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W Kutnie zaprzysiężono żołnierze łódzkiej brygady OT 

 
W sobotę, 25 stycznia, w Kutnie słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 

ponad 120 ochotników. Przysięga odbyła się na Placu Piłsudskiego i była pierwszą 

w historii 9 Łódzkiej Brygady OT organizowaną  poza terenem wojskowych 

koszar. Zaprzysiężeni żołnierze zasilili 92 batalion lekkiej piechoty w Kutnie. 

Zaprzysiężeni żołnierze to ochotnicy, którzy zgłosili się do służby w ramach 

projektu „Ferie z WOT”. Spośród wypowiadających słowa roty przysięgi, dużą część stanowili 

uczniowie klas maturalnych, ale również studenci. Wśród przysięgający byli także urzędnicy, 

fizjoterapeuta, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmach i urzędach, piłkarze ligowi, 

przedsiębiorcy, a nawet trener polskiej reprezentacji kick boxingu. 

„Żołnierze, przysięga wojskowa to wyjątkowe wydarzenie, które na zawsze zapada 

w pamięci i zmienia perspektywę, bowiem od dziś stajecie się żołnierzami-obywatelami. Ten 

akt ślubowania to wyraz waszego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec 

ojczyzny i narodu polskiego. Jako dowódca jestem z was dumny i gratuluję wam 

wytrwałości, i zaangażowania w trakcie szkolenia oraz osiągniętych wyników. Dziękuję za 

wasz trud i poświęcenie” - mówił dowódca łódzkiej brygady płk Paweł Wiktorowicz.  

W odczytanym w trakcie uroczystości liście szefa MON Mariusza Błaszczaka, 

skierowanym do składających przysięgę, minister zwrócił m.in. uwagę, że siły WOT 

rozwinęły się znacząco od czasów pierwszej przysięgi w 2017 roku. Podkreślił, że 

żołnierze brali udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz poszukiwaniu osób 

zaginionych, co - jak zaznaczył szef MON - jest wyrazem zasadności powołania nowego 

rodzaju sił zbrojnych.  

„Składając przysięgę dołączacie do formacji, której mottem jest: zawsze gotowi, 

zawsze blisko. Deklarujcie gotowość do stanięcia w każdej chwili w obronie życia, zdrowia i 

mienia obywateli w waszej najbliższej okolicy. Jestem pewien, że gdy nadejdzie potrzeba 

wywiążecie się z przyjętego dziś na siebie zobowiązania i bez wahania ruszycie z pomocą” - 

napisał Błaszczak.  

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości odbył się festyn rodzinny z wieloma 

atrakcjami przygotowanymi dla dzieci oraz dorosłych. Wydarzeniu towarzyszyła 

prezentacja sprzętu oraz pojazdów będących na wyposażeniu łódzkiej brygady, jak 

również innych jednostek wojskowych oraz służb mundurowych z całego województwa. 

Była też możliwość porozmawiania o służbie w WOT oraz skosztowania tradycyjnej 

żołnierskiej grochówki.  

Formowana od stycznia 2018 roku 9. ŁBOT im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego 

„Warszyc" działa na terenie województwa łódzkiego. W strukturze brygady planowane 

jest sformowanie czterech batalionów lekkiej piechoty: w Zgierzu, Kutnie, Łasku i 

Piotrkowie Trybunalskim. Brygada ma liczyć około 3 tys. żołnierzy. Jako pierwszy został 
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uformowany batalion w Zgierzu. Teraz nowi żołnierze zasilają szeregi 92. batalionu 

lekkiej piechoty w Kutnie.  

W szeregach łódzkiej brygady służy ponad tysiąc żołnierzy, a w całej Polsce - ponad 

24 tysiące. Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od 

początku 2017 roku. Docelowa liczebność formacji to 53 tys. żołnierzy w siedemnastu 

brygadach OT (po jednej w każdym województwie i dwie na terenie Mazowsza). Głównym 

zadaniem WOT jest przeciwdziałanie skutkom kryzysów i klęsk żywiołowych, 

uzupełnianie i wspieranie służb ratowniczych, a w razie wojny współdziałanie z wojskami 

operacyjnymi.  

 

ppłk Marek Pietrzak 

Rzecznik prasowy WOT 

 

 


