
                 
               Uroczystości z okazji szóstej rocznicy utworzenia LITPOLUKRBRIG

„Pokój nie może być utrzymywany siłą. 
Może być osiągnięty przez porozumienie”. 

Albert Einstein

W  dniu  7  października  2021  r.  odbyły  się  uroczystości  z  okazji  szóstej  rocznicy
utworzenia Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady im Wielkiego Hetmana Konstantego�
Ostrogskiego (LITPOLUKRBRIG).  Od sześciu lat brygada łączy trzy narody litewski polski
i  ukraiński.  Motto,  które  przyświeca  brygadzie  brzmi  „Zjednoczeni  dla  Pokoju”.  Brygada
z dowództwem w Lublinie jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił
Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. W myśl porozumień, jako pierwszy dowodzenie brygadą
objął oficer polski – gen. bryg. (obecnie gen. dyw) Adam Joks. Następnie funkcję tę pełnili
gen.  bryg.  Zenon Brzuszko, płk  Dmytr  Bratishko.  Od dnia dzisiejszego brygadą dowodził
będzie  płk  Jarosław Mokrzycki.  Patronem brygady  jest  hetman Konstanty  Ostrogski  były
dowódcą sił Polsko – Litewskich w wojnie z Rosją, której kulminacyjną była zwycięska bitwa
pod Orszą w 1514 r. Niezwykle ważną rolę, pełni LITPOLUKRBRIG w strukturze polskich sił
zbrojnych.  Brygada  pomaga  umacniać  wzajemne  więzi  między  trzema  narodami.  Sztab
brygady został poddany certyfikacji i  jest zdolny do dowodzenia podległymi pododdziałami.
Wspólna Brygada nie jest tylko symbolem, jest wspólną siłą.  Powstanie i  rozwój Brygady
Litewsko  –  Polsko  –  Ukraińskiej  to  jeden  z  najbardziej  ambitnych  projektów  współpracy
wojskowej  w  Europie  Środkowej  i  Wschodniej.  Obecnie  w  skład  Litewsko  –  Polsko  –
Ukraińskiej  Brygady  im  Wielkiego  Hetmana  Konstantego  Ostrogskiego  LITPOLUKRBRIG
wchodzą następujące pododdziały (jednostki afiliowane):

• dowództwo i sztab
• 19 batalion dowodzenia / 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana
• 5 batalion strzelców podhalańskich / 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
• 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany/19 Lubelska Brygada Zmechanizowana
• batalion desantowo-szturmowy / 80 Brygada Desantowo – Szturmowa
• batalion ułanów im. Wielkiej Księżnej Biruty
• 14 dywizjon artylerii samobieżnej / 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
• 21 dywizjon artylerii przeciwlotniczej / 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
• 16 batalion saperów / 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
• 21 batalion logistyczny / 21 Brygada Strzelców Podhalańskich

Obchody szóstej  rocznicy  utworzenia  Litewsko  –  Polsko  –  Ukraińskiej  Brygady im
Wielkiego  Hetmana  Konstantego  Ostrogskiego  rozpoczęły  się  Mszą  Świętą  w  kościele
garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Liturgię w intencji żołnierzy i pracowników
brygady sprawował i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. ppłk Witold Mach. Po mszy świętej
uroczysty  orszak  przy  dźwiękach  lubelskiej  orkiestry  wojskowej  przemaszerował  ulicami
Lublina na Plac Litewski. 

Główna część uroczystości z okazji szóstych urodzin Litewsko – Polsko – Ukraińskiej
Brygady (LITPOLUKRBRIG) kontynuowana była na Placu Litewskim. Ceremonia rozpoczęła
się od odegrania przez Orkiestrę Wojskową w Lublinie hymnów państwowych Litwy, Ukrainy
i  Polski.  W  ramach  obchodów  szóstej  rocznicy  utworzenia  LITPOLUKRBRIG,  nastąpiło
przekazanie obowiązków dowódcy brygady.  płk Dmytro Bratishko przekazał obowiązki płk
Jarosławowi Mokrzyckiemu.  Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym odbyło się przekazanie
sztandaru  wojskowego  symbolu  wojennej  sławy,  honoru  i  męstwa,  a  także dowodzenia
brygadą. Zmiana dowodzenia wynika z zapisów porozumień, w których stanowiska dowódcy,

http://bdowwb.wp.mil.pl/pl/119_791.html


zastępcy  dowódcy  i  szefa  sztabu  podlegają  rotacji  w  trzyletnim  cyklu.  Po  przekazaniu
sztandaru głos zabrali: Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa, Wiceminister Obrony
Narodowej Litwy Žilvinas Tomkus, Dowódca Wojsk Powietrznodesantowych Ukrainy Maxym
Myrgorodskyi,  ustępujący dowódca brygady  płk.  Dmytro Bratishko, przejmujący dowódca
brygady płk. Jarosław Mokrzycki. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń
państwowych i resortowe dla wyróżniających się żołnierzy LITPOLUKRBRIG. 
  Po  wręczeniu  odznaczeń  głos  zabrali:  Wojewoda  Lubelski  pan  Lech  Sprawka,
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego pan Zbigniew Wojciechowski, Prezydent Miasta
Lublin pan Krzysztof Żuk. Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów sił
zbrojnych Polski Ukrainy i Litwy. Na zaproszenie organizatorów uroczystości w obchodach
uczestniczył  i  godnie  reprezentował  Stowarzyszenie  Seniorów Lotnictwa  Wojskowego RP
Oddział Lublin im generała Tadeusza Góry 

 kpt. mgr inż. Andrzej Dziurkowski.


