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 Posiadasz Obywatelstwo Polskie?

 Jesteś pełnoletni?

 Jesteś zdrowy fizycznie i psychicznie by pełnić służbę 
wojskowa?

 Jesteś niekarany?

Udaj się do WKU!!!



 Badania psychologiczne 

 Badania lekarskie

 Rozmowa kwalifikacyjna





 Przygotowanie indywidualne do działania na polu 
walki

 Terenoznawstwo

 Podstawy TCCC (taktyczno-bojowa opieka nad 
poszkodowanym)

 Działanie żołnierza na polu walki (indywidualne i w 
ramach sekcji)

 Elementy SERE (działania w izolacji)

 Szkolenie strzeleckie 





 Bieg na 3000m

 Brzuszki

 Pompki w podparciu o ławkę 



 Kolejną rzeczą sa wykłady, które maja nas wprowadzić 
w zasady, które obowiązują na szkoleniu oraz 
przygotować nas do egzaminów praktycznych i 
teoretycznych. 



 Szkolenie zapoznawcze z budową oraz 
przeznaczeniem danej broni, zakończone egzaminem 
teoretycznym 





















 Podczas  16 dniowego szkolenia podstawowego w 51 
BLP w Ciechanowie 08.02-23.02.2020r. Zostałam 
wyróżniona za:

 -ogólne przestrzeganie regulaminu

 -podstawową wiedzę otrzymaną podczas szkolenia 

 -zaliczenie pętli taktycznej z wynikiem średnim 5.00.

 Samoobrona oraz sztuki walki

 Dodatkowo:

 -wokal pieśni podczas marszu- zarówno własnych jak i 
patriotycznych





Zapytacie jakie są moje ogólne wrażenia po takim szkoleniu? Czy 
było ciężko? Jak dałam radę, bo przecież jestem kobietą? 
Odpowiedz jest prosta!

Owszem jestem młodą kobieta, ale pełną determinacji i gotową do 
działania. Przyznam jednak, że faktycznie nie było mi łatwo. 
Każdego dnia odczuwałam ból poprzez wysiłek fizyczny z 
którym zmierzałam się każdego dnia. Samo szkolenie przeszłam 
jednak bardzo dobrze, doznałam  na własnej skórze co znaczy 
przysłowie ,,Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Podczas 
mojego szkolenia pogoda była dosłownie ,,taktyczna” co nie 
ułatwiało nam wykonywania zadań. Każdego wieczora do zadań 
każdego z nas należało dokładne czyszczenie broni. Uwierzcie, 
po paru dniach poznacie ją tak bardzo, że będziecie mogli ją 
rozkładać i składać z zamkniętymi oczyma! Polecam wam z 
całego serca wstąpienie w szeregi , wiec jeśli jesteście pewni, że 
wojsko i panujące tam rygorystyczne zasady to coś, co waszym 
zdaniem idealnie do was pasuje NIE ZASTANAWIAJCIE SIĘ! 

DOŁĄCZCIE DO NAS!




