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ŻYCIORYS
Urodziłem się 5 maja 1987 roku w Giżycku. Moja mama, Renata Struś, po nieszczęśliwym
wypadku, w którym dość groźnie ucierpiała, była zmuszona przejść na rentę kilka lat temu, zaś mój
tata, Alfred Struś, z zawodu jest nauczycielem języka angielskiego. Już od najmłodszych lat
wiedziałem, że w przyszłości będę chciał zostać strażakiem, albo żołnierzem. Koniec końców
zdecydowałem się na ten drugi zawód.
W 1994 roku zacząłem uczęszczać do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku. Mój
tata zdecydował również, aby w moim przypadku zainwestować w naukę języków, stąd też
równolegle zacząłem naukę w centrum lingwistycznym „Premium”, gdzie uczyłem się intensywnie
języka angielskiego. Pięć lat później rozpocząłem również naukę języka niemieckiego.
W 2000 roku rozpocząłem naukę w Gimnazjum nr 7 im. M. Reja, wtedy też rozpoczęła się
moja fascynacja sportem. Należałem zarówno do szkolnego klubu judo, jak i grałem w piłkę nożną.
Ostatecznie swoją przygodę z judo zakończyłem po kilku latach, uzyskując brązowy pas. W
Technikum Budowlanym nr 3 kontynuowałem grę w piłkę nożną. Trzykrotnie brałem udział ze
swoją drużyną w zawodach sportowych na poziomie wojewódzkim, uzyskując dość wysokie lokaty.
Cztery lata nauki zakończyłem pozytywnie zdanym egzaminem kwalifikacyjnym, uzyskując tytuł
technika budownictwa.
Aspirując na stanowisko żołnierza, było dla mnie oczywiste, że muszę pójść do wojska. W
2007 roku rozpocząłem dziewięciomiesięczną służbę wojskową. W okresie jej trwania starałem się
bardzo efektywnie wykorzystać ten czas, udzielałem się w wielu inicjatywach, to właśnie tam
zrozumiałem, że jest to miejsce dla mnie.
Dodam, że ze względu na kierunek nauki, jaki pobierałem posiadam podstawy z zakresu
budownictwa. Władam biegle dwoma językami oraz posiadam aktualne prawo jazdy kat. B.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie
stanowisko.
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