Zaprzysiężenie żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. płk. Łukasza Cieplińskiego
W dniu 25 marca o godz. 12.30, około 235 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego złożyło w Stalowej Woli uroczystą przysięgę na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Uroczystości udział wzięli Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej Sebastian Chwałek, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart,
parlamentarzyści, władze miasta, na czele z Prezydentem Stalowej Woli Lucjuszem
Nadbereżnym, kombatanci i żołnierze AK oraz mieszkańcy.
W imieniu Prezesa Rady Ministrów list odczytała Wojewoda Podkarpacki, Pani Ewa Leniart.
Premier napisał:
„Wojska Obrony Terytorialnej, choć są najmłodszym rodzajem Sił Zbrojnych RP mają ogromne
znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Pogratulował żołnierzom decyzji wstąpienia do Wojsk
Obrony Terytorialnej i wyraził wdzięczność za wybraną drogę podkreślając, że łączy ona
pokolenia”.
W imieniu Ministra Obrony narodowej list odczytał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej, Pan Sebastian Chwałek. Minister napisał:
„Przysięga wojskowa to jedna z najważniejszych chwil w życiu każdego żołnierza. To szczególny
moment, który pozostaje na zawsze w pamięci i który określa człowieka jako odbiorcę
własnego narodu i ojczyzny. Składając przysięgę wojskową stajecie się dziś częścią społeczności
żołnierskiej. Tworzycie formację wyjątkową, Wojska Obrony Terytorialnej, nowy piąty rodzaj
Sił Zbrojnych RP, który w sposób niezwykle istotny uzupełnia o wymiar lokalny działania
pozostałych naszych sił. Jako żołnierze stąd, tu urodzeni, tu mieszkający, doskonale znacie
specyfikę tego regionu, swoje środowisko i miejsce służby. Dlatego też zarówno podczas wojny
jak i w sytuacjach kryzysowych, blisko współdziałając z administracją lokalną, będziecie chronić
zdrowie i życie tutejszej ludności. To jest wasz najwyższy cel. Dzięki waszej służbie nasze małe
ojczyzny będą silniejsze i bardziej odporne na zagrożenia.” Wspomniał również o odwołaniu
do tradycji żołnierzy Armii Krajowej oraz podziękował za dokonanie wyboru wstąpienia w
szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Obecnie w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 3600 żołnierzy.
W dniu dzisiejszym wśród przysięgających znalazły się 24 kobiety oraz ponad 210 mężczyzn.
W sumie w 3. PBOT służy już 110 kobiet. Wśród nich są kobiety pracujące w służbach
medyczne oraz nauczyciele i prawnicy. Wiele z nich pełni rolę matek, żon
i studentek. Ponad 30 procent żołnierzy brygady posiada wyższe wykształcenie, a około 53
procent wykształcenie średnie. Do końca 2018 roku Podkarpacka Brygada planuje osiągnąć
pełny stan etatowy.
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