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KOLEJNI OFICEROWIE DOŁĄCZYLI DO WOT 

„Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego, składam 

Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie…” - te słowa wybrzmiały w niedzielę na Placu 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponad 220 żołnierzy kursu oficerskiego Wojsk Obrony 

Terytorialnej „Agrykola” oraz żołnierzy rezerwy złożyło uroczyste oficerskie 

ślubowanie. Ten dzień pozostanie zapisany w pamięci na całe życie u każdego oficera 

Wojska Polskiego. To nie tylko spełnienie marzeń, ale również wzięcie 

odpowiedzialności za Ojczyznę. 

17 lipca 2022 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się kolejna promocja 

oficerska żołnierzy kursu oficerskiego „Agrykola” oraz żołnierzy rezerwy. Wśród ponad 

220 żołnierzy promowanych na pierwszy stopień oficerski, było 60 absolwentów kursu 

oficerskiego „Agrykola” Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień wcześniej, 16 lipca 2022 r., 

wręczono patenty oficerskie w Zegrzu. Była to kolejna promocja żołnierzy OT, którzy 

ukończyli to wyjątkowe szkolenie, którego tradycje nawiązują do szkoły podchorążych 

rezerwy piechoty „Agrykola”. Szkoła ta została założona w 1941 roku przez Kedyw 

Komendy Głównej AK. Nawiązując do naszych poprzedników wzmacniamy potencjał 

SZ RP. 

Promowaliśmy dzisiaj kolejnych oficerów Wojska Polskiego, wśród których 60 

to absolwenci współczesnego kursu „Agrykola”. Poprzez prowadzenie 

kwalifikacji w szeregach WOT selekcjonujemy żołnierzy, którzy posiadają cechy 

przywódcze oraz kwalifikacje potrzebne w Siłach Zbrojnych. Dzisiaj 

symbolicznie zakończyli Oni swoją edukację w ramach "Agrykoli" - jestem z Nich 

dumny.  Promocja oficerska to absolutnie wyjątkowa chwila dla żołnierzy i ich 

rodzin, które tak licznie przybyły na dzisiejszą uroczystość. 

– powiedział gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej 

Kurs Agrykola jest przeznaczony dla żołnierzy obrony terytorialnej, którzy pełnią 

terytorialną służbę wojskową. Trwa on 13 miesięcy i otwiera bramę oficerskiej kariery 

dla żołnierzy ochotników. Do tej pory odbyło się pięć edycji kursu „Agrykola”. Na 

potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej przeszkolono i wypromowano na pierwszy 

stopień oficerski blisko 330 absolwentów. Obecnie wśród żołnierzy obrony terytorialnej 

trwa rekrutacja na kolejną edycję kursu. 
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