15 października 2018
Ruszyła kampania „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”

Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma ona pokazać, że
bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.
Od 14 października na terenie całego kraju żołnierze będą spotykać się z Polakami i
zachęcać ich, by wstępowali do wojska.

– Dlaczego warto przystąpić do Wojska Polskiego? Ze względu na poczucie służby
Ojczyźnie, ze względu na prestiż munduru, ze względu na możliwość zdobycia ciekawych
doświadczeń, spotkania ludzi z pasją, którzy są w otoczeniu środowiska
międzynarodowego, ponieważ Wojsko Polskie jest bardzo aktywne w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego. To możliwość doskonalenia własnych umiejętności, możliwość
kształcenia – stwierdził szef MON.
Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Ministerstwo
Obrony Narodowej będzie realizowana w formule tzw. „tygodni rekrutacyjnych”. Co
miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne,
złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych
Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.
Zespoły będą odwiedzać takie miejsca, jak centra handlowe, ośrodki sportu, rynki
miejskie czy centra rozrywki. Nawiązując bezpośrednie kontakty, z klientami i
przechodniami, żołnierze będą rozmawiać o służbie wojskowej, armii, miejscowej
jednostce czy znajdującej się w okolicy szkole wojskowej. Opowiedzą o własnych
doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju.
Zainteresowanym wskażą, dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe
informacje, wręczą foldery i ulotki. Będą zachęcać, wspierać i doradzać, co zrobić, by nie
przegapić ciekawej szansy, a zarazem podjąć odpowiedzialną i przemyślaną decyzję o
swojej przyszłości.
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Polska armia powinna być liczniejsza, dlatego głównym celem organizatorów kampanii
jest zachęcenie młodych ludzi, by planując swoją przyszłość, wzięli pod uwagę możliwość
bycia żołnierzem zawodowym. O potrzebach polskich sił zbrojnych mówi się wiele, warto
jednak zwrócić też uwagę na korzyści, jakie niesie służba wojskowa: stałość i pewność
zatrudnienia, możliwość zdobycia wysoko specjalistycznych kwalifikacji oraz atrakcyjne
perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego.
– Ten proces rozpoczynamy właśnie dziś – przystąp do wojska, czekamy na Ciebie.
Oprócz prestiżu munduru, służby Polsce, pomagania innym to także bardzo dobry zawód,
a po skończeniu służby godna emerytura– podsumował Mariusz Błaszczak szef MON.

Obecny na inauguracji kampanii dowódca nowo powołanej 18. Dywizji
Zmechanizowanej generał Jarosław Gromadziński zwrócił uwagę na potrzeby kadrowe
nowej jednostki:
- Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej rozpoczynamy proces formowania 18.
Dywizji, która swoje dowództwo ma w Siedlcach, nie mniej jednak odpowiedzialność
terytorialna tej dywizji jest od Siedlec aż po Bieszczady. 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 formowania nowych
jednostek i one właśnie między innymi czekają na chętnych, którzy chcą założyć mundur
i służyć Ojczyźnie.
Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że 18 dywizja jest bardzo ważna w systemie
obronnym naszego państwa i oznajmił, że jedną z jednostek podległych dywizji będzie
brygada, której dowództwo umieszczone zostanie w Lublinie.
- Lublin zasługuje na to, aby silne oddziały Wojska Polskiego były właśnie tutaj powiedział szef MON
Celem kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej jest zwiększenie stanu osobowego
polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych (wojskach lądowych, specjalnych,
lotnictwie, marynarce wojennej i obronie terytorialnej), w służbie zawodowej i w
rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych − szeregowych, podoficerów i
oficerów.
Szczegółowy plan kampanii i lista miejsc, w których można będzie w tzw. tygodniach
rekrutacyjnych spotkać żołnierzy i uzyskać potrzebne informacje, są dostępne na stronie
internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (http://mon.gov.pl/zostan-zolnierzem/).
Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z szefami Wojewódzkich Sztabów
Wojskowych i do rozpowszechniania informacji o kampanii.
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