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MONIKA WITT
Monika Witt

Od najmłodszych lat marzyłam, żeby zostać policjantką. Zawsze interesowały mnie zawody, w których coś się dzieje, gdzie
każdy kolejny dzień różni się od poprzedniego. Gdy to się udało, byłam bardzo szczęśliwa.
A strzelanie? Banalna historia, zwykły przypadek. Pamiętam jak dziś ten dzień, mimo, że było to 5 lat temu. Jak co roku
jechałam na zaliczenie wychowania fizycznego, spotkałam naszych instruktorów wyszkolenia strzeleckiego, którzy zaprosili
mnie na sprawdzenie nowo otwartego symulatora strzeleckiego. Musiało pójść mi nienajgorzej, bo po tym spotkaniu
zaproponowali mi udział w zawodach strzeleckich. Od tamtej pory (2012 r.) co roku biorę w nich udział wzbogacając się o
kolejne doświadczenia i tytuły.
W wolnym czasie od służby ćwiczę na strzelnicy ,,Lizawka" pod okiem m.in. trenera asp. sztab. Arkadiusza Kornowicza z KMP
Poznań oraz instruktorów wyszkolenia strzeleckiego KMP w Poznaniu. Dodatkowo podnoszę swoje umiejętności na
symulatorze strzelań mieszczącym się na terenie KWP w Poznaniu przy ul. Taborowej. Z uwagi na specyfikę pracy, moje
treningi odbywają się niestety sporadycznie. Z reguły dzień wcześniej umawiam się na trening, wiedząc, że przede mną
dzień wolny lub służba na drugą zmianę. Jednocześnie staram się, aby moje treningi nie kolidowały z zajęciami
prowadzonymi dla policjantów. Często jest tak, że przed zawodami udaje mi się zaledwie kilka razy poćwiczyć. Z pewnością
systematyczność treningów mogłaby przynieść jeszcze lepsze efekty. Może w przyszłości uda się połączyć pasję z pracą i
będę mogła m.in. uczyć kolegów i koleżanki zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, m.in. zasad użycia broni.

W chwili obecnej studiuje na III roku w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznej w Poznaniu, na kierunku zarządzanie, za
wyniki w nauce na drugim roku, otrzymałam stypendium naukowe na cały rok akademicki. Nie jest łatwo pogodzić pracę,
pasję i studia, jednak jak na razie idzie mi nieźle.
Poza pracą biorę udział w różnego rodzaju biegach ulicznych lub przełajowych. Każdą wolną chwilę staram się wykorzystać
jak najlepiej, przede wszystkim na sportowo. Ponadto dużo czasu poświęcam pracy, która również jest moją pasją. Prowadzę
spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami oraz rodzicami, dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tematy zawsze
są dopasowane do wieku słuchacza. Dlatego też przedszkolaków informuje m.in. jak mają poruszać się po drodze, jak
zachować się, gdy zaczepi je osoba obca, z kolei młodzież gimnazjalną uświadamiam na temat odpowiedzialności nieletnich,

dopalaczy czy narkotyków.

Moje dotychczasowe osiągnięcia:

- II miejsce kat. open kobiet ,,XVII Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO ,,Snajper 2014”
oraz I miejsce w kat. KmPK podczas tych samych zawodów 12-14 września 2014 r.
- I miejsce kat. open kobiet w ,,XVIII Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO
,,Snajper 2015” 18-20 września 2015 r.
- IV miejsce pistolet 9,0 mm, zawody z okazji Dnia Kobiet, strzelnica ,,Tarcza” w Poznaniu – 8 marca 2016 r.
- II miejsce kat. open kobiet w ,, XIX Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO
,,Snajper 2016”, poligon w Biedrusku 16-18 września 2016 r.
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