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KWP - WIZYTA KADETÓW
Licealiści ze Środy Wielkopolskiej, którzy dążą by zostać policjantami odwiedzili Komendę Wojewódzką w
Poznaniu. Spróbowali swoich sił na policyjnym torze przeszkód, odbyli podróż w przeszłość w Sali Tradycji,
oglądnęli pokaz umiejętności psów policyjnych, nauczyli się jak pobierać odciski palców i dowiedzieli się jak
przebiega postępowanie kwaliﬁkacyjne kandydata do służby. Natomiast o tym co najważniejsze w służbie
policjanta powiedział im sam Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Krzysztof Jarosz.
Autokar z uczniami I i II klasy Liceum Ogólnokształcącego o proﬁlu policyjnym Zespołu Szkół Zawodowych im. H.
Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wjechał na teren Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu we wtorek 24 kwietnia przed
godziną 9 rano. Pierwszym co rzuciło się w oczy ponad pięćdziesięciu parom młodych oczu był parking pełen policyjnych
radiowozów. Jeden obok drugiego na dość pokaźnym obszarze. Na samym przedzie stały 43 nowe srebrne Mercedesy
Sprintery, na sąsiednim placu granatowe Volkswageny. Młodzież sprawnie ustawiła się w dwuszeregu jak do musztry.
Wyglądali bardzo profesjonalnie w swoich czarnych mundurach moro oznaczonych stopniami uzgodnionymi z Komendantem
Policji w Środzie Wielkopolskiej. Kadeci. Podczas pobytu na terenie OPP mieli okazję poćwiczyć na policyjnym torze
przeszkód. Jako pierwsza chętna zgłosiła się dziewczyna. Rzuty piłkami lekarskimi, niesienie manekina, nic nie było dla niej
ponad siły. Szła jak burza. Koleżanki mierzyły czas – godny oklasków. Potem na zmianę raz chłopak raz dziewczyna. Okazało
się, że większość radzi sobie z torem doskonale. Zaangażowanie w sprawność ﬁzyczną nie wyparło wcale zainteresowania
wiedzą o Policji. Przysłuchiwanie się historii w Sali Tradycji KWP w Poznaniu – jedynym takim muzeum w Polsce - pozwala
zrozumieć wymiar patriotyczny i honorowy słowa służba, zaciekawić tym jak dawniej funkcjonowała policja, bez dzisiejszej
techniki, jakie to kiedyś były czasy... Po tej podróży w przeszłość licealistów czekała inna edukacyjna atrakcja – pokaz
umiejętności psów policyjnych. Prezentacja posłuszeństwa, warowanie, wykonywanie poleceń przewodnika, a następnie
okazanie agresji, łapanie przestępcy – pozoranta. Można było również pogłaskać wyszkolone kochane psiaki. Obecny akurat
na terenie OPP Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Krzysztof Jarosz, wraz ze swoim Zastępcą insp. Zbigniewem
Hultajskim i Dowódcą OPP KWP w Poznaniu insp. Tomaszem Kuszakiem, przywitał młodzież i pytał co uważają za
najważniejsze w policyjnej służbie. Podkreślał znaczenie nadrzędnego celu tej służby, jakim jest bezpieczeństwo obywateli i
potrzebę utrzymywania porządku społecznego by ten cel i zadania z nim związane wypełniać. Po rozmowie z Komendantem
wycieczka ruszyła z ulicy Taborowej kierując się na Kochanowskiego do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji. Trwające
remonty dróg sprawiły, że przebycie tej niedługiej trasy zajęło sporo czasu, ale była to okazja by zregenerować siły. W
budynku Komendy odbyło się spotkanie z pracownikiem Zespołu Doboru zajmującym się rekrutacją do policji, a następnie
zajęcia praktyczne z daktyloskopii. Uczniowie samodzielnie pobierali odciski palców kolegów i wzięli je ze sobą na pamiątkę.
Młodzież ze Środy Wielkopolskiej, pod okiem czuwających nad nimi nauczycielek, także fascynatek policją, dojrzewa do
pełnienia w przyszłości zawodu policjanta. Wybór klasy o proﬁlu policyjnym dla większości z nich nie był przypadkiem i nie
jest pomyłką! Oni wiedzą co robią, bo wiedzą co czują i czym się interesują. To właśnie w okresie wczesnej młodości
wyraźnie widzimy własne marzenia i mamy wówczas wystarczająco dużo energii by je spełnić i dzięki temu czerpać w życiu
poczucie sensu ze swojej pracy i motywację do działania każdego dnia.
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