
20.03.2010 r.  

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY 

Przysposobienie obronne – zajęcia dla młodzieży prowadzą wojskowi.
W sobotni ranek 20.03.2010 roku do Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych zawitali uczniowie 
klas mundurowych z Zakładu Doskonalenia Zawodowego Województwa Świętokrzyskiego i
Mazowieckiego. Kolejny raz uczestniczyli w zajęciach z przysposobienia obronnego zorganizowanych przez
kadrę Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach.
Kieleckie Centrum Szkolenia szeroko otwiera się na nowe możliwości współpracy mającej na celu
kształtowanie i upowszechnianie w społeczeństwie obywatelskiej odpowiedzialności za kraj i swój region.
Szczególnie jest to widoczne poprzez działalność Centrum w procesie wychowania młodzieży szkolnej.
Kształtując młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, z klas o innowacyjnym programie nauczania, w duchu
wartości patriotycznych i poszanowania żołnierskich cnót Centrum przyczynia się do integracji młodych 
ludzi w społeczeństwie oraz przeciwdziała negatywnym zjawiskom w postępowaniu części młodzieży.
Tym razem kształtowaniem młodzieżowych postaw zajęła się doświadczona kadra podoficerska Centrum.
Prowadzący zajęcia od podstaw ze stoickim spokojem zapoznawali uczniów z żołnierskim rzemiosłem. W
ramach szkolenia z regulaminów zapoznano młodzież z prawami i obowiązkami, żołnierzy pełniących
służbę wartowniczą. Przedstawiono młodzieży problematykę służby garnizonowej i wewnętrznej jednostki
wojskowej. Podczas zajęć ze szkolenia ogniowego uczniowie praktycznie przyswajali zasady prawidłowego
celowania z broni strzeleckiej, doskonalili przyjmowanie prawidłowej postawy strzeleckiej oraz byli
sprawdzani z budowy, składania i rozkładania karabinka wojskowego.
Dużo potu, cierpliwości i sprawnych dłoni wymagał od młodzieży trening ze szkolenia chemicznego. Na
tych zajęciach praktycznie ćwiczyli zakładanie odzieży ochronnej. Tutaj nie czas był ważny lecz prawidłowe
jej założenie zaliczało test, na test czasowy jeszcze przyjdzie pora. „Żołnierskie kroki” stawiane były w
obecności wychowawców szkolnych. 

Wizyta młodzieży w kieleckim Centrum jest efektem zawartego porozumienia pomiędzy Zakładem
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a CSNPSP. W ramach programu „Edukacja dla bezpieczeństwa” 
uczniowie klas mundurowych w ciągu najbliższych trzech lat będą zapoznawać się z regulaminami i
przepisami wojskowymi, odbędą zajęcia z taktyki, szkolenia strzeleckiego, inżynieryjno-saperskiego, 
łączności itp. W dobie profesjonalizacji, kiedy polskie wojsko potrzebuje żołnierzy znakomicie
wykształconych, doskonale przygotowanych do służby oraz posiadających zdolności obsługiwania
nowoczesnego sprzętu wojskowego młodzież szkolna z klas mundurowych daje nadzieję na sprostanie
potrzebom nowoczesnej armii. To oni w przyszłości zasilą szeregi żołnierzy zawodowych. 
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