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Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości złożenia przysięgi
wojskowej żołnierzy Wojsk Obrony terytorialnej w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej, która odbywa się dziś w Hajnówce. Żałuję, że ze względu na obowiązki
poselskie i rządowe nie mogę wziąć udziału w tym ważnym wydarzeniu. Proszę więc
o przyjęcie tą drogą słów okolicznościowej refleksji.
Wojska Obrony Terytorialnej będące piątym rodzajem Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej stanowią integralną część potencjału obronnego naszego
kraju. Od momentu powstania w 2017 roku formacja ta rozwija się dynamicznie i jest
zasilana przez ochotników gotowych poświęcić się służbie Niepodległej. Stale rosnąca
liczba żołnierzy WOT jest świadectwem patriotyzmu młodych ludzi.
Szanowni żołnierze, spełniacie bardzo ważną rolę w systemie naszego
bezpieczeństwa. Będziecie służyć Polsce nie tylko, gdy zajdzie taka potrzeba,
w prowadzeniu działań obronnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, ale
również włączać się – zgodnie z misją Wojsk Obrony Terytorialnej – w realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich
skutków czy akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
Dzisiejsza uroczystość jest ważna także dla Ziemi Hajnowskiej, ponieważ dzięki
Wojskom Obrony Terytorialnej będzie tutaj bezpieczniej. Granica z Białorusią jest
bowiem także wschodnią granicą Unii Europejskiej i wschodnią flanką NATO.
W kontekście zapewnienia nienaruszalności granic Rzeczypospolitej niezwykle istotne
są także założenia podpisanego przez Ministra Obrony Narodowej pod koniec listopada
tego roku Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. Zakłada on m.in.
przyspieszenie formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, osiągniecie gotowości
bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, odtworzenie 14. pułku

przeciwpancernego w Suwałkach, budowę wojsk cyberobrony oraz wdrożenie nowego
sytemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.
Życzę, by służba Polsce była dla Was, żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony
Terytorialnej powodem do dumy. Pragnę także pogratulować Waszym Rodzinom oraz
Bliskim i proszę ich o wsparcie w realizowaniu tej odpowiedzialnej decyzji, jaką jest
wstąpienie do armii. Niech Wojska Obrony Terytorialnej dobrze zapiszą się
w służbie wolnej, niepodległej i suwerennej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
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