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Czas podsumowań rywalizacji
Chęć pokazania grupy z jak najlepszej strony, hart ducha oraz radość z wyników poszczególnych
konkurencji. To tylko niektóre z emocji, które towarzyszyły kilkuset młodym ludziom podczas rywalizacji
na żagańskim poligonie.

Tegoroczna, czwarta już edycja Centralnego Zlotu Klas Mundurowych dobiegła końca. Podczas tych kilku
niezwykle zaciętych, październikowych dni współzawodnictwa młodzież w mundurach przelewała pot,
aby móc pokazać swoją wartość, charakter. Jednym z założonych celów było między innymi
kształtowanie u młodzieży umiejętności i cech charakteru niezbędnych do współdziałania w zespole.
Mimo, iż nie wszystkim udało się stanąć na medalowym podium, to już na starcie mogli uważać się za
wygranych, bowiem przypadł im zaszczyt reprezentowania swojego miasta, regionu, województwa.
Prócz najważniejszych bohaterów tego kilkudniowego wydarzenia – uczniów klas o profilu wojskowym, w
dzisiejszej ceremonii zakończenia zlotu udział wziął minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak.
Głównym wyróżnieniem za zwycięstwo w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych był puchar Ministra
Obrony Narodowej. Trofeum to ma charakter przechodni i podlegać będzie przekazaniu w następnych
latach zwycięzcom kolejnych edycji Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.
Podsumowanie końcowe zaciętej walki w ramach punktowanych konkurencji marszobiegu, strzelania i
wybranych elementów musztry nie były zaskakujące. O miejscu na pudle decydowały małe punkty, a
różnice w klasyfikacji generalnej były niemal wyrównane.
W wyniku emocjonującej rywalizacji, na najwyższym miejscu uplasowała się klasa Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie. Dwa kolejne miejsca z
przypadły kolejno młodzieży z
Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim z województwa
warmińsko-mazurskiego oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.
„Jeśli zdecydujecie się na służbę w Wojsku Polskim to otwierają się przed wami bardzo konkretne
perspektywy. Perspektywy służby Polsce.” – podkreślił podczas spotkania z młodzieżą minister obrony
narodowej.
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Minister Błaszczak spotkał się także z polskimi żołnierzami, zaangażowanymi w przygotowanie i
zabezpieczenie tegorocznej edycji zlotu, jak również z reprezentantami amerykańskiej Pancernej
Brygadowej Grupy Bojowej.
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, a praktycznym wykonawcą była
11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, 23 Śląski pułk artylerii oraz jednostki wspierające poszczególne
zagadnienia zlotu.
***
W tegorocznej edycji IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych wzięli udział uczniowie:
- Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły, Collegium Novum, Kujawskiej szkoły Wyższej we
Włocławku – województwo kujawsko-pomorskie,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie – województwo
lubelskie,
- Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej – województwo świętokrzyskie,
- Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie – województwo
zachodniopomorskie,
- Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach – województwo łódzkie,
- Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół z oddziałami dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji
Narodowej w Gogolinie – województwo opolskie,
- Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu – województwo dolnośląskie,
- XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku – województwo podlaskie,
- Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim –
województwo mazowieckie,
- Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli – województwo
podkarpackie,
- Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie – województwo wielkopolskie,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie – województwo śląskie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – województwo lubuskie,
- Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim – województwo warmińsko-mazurskie,
- Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu – województwo małopolskie,
- Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku – województwo pomorskie.
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