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                        2  LUBELSK A BR YG AD A OBRO NY T ERYT OR IAL NEJ  
                                                        im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora" 
 
                                                                   Zawsze gotowi, zawsze blisko 

 

         Lublin, 4 lipca 2019 r. 
 

Przysięga Terytorialsów na Rynku w Janowie Lubelskim 
Już w najbliższą niedzielę 7 lipca br. na Rynku w Janowie Lubelskim odbędzie 

się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. To czwarta w tym roku przysięga Terytorialsów na Lubelszczyźnie 

i dwudziesta w historii lubelskiej brygady.   
 
Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 na Rynku w Janowie Lubelskich. Poprzedzi 

ją Msza św. w intencji żołnierzy o godz. 10.30 w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul. 
Szewskiej 1. Ceremonia zakończy się o godz. 13.00 defiladą pododdziałów 2 Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto uroczystość uświetni pokaz sprzętu służb 
mundurowych, w tym wyposażenia lubelskich Terytorialsów, będzie można również 
skosztować wojskowej grochówki.    

Przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów AK złoży 83 ochotników 
z województwa lubelskiego. Od 22 czerwca br. przechodzą oni w Zamościu szkolenie 
podstawowe w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Ponad połowa ochotników to pełnoletnia 
młodzież szkolna, studenci oraz nauczyciele, którzy wykorzystując wakacyjną przerwę 
w nauce postanowili zasilić szeregi 2 LBOT.    

 
Przysięga jest zwieńczeniem intensywnego, szesnastodniowego szkolenia 

podstawowego. Rekruci mieli okazję ćwiczyć pod okiem doświadczonych instruktorów 
z batalionu zamojskiego, a także instruktorów z Gwardii Narodowej stanu Illinois. Kolejna 
„szesnastka” w ramach projektu „Wakacje z WOT” odbędzie się w Chełmie w terminie od 27 
lipca br. do 11 sierpnia br. 

 
Jednocześnie informujemy, że w związku z uroczystością w godz. 10.00-14.00 

wystąpią utrudnienia w ruchu w rejonie Rynku oraz przyległych ulic.  
 
 

*** 
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. 

„Zapora” jest największą brygadą OT w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej 
piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, 
Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz 
Nastarowicz. Obecnie brygada liczy ponad 3300 żołnierzy, średnia wieku żołnierza OT to 32 
lata.  
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