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Komendant
Komendy Miejskiej Policji
w Katowicach

Korzystając z przychylności i ogromnej życzliwości Pana Komendanta w zakresie naszych
działań zmierzających do utworzenia klas policyjnych, dziękujemy za umożliwienie nam
zrealizowania kolejnego zadania marketingowego zmierzającego do przybliżenia gimnazjalistom tej
przyszłej formy kształcenia. Gorące podziękowania za Pana pośrednictwem składamy również
funkcjonariuszom, którzy przygotowali organizacyjnie i przeprowadzili całość przedsięwzięcia.
Nietrudno było i tu zauważyć przychylność, życzliwość i zaangażowanie tych osób. Komendant
Komisariatu nr 5 w Szopienicach – podinspektor Wojciech Pietrzok na naszą prośbę podjął się
zorganizowania zajęć z młodzieżą w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach z zapewnieniem
uczestnictwa kompetentnych osób w celu ich przeprowadzenia. Z zadania wywiązał się wzorowo,
a to z kolei umożliwiło nam realizację zamierzonego celu. Już samo przyjęcie uczniów
w Komendzie Miejskiej sprawiało wrażenie, że Policja bardzo chętnie uczestniczy w pracy
dydaktyczno – wychowawczej młodzieży, a potwierdził to sposób w jaki zajęcia te były
zrealizowane. Całość ich została przygotowana przez nadkomisarza Michała Gruszczyńskiego
i młodszego aspiranta Piotra Cygankiewicza. Zajęcia w formie wykładu – pogadanki przeprowadził
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w realizowanym działaniu. Ciekawa i dobrze przemyślana treść szkolenia wstępnego obejmująca
m.in. informacje o specyfice i odpowiedzialności na stanowisku pracy – służby policjanta, a także
zapoznanie z rodzajami pionów organizacyjnych i ich zakresem działalności organizacyjno –
technicznej znacznie przybliżyła młodzieży całość zagadnienia. Bardzo ważnym ogniwem zajęć był
pokaz środków technicznych łączności i dowodzenia służących do zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców Śląska. Zwrócono również uwagę na fakt, że śląski garnizon policyjny jest
największy liczebnie w Polsce. Ponadto uczniowie mieli możliwość zwiedzić areszt i izbę tradycji.
Każde z tych miejsc doskonale pasowało do aspektu wychowawczego. Jedno było przestrogą dla

tych, którym nie jest „po drodze” z prawem i takie robiło wrażenie, a drugie pokazało tragizm tych,
którzy dla dobra człowieka i ojczyzny oddali życie. Zarówno nadkomisarz Michał Gruszczyński,
jak i młodszy aspirant Piotr Cygankiewicz w umiejętny sposób pokazali funkcjonariusza policji
i jego służbę jako obywatela państwa w służbie dla dobra ogółu a nie jak to jest często przyjęte –
zło konieczne.
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nadkomisarza Andrzeja Siry, jako eksperta Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach. W sposób bardzo interesujący przedstawił młodzieży mechanizm rekrutacji do
służby w policji i jej aspekty psychologiczne. Posłużył się przy tym ciekawymi przykładami
wyjętymi z życia codziennego na służbie. W sposób umiejętny nawiązał kontakt słowny
z młodzieżą zadając jej fachowe pytania dotyczące cech charakterystycznych policjanta
warunkujących przydatność do tak specyficznej roli. Zachęcał ją również do wstąpienia w szeregi
funkcjonariuszy i jednocześnie w sposób ciepły i wyważony charakteryzował przebieg czynności
rekrutacyjnych. Z jego wypowiedzi dało się zauważyć, że jest to psycholog wysokiej klasy.
Przedstawiając zdecydowanie warunki przyjęcia do służby w policji, jednocześnie nie odstraszał
potencjalnych kandydatów.
W podsumowaniu należy zauważyć, że cztery osoby reprezentujące śląską policję zdały
egzamin celująco rozumiejąc potrzebę propagowania, tworzenia, szkolenia i co najważniejsze –
wychowywania kolejnych pokoleń obywateli państwa polskiego.
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