
     
Na pewno powiesz, że od kołyski marzyłaś,  żeby uczyd się w klasie wojskowej ....  

Nie marzyłam, aby uczyd się w klasie wojskowej, chciałam byd piosenkarką albo lekarką jak to 

dziewczynki w moim wieku. Nie interesowałam się wojskiem, jednak moja koleżanka rozpoczęła 

naukę w klasie mundurowej i dużo mi opowiadała o wyjazdach, szkoleniach, w których biorą udział. 

Dlatego też poszłam na drzwi otwarte, byłam ciekawa, jak to wszystko wygląda i czy dam sobie radę. 

 

I jak opowieści koleżanki miały się do rzeczywistości?  

Nie miałam żadnego problemu z nauką, bardzo spodobały mi się zajęcia z żołnierzami. Dowiedziałam 

się naprawdę ciekawych informacji odnośnie wojska i nie tylko. Jak miałam jakiś problem mogłam 

liczyd na pomoc nauczycieli i znajomych ze szkoły. Atmosfera jest przyjemna i zawsze możemy           

na siebie liczyd. 

 

Może dlatego, że jesteś dobrą uczennicą. Same piątki i czwórki. A jak inni?  

U mnie w klasie wszyscy są równi,  nie ma lepszych i gorszych. Jesteśmy bardzo zgraną klasą                  

i pomagamy sobie wzajemnie. 

 

Jesteś rodzynkiem, a właściwie rodzynką w swojej chłopięcej klasie?  

W mojej klasie jest kilka dziewczyn i bardzo dobrze sobie radzimy we wszystkim. Czasem chłopcy 

muszą nam w czymś pomóc, natomiast nie czujemy się gorsze, czy słabsze, nie ma między nami 

rywalizacji. Zawsze sobie pomagamy. 

 

Które z zajęd najbardziej ci przypadły do gustu?  

Wszystkie zajęcia są bardzo interesujące i mogę się z nich wiele dowiedzied. Jednak najbardziej lubię 

zajęcia samoobrony, ponieważ wiem, że bardzo przyda mi się to w życiu. Lubię wszystkie szkolenia, 

które odbywają się w szkole lub poza nią z jednostką wojskową. 

 

Niektórzy nie mogą się doczekad obozu. Inni mają obawy jakie są twoje wspomnienia?  

Bardzo lubię wszystkie wyjazdy, ale najbardziej spodobał mi się obóz, ponieważ był to mój pierwszy 

raz pod namiotem w lesie. Mieliśmy dużo zajęd np. musztrę,  strzelanie, zajęcia sportowe. Wróciłam 

do domu zmęczona, ale zadowolona. 

 

Za 3 lata matura. Co dalej ?  

Nie mam sprecyzowanych planów, jednak zżyłam się z mundurem, więc opcja związania się                  

z wojskiem jest przeze mnie rozpatrywana. Jednakże zostało dużo czasu i moje zdanie może ulec 

zmianie. 

 

Życzę Ci, abyś wybrała jak najlepiej dla siebie. Jeśli jednak zdecydujesz się na przyszłośd                  

nie związaną z wojskiem, myślisz, że cokolwiek przyda się Tobie po klasie wojskowej?                    

Czy wykorzystasz pewne umiejętności w dalszym życiu? 

Uważam, że wszystko mi się przyda, ponieważ zajęcia są rozwojowe. Dzięki tej klasie stałam się 

bardziej otwarta na ludzi i pewna siebie. 


