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POCZĄTEK KAMPANII "ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM
RZECZYPOSPOLITEJ"
Zależy nam na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze - powiedział minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak w niedzielę w Lublinie, inaugurując kampanię "Zostań Żołnierzem
Rzeczypospolitej". Dodał, że jej celem jest to, aby w 2019 r. do WP przystąpiło 10 tys. żołnierzy.
"Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby Wojsko Polskie wychodziło do
kandydatów, żeby nie było to tak, że to kandydaci pukają do drzwi jednostek wojskowych i spotykają
się tam, może nie tyle z jakąś barierą, ale z szeregiem pytań, dlaczego chcą przystąpić do Wojska
Polskiego" - powiedział Błaszczak.
Ma to zmienić ogólnopolska kampania "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", która, jak podkreślił
minister, będzie kampanią aktywną - specjalne mobilne zespoły rekrutacyjne, obecne m.in. w
centrach handlowych, na rynkach czy w ośrodkach sportowych, będą zachęcać do wstąpienia do
wojska i udzielać informacji zainteresowanym.
"To nowoczesna kampania. To kampania, która wykorzystuje nowoczesne formy przekazu. To
kampania, której zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby w przyszłym roku do Wojska Polskiego
przystąpiło 10 tys. żołnierzy" – powiedział Błaszczak.
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Jak tłumaczył, do Wojska Polskiego warto przystąpić m.in. ze względu na poczucie służby wobec
ojczyzny, prestiż munduru, czy możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń, także tych
zagranicznych, wynikających z obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.
"Wojsko Polskie pamięta o swoich żołnierzach. Polska pamięta o swoich żołnierzach, w związku z tym
wsparcie dla rodzin żołnierzy, możliwości doskonalenia swoich umiejętności, zdobywanie
wykształcenia w Wojsku Polskim. To wszystko stoi otworem przed młodymi ludźmi. Czekamy na was" zachęcał Błaszczak.
Minister powiedział, że chce aby, ci którzy wstępują do WP, w pierwszej kolejności przystępowali do
nowej 18. Dywizji Zmechanizowanej, która będzie zlokalizowana na wschód od Wisły.
Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej gen. Jarosław Gromadziński powiedział, że kampania "Zostań
Żołnierzem Rzeczypospolitej" wpisuje się proces formownia tej jednostki, która swoje dowództwo ma
w Siedlcach, ale "odpowiedzialność terytorialna tej dywizji jest od Siedlec aż po Bieszczady".
Czytaj też: Mobilna i lekka dywizja na wschodzie. Gen. Gromadziński i jego koncepcja specjalnie dla
Defence24.pl
"Przede wszystkim chcemy rozwinąć te jednostki, które już dzisiaj istnieją we wschodniej części Polski
do takich stanów, aby gwarantowały wysoką gotowość bojową, ale również przed nami wyzwanie
formownia nowych jednostek i one właśnie czekają na wszystkich chętnych, którzy chcą założyć

mundur, którzy chcą służyć ojczyźnie" – powiedział Gromadziński.
W uroczystości uczestniczył kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Lublina, poseł PiS
Sylwester Tułajew. Błaszczak powiedział, że ma dla niego i dla mieszkańców dobrą wiadomość.
"Jednym z miejsc, w którym będą się znajdowały oddziały 18. dywizji - dowództwo nowej brygady,
która będzie stanowiła część 18. dywizji, będzie w Lublinie. "Lublin zasługuje na to żeby były tu silne
oddziały Wojska Polskiego" – podkreślił.
Kampania "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", przygotowana przez Ministerstwo Obrony
Narodowej, realizowana będzie w formule tzw. tygodni rekrutacyjnych, organizowanych w całej
Polsce. Mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone z przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub
Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych, będą odwiedzać
miejsca, gdzie gromadzą się ludzie np. centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie, centra
rozrywki, urzędy.
Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie są możliwości, warunki, procedury wstąpienia do wojska i
perspektywy rozwoju, a obecni w zespołach mobilnych żołnierze będą mówić o własnych
doświadczeniach, o służbie wojskowej, o miejscowej jednostce czy znajdującej się w okolicy szkole
wojskowej. Zainteresowani otrzymają szczegółowe informacje, foldery i ulotki.
Harmonogram i miejsca dyżurowania mobilnych zespołów rekrutacyjnych w poszczególnych
województwach jest zamieszczony na stronie internetowej MON, w zakładce "Zostań żołnierzem".

