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Ogromnym szczęściem jest spotkać w życiu osoby, 
które nas zainspirują, wskażą właściwą drogę, zmienią 
nasze życie na lepsze. Każdy z nas potrzebuje autory-
tetów. To bardzo ważne, kto nas otacza, jakie mamy 
wzorce. Tak właśnie powstają nowe pomysły, plany, 
realizują się marzenia.

Od kilkunastu lat jestem nauczycielem, a od kilku 
pracuję z klasami wojskowymi w Zespole Szkół Me-
chanicznych i Logistycznych w Słupsku. Pasję i zami-
łowanie do swojej pracy zawdzięczam spotkanym na 
swojej drodze ludziom, którzy wpoili mi wiele warto-
ści, nauczyli czerpać radość z życia oraz spełniać swoje 
marzenia. Dzisiaj to ja chcę być takim nauczycielem, 
który będzie inspirował, motywował, dodawał wiary  
w siebie i swoje możliwości, który pomoże rozwi-
nąć potencjał drzemiący w młodych ludziach. Pracę  
w szkole, a szczególnie w klasach wojskowych traktu-
ję jak pewnego rodzaju misję. Misję, która polega na 
przekazaniu moim kadetom wszelkich cnót, wartości  
i umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji.

Nauka w klasie mundurowej (trwa 5 lat) jest do-
skonałym wyborem dla osób, które chcę związać 
swoją przyszłość z wojskiem. Program szkoleniowy 
obejmuje cztery podstawowe bloki tematyczne: szko-
lenie bojowe (w tym m.in.: taktykę, zajęcia strzeleckie, 
rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, 
łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, in-
żynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe); szkole-
nie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, 
ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa); pozna-
nie przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony 
informacji niejawnych) oraz podstawy wychowania 
wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza  
o Siłach Zbrojnych RP).

Jako pedagog z wieloletnim stażem wiem, że nie 
ma nic lepszego, niż doświadczenie oraz wiedza na-
byta podczas praktyki. Dlatego część zajęć ma formę 
teoretyczną, ale zdecydowana większość – praktycz-
ną. Zajęcia odbywają się przy wsparciu współpracu-
jących z naszą szkołą jednostek wojskowych (7. Bry-
gada Obrony Wybrzeża w Słupsku, Batalion Ochrony 

Bazy w Redzikowie, Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce, Centralny Poligon Sił Powietrznych  
w Ustce, 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce 
oraz United States Navy w Redzikowie). 

Organizując szkolenia, obozy, marsze kondycyj-
ne, zajęcia ze sportów walki czy samoobrony, stawia-
my naszym kadetom wyzwania i dajemy możliwość 
zmierzenia się z samym sobą. Praktyczne działanie jest 
najlepszym życiowym doświadczeniem i wspaniałą 
nauką. Nasze pomysły pomagają rozwinąć osobowość  
i charakter, uczą pokonywać słabości i lęki, wzmacnia-
ją pewność siebie. Poprzez udział w licznych wydarze-
niach i uroczystościach szkolnych, miejskich, państwo-
wych, już od pierwszych tygodni nauki w klasie woj-
skowej, wpajamy kadetom najważniejsze cnoty, takie 
jak: patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność, 
szacunek do symboli narodowych, do munduru. Nasi 
uczniowie pełnią role reprezentacyjne, dumnie nosząc 
mundur i reprezentując wartości, których uczymy ich na 
zajęciach wojskowych.

Przygotowania kadetów do udziału w różnych za-
wodach sportowych (np. Sprawni jak Żołnierze), eli-
minacji do Ogólnopolskiego Zlotu Klas Mundurowych 
czy zawodów strzeleckich, to często godziny ciężkich 
treningów, wylanych łez, potu i wysiłku. Ale to również 
motywacja, zaangażowanie, walka ze swoimi słabościa-
mi, integracja, umiejętność pracy w zespole, odwaga, 
postawa pewności siebie, zwycięstwo, radość i duma.

Uczniowie po zakończeniu nauki w klasie mun-
durowej mają wiele możliwości. Mogą podjąć służbę 
w jednostkach mundurowych (Policja, Jednostki Woj-
skowe, Straż Pożarna, Graniczna lub Miejska), mogą 
również aplikować na uczelnie wojskowe lub podjąć 
dowolną pracę, a swoją przygodę z mundurem kon-
tynuować w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jednak 
niezależnie od zawodowej drogi, którą nasi absolwen-
ci ostatecznie wybiorą, oprócz specjalistycznej wie-
dzy, zdobytej w trakcie kolejnych lat nauki, pozostaną 
im emocje, przyjaźnie, wspomnienia i wartości, które  
z pewnością pomogą im w kolejnych etapach życia,  
a to są wartości bezcenne, niezastąpione i niezapomniane.

Aneta Grzegorczyk

Klasa wojskowa w ZSMiL – dlaczego warto ją wybrać?

Aneta Grzegorczyk
Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół 
Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku oraz w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku. 
W ZSMiL prowadzi również zajęcia specjalizacyjne  
z edukacji wojskowej. Kwalifikacje do prowadzenia tych 
zajęć zdobyła na licznych szkoleniach instruktorsko-me-

todycznych dla nauczycieli klas mundurowych, organi-
zowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.


