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PRZYSIĘGA ABSOLWENTÓW KLAS MUNDUROWYCH
- Złożona dzisiaj przysięga jest dowodem tego, że mamy już przed sobą żołnierzy Wojska Polskiego.
Zwracam się do Was ze słowami podziękowania, za wybór jakiego dokonaliście. Rozmawiałem z
Waszymi dowódcami i wiem, że jesteście przygotowani do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa
naszej Ojczyzny - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystej
przysięgi elewów służby przygotowawczej - absolwentów klas mundurowych.
W sobotę 17 sierpnia br. w Raszynie z udziałem szefa MON odbyła się przysięga wojskowa 150
elewów służby przygotowawczej - absolwentów szkół ponadpodstawowych. Przysięga stanowi
zwieńczenie kilkutygodniowego szkolenia podstawowego najmłodszych żołnierzy, którzy uczestniczą
w pierwszej edycji koordynowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu "Certyﬁkowane
Wojskowe Klasy Mundurowe". Łącznie w całej Polsce przysięgę złoży 300 absolwentów.

Bardzo cieszę się z Waszej konsekwencji i wyboru życiowego. To
niewątpliwie wzmacnia zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej.
Wasza decyzja, Wasza determinacja, Wasza odwaga. (...) To jest istotne,
aby przyszłe pokolenia były wychowywane w poczuciu patriotyzmu i
służby dla Polski, dla naszej wspólnoty narodowej
Minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak

Podczas uroczystego apelu minister wręczył wręczył pamiątkowe ryngrafy i złożył gratulacje
wyróżnionym żołnierzom.

Gratuluję Wam wyników w nauce, Waszej postawy, zdobytych
umiejętności i życzę konsekwencji w dalszym życiu zawodowym.
Chciałbym podziękować też Waszym rodzicom, bo to też Państwa decyzja
o tym, aby dzieci uczęszczały do klas mundurowych. To Wy
zadecydowaliście, że Wasze dzieci będą służyć Polsce
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Po oﬁcjalnej części uroczystości szef resortu obrony zainaugurował festyn wojskowy "Wierni Polsce",

w ramach którego odwiedzający mieli okazję zobaczyć m. in. czołg Leopard, KTO Rosomak oraz sprzęt
saperski. Stoiska informacyjno-promocyjne zaprezentowały również uczelnie i instytucje wojskowe. Na
uczestników czekał również koncert orkiestry wojskowej, spotkania z żołnierzami w ramach kampanii
„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” oraz degustacja tradycyjnej żołnierskiej grochówki.
29 lipca br. w pięciu jednostkach wojskowych odbyło się wcielenie uczniów – absolwentów szkół
ponadpodstawowych uczestniczących w pierwszej edycji programu "Certyﬁkowane Wojskowe Klasy
Mundurowe". Elewi odbywają skróconą służbę przygotowawczą w ramach czterotygodniowego
turnusu zorganizowanego przez pięć ośrodków szkolenia: 1 Warszawską Brygadę Pancerną w
Wesołej, 20 Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną, 2 Brygadę Zmechanizowaną w Złocieńcu, 17
Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną w Międzyrzeczu oraz 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w
Tomaszowie Mazowieckim.
Czytaj też: MON: od 2019 roku klasy mundurowe w każdym powiecie
Przysięga jest zwieńczeniem kilkutygodniowego szkolenia podstawowego. Są to w zdecydowanej
większości zajęcia praktyczne (ponad 150 godzin). Podczas szkolenia podstawowego doskonalą
regulaminy i musztrę, poznają przepisy wojskowe, szkolą się w zakresie udzielania pierwszej pomocy
na polu walki. Szkolenie jest dla elewów kontynuacją nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”,
które odbywali przez 3 semestry ostatnich dwóch lat nauki w szkołach. Łącznie absolwenci odbyli i
zaliczyli 185 godzin lekcyjnych.
Czytaj też: Absolwenci klas mundurowych w brygadzie pancernej. Pilotażowy program
Elewów czeka jeszcze szkolenie strzeleckie, taktyczne, inżynieryjno-saperskie, ale też zajęcia
dotyczące obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa i łączności. W programie
obowiązkowe są również zajęcia i egzaminy z wychowania ﬁzycznego. W ostatnim okresie szkolenia
elewi zdobędą kwaliﬁkacje specjalistyczne. Zmierzą się z wymagającym egzaminem. To ich
przepustka do zdobycia kwaliﬁkacji specjalistycznych.

Minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, wręcza ryngrafy wyróżnionym żołnierzom / Fot. MON

Szkolenie absolwentów Certyﬁkowanych Wojskowych Klas Mundurowych potrwa do 28 sierpnia i
zakończone zostanie egzaminem sprawdzającym. Po pomyślnym zakończeniu służby
przygotowawczej absolwenci klas wojskowych staną się żołnierzami rezerwy i już we wrześniu będą
mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.
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