
Wychowanie i dydaktyka 
 

Współpraca dydaktyczno - wychowawcza zawarta pomiędzy Zespołem Szkół 
Zawodowych nr 3 w Katowicach a Komendą Miejską i Komisariatem V Policji  
w Katowicach przynosi wymierne efekty w pracy z młodzieżą. 

Przychylność inicjatywom obu stron za sprawą Komendanta Komendy Miejskiej – 
|mł. insp. Dariusza Augustyniaka nadaje prowadzonym działaniom właściwy bieg. Udział 
funkcjonariuszy policji w różnych przedsięwzięciach z inspiracji Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 3 zatacza coraz większy krąg. Świadczy to o zrozumieniu potrzeby nadawania społeczności 
uczniowskiej właściwego kierunku w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Jednym  
z przykładów konstruktywnego działania w przyjętym planie tworzenia przez ZSZ nr 3 
uczniowskich klas mundurowych, w tym policyjnych, jest działalność marketingowa 
propagująca przyszły sposób kształcenia.  

W tym celu na terenie KMP odbyła się druga sesja zdjęciowa jako uzupełniająca.  
Na prośbę ze strony społeczności szkoły o załatwienie możliwości zrealizowania zdjęć, 
pozytywnie odpowiedział Komendant Komisariatu V Policji mł. insp. Wojciech Pietrzok. 
Przyjęte zadanie zrealizował niezwłocznie. Umożliwiło nam to dalsze działanie zgodnie  
z wytyczonym celem. Ze strony KMP kolejny raz perfekcyjnie całość przedsięwzięcia 
zorganizował nadkom. Michał Gruszczyński, który swoim zaangażowaniem wykazał 
niepodważalną potrzebę kontynuowania pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą. 
Nietrudno było zauważyć jego doskonały zmysł organizatorski, a to skutkowało 
uporządkowanym przeprowadzeniem zaplanowanej sesji zdjęciowej. Wskazany przez 
nadkomisarza zespół policyjny w składzie:  

• mł. asp. Piotr Cygankiewicz i mł. asp. Adrianna Mazur z  Wydziału Prewencji KMP 
oraz  

• asp. Mariusz Wesely z Wydziału Ruchu Drogowego KMP  
przejął inicjatywę pozytywnego kontaktu z uczniami. Zgromadzony zestaw pojazdów 
zaimponował im nie tylko swoją wysoką klasą techniczną, ale i możliwością bliskiego 
kontaktu. Młodzież błyskawicznie opanowała nie tylko samochody i motocykle, ale i samych 
policjantów, którzy spełniali „życzenia” prezentacji całości czynnie w niej uczestnicząc.  
Z życzliwością i zrozumieniem dla pomysłów uczniów poddali się próbie ich wyobraźni. Była 
tu dydaktyka, zabawa i humor, a całości dopełniały opanowane przez nich pojazdy.  

Kolejnym miejscem sesji zdjęciowej była Szkoła Policyjna w Katowicach. 
Przychylność i zgoda jej Komendanta – insp. Jarosława Kalety na pobyt w tym interesującym 
miejscu przeszedł oczekiwania zainteresowanych. Całość zajęć zorganizowała na miejscu 
pełnomocnik komendanta – podins. Barbara Orzeł. Zadbany teren i dobrze utrzymane obiekty 
szkoły robiły dobre wrażenie. Młodzież zwiedzała różne miejsca, w których odbywają się 
szkolenia praktyczne przyszłych policjantów. Uczestniczyła również w próbie 
sprawnościowej, jak np. strzelectwo. Miała także możliwość zapoznania się ze sprzętem 
ratownictwa drogowo – medycznego.  

Jesteśmy przekonani, że obecni gimnazjaliści zainteresują się oferowanymi przez 
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach znacznymi możliwościami edukacyjnymi  
w mundurach. Na uwagę zasługuje fakt, że polski mundur zawsze traktowany był i jest  
z wielkim honorem.  

Za okazaną życzliwość i umożliwienie realizacji naszych zamierzeń – dziękujemy.  
 
Nasze podziękowania składamy w szczególności: 

• Panu mł. insp. Dariuszowi Augustyniakowi – Komendantowi Miejskiemu Policji  
w Katowicach 

• Panu insp. Jarosławowi Kalecie – Komendantowi Szkoły Policyjnej w Katowicach 



• Panu mł. insp. Wojciechowi Pietrzokowi – Komendantowi Komisariatu V Policji  
w Katowicach 

• Panu nadkom. Michałowi Gruszczyńskiemu  
• Panu mł. asp. Piotrowi Cygankiewiczowi 
• Pani mł. asp. Adriannie Mazur 
• Panu asp. Mariuszowi Wesely 
• Pani podins. Barbarze Orzeł – Pełnomocnikowi Komendanta Szkoły Policyjnej  

w Katowicach 
oraz wielu innym funkcjonariuszom policji, z których życzliwością spotkaliśmy się podczas 
realizacji sesji. 
 
 
Z wyrazami szacunku: 
 
Społeczność szkolna Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach. 
 
 
Sponsorem sesji zdjęciowej jest: 

 
SYLMIET Koszule & Umundurowanie 
91-336 Łódź 
Ul. Gliniana 73 
 


