliła
znicz przy tablicy poświęconej Komendantowi Okręgu Białystok ZWZ-AK-AKO gen. bryg. Władysławowi
Liniarskiemu ps. „Mścisław”.
Centralne obchody z udziałem żołnierzy 1PBOT
Podlascy Terytorialsi wzięli także udział w obchodach święta WOT w Warszawie.
26 września żołnierze uczestniczyli w nabożeństwie dziękczynnym w Prawosławnym Ordynariacie Wojska
Polskiego oraz we mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
W głównych uroczystości we czwartek na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczył pododdział honorowy
1PBOT.
Po południu na Cmentarzu Powązkowskim dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski wspólnie z Terytorialsami
zapalił znicz na grobie patrona 1PBOT gen. bryg. Władysława Liniarskiego.

Święto na poligonie
Święto WOT odbędzie się także podczas szkolenia zintegrowanego na poligonie
w Orzyszu. Z uwagi na egzamin podsumowujący pierwszy rok szkolenia uroczysta zbiórka odbędzie się w sobotę.
***
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego
ps. „Mścisław” została powołana w pierwszym etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym
rejonem odpowiedzialności jest województwo podlaskie.

Szkolenia kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 1PBOT rozpoczynają się
5 października i 24 listopada. Z uwagi na kilkuetapowy proces rekrutacji ochotnicy już teraz powinni zgłaszać się
do Wojskowych Komend Uzupełnień w swojej okolicy. Zasady rekrutacji opisane są także na stronie:
www.terytorialsi.mil.pl.

***
Obecnie w WOT służbę pełni 13,4 tys. żołnierzy, w tym 11,1 tys. ochotników oraz 2,3 tys. żołnierzy zawodowych.
Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku
w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących
terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie
około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019
w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.
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