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ŻOŁNIERZE Z KLASĄ
Rozpoczęły się egzaminy dla żołnierzy  ubiegających się o nadanie klasy
kwalifikacyjnej  specjalisty  wojskowego.  21  stycznia  odbyła  się  część
praktyczna egzaminów.

Egzaminy rozpoczynają się wczesnym rankiem. Przed zdającymi praktyczny
sprawdzian  z  części  ogólnowojskowej  i  specjalistycznej.  W pobliżu  hali  sportowej  funkcjonują  trzy

punkty kontrolne. W punkcie sanitarnym żołnierze są egzaminowani z wiedzy związanej z udzielaniem

pierwszej  pomocy  przedmedycznej,  obok  koledzy  przygotowują  i  uzbrajają  miny  przeciwpancerne,
nieco dalej - przy trzecim stanowisku, trwa sprawdzian składania i rozkładania broni. Do egzaminów

przystąpił  starszy  kapral  Łukasz  WESOŁOWSKI  -  dowódca  drużyny  transportowej  kompanii

zaopatrzenia  w  batalionie  logistycznym:  Chciałbym  się  rozwijać.  Przystąpienie  do  tego  egzaminu

podnosi kwalifikacje i umożliwia sprawdzenie umiejętności. Przy okazji jest też lekka nuta rywalizacji z
najlepszymi w brygadzie. Chciałbym sprawdzić jak moi koledzy prezentują ten poziom i znaleźć się

wśród najlepszych - przyznaje.

W  tym  samym  czasie  żołnierze  z  korpusu  łączności  i  informatyki  realizują  zadania  praktyczne
polegające  na  skonfigurowaniu  urządzeń  wchodzących  w  skład  aparatowni  ZWT  KTSAwp  Jaśmin.

Zadania  realizują  zgodnie  z  planem,  z  zachowaniem ograniczeń  czasowych  wynikających  z  norm

szkoleniowych. Egzamin na klasę specjalisty jest zweryfikowaniem umiejętności. Każdy kto nabywa

doświadczenia  i  umiejętności  w  obsłudze  sprzętu  chciałby  móc  je  zweryfikować.  Komisja,  która
sprawdza wykonanie  zadania  jest  w stanie  ocenić  poziom wyszkolenia  –  twierdzi  st.sierż.  Mariusz

MAJTYKA – technik ZWT KTSAwp Jaśmin.

Do egzaminów przystąpili  szeregowi i  podoficerowie.  Jeśli  zdadzą je pomyślnie i  spełnią wszystkie
warunki to otrzymają określoną klasę. Tym razem grupa kilkudziesięciu żołnierzy ubiega się o nadanie

II i III klasy kwalifikacyjnej wojskowego specjalisty. 
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