aut. Rafał Lesiecki 13.01.2018

KOLEJNI DOWÓDCY NOWYCH BRYGAD WOT.
WŚRÓD NICH OFICER ZNANY Z KARBALI
Pułkownicy Grzegorz Kaliciak, Rafał Miernik, Krzysztof Stańczyk, Krzysztof Goncerz i Tomasz Białas
zostali wyznaczeni na nowych dowódców brygad Wojsk Obrony Terytorialnej – dowiedziało się
Defence24.pl. Obowiązki obejmą w poniedziałek.
Wyznaczenia na stanowiska wynikają z rozpoczynającego się w styczniu 2018 r. formowania brygad
WOT w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i
śląskim. O nowych dowódcach trzech z tych brygad Dowództwo WOT poinformowało przed
tygodniem.
Teraz, w odpowiedzi na pytania Defence24.pl, rzecznik prasowy WOT ppłk Marek Pietrzak podał
nazwiska dowódców pozostałych jednostek. Na liście jest więcej oﬁcerów, niż wynikałoby to z liczby
tworzonych brygad - wynika to z przeniesienia jednego z dowódców pomiędzy brygadami.
Chodzi o płk. Tomasza Białasa, który w maju 2017 r. odbierał akt wyznaczenia na stanowisko dowódcy
6. Mazowieckiej Brygady OT. Teraz obejmuje on dowodzenie 13. Śląską Brygadą OT. Płk Białas to były
szef pionu szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, instruktor spadochronowy i
trzykrotny uczestnik misji w Iraku i Afganistanie.
Czytaj także: WOT: wszystko wskazuje, że brygada na Podkarpaciu będzie powiększana
Dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady OT zostanie teraz płk Grzegorz Kaliciak, do tej pory szef sztabu 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Płk Kaliciak to czterokrotny uczestnik misji
w Iraku i Afganistanie, znany przede wszystkim ze skutecznej obrony ratusza (ang. city hall) w Karbali
w Iraku w kwietniu 2004 r. Płk Kaliciak był wówczas kapitanem i dowódcą kompanii rozpoznawczej,
która razem z pododdziałem z Bułgarii broniła się przed przeważającymi liczebnie siłami rebeliantów.
To wydarzenie stało się m.in. podstawą scenariusza fabularnego ﬁlmu pt. "Karbala", sam Kaliciak
wydał na ten temat książkę.
Z 17 WBZ wywodzi się także płk Rafał Miernik. Dotychczasowy szef szkolenia "Cyfrowej Brygady"
zostanie teraz dowódcą 12. Wielkopolskiej Brygady OT. Płk Miernik ma na koncie m.in. dowodzenie
batalionem, zarówno w kraju jak i na misji w Afganistanie oraz w trakcie dyżuru w ramach Grupy
Bojowej Unii Europejskiej. Podczas IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie
dowodził zgrupowaniem bojowym Alfa oraz bazą Ghazni.
Płk Kaliciak i płk Miernik zostali w piątek uroczyście pożegnani w 17 WBZ.
Dowódcą 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT zostanie płk Krzysztof Stańczyk, który ostatnio był
szefem oddziału w zarządzie operacyjnym Dowództwa WOT. To oﬁcer, który pięciokrotnie uczestniczył
w misjach poza granicami kraju, w tym trzykrotnie w Afganistanie. Był tam m.in. szefem zespołu

doradców wojskowych współpracujących z lokalnymi siłami.
Czytaj więcej: Pierwsze mobilne strzelnice już w WOT. Celem dwie na brygadę
Z kolei 11. Małopolską Brygadą OT będzie dowodził płk Krzysztof Goncerz, do tej pory szef zarządu
operacyjnego w Dowództwie WOT. W przeszłości m.in. koordynował bojowe działania sił specjalnych w
Afganistanie, uczestniczył w tworzeniu polskich Wojsk Specjalnych, a służbę zaczynał w 6. Brygadzie
Desantowo-Szturmowej.
Przypomnijmy, że niedawno na dowódcę 7. Pomorskiej Brygady OT został wyznaczony kmdr Tomasz
Laskowski, 9. Łódzkiej Brygady OT – płk Paweł Wiktorowicz, zaś 10. Świętokrzyskiej Brygady OT – płk
Artur Barański.
Formowanie wszystkich wyżej wspominanych brygad WOT - z wyjątkiem mazowieckiej - rozpocznie się
formalnie od poniedziałku 15 stycznia 2018 r., to wtedy wymienieni dowódcy obejmą swoje
stanowiska. To trzeci etap tworzenia WOT. W pierwszym rozpoczęto formowanie brygad w
województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w drugim – w warmińsko-mazurskim oraz
mazowieckim (tu powstają dwie brygady).
Czytaj więcej: WOT po pierwszym roku: 7,6 tys. żołnierzy, wydane 1,1 mld złotych
Budowa nowych brygad zaczyna się od tworzenia ich sztabów oraz formowania pierwszych batalionów
lekkiej piechoty. Zgodnie z planem szkolenie ochotników w obecnie tworzonych brygadach rozpocznie
się na przełomie 2018 i 2019 r.
Dowództwo WOT podkreśla, że nowi dowódcy brygad bardzo często są rodzinnie związani z regionami,
za które teraz będą odpowiadać ich jednostki.
Zobacz także: Pierwszy tysiąc karabinków Grot dostarczony [Defence24 TV]

