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Uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, grono pedagogiczne oraz mł. asp.
Sebastian Rink z bydgoskiej prewencji- opiekun klasy o proﬁlu policyjnym z ramienia policji,
uczestniczyli w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Bydgoskim Centrum TargowoWystawienniczym w Bydgoszczy. Następnie w szkole odbyły się Dni Promocji XII Liceum
Ogólnokształcącego w Bydgoszczy zachęcające tegorocznych absolwentów ostatnich klas
gimnazjów i podstawówek do wstąpienia w szeregi uczniów klas mundurowych o proﬁlu
policyjnym.
Podczas tego wydarzenia policjant rozmawiał z odwiedzającymi stoisko XII Liceum Ogólnokształcącego o swojej
codziennej służbie. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, stojący lada chwila przed wyborem szkoły średniej,
mieli okazję porozmawiać z uczniami i nauczycielami na temat oferty liceum. Młodzież była bardzo zainteresowana
tematyką zajęć prowadzonych przez policjantów, którzy na co dzień współpracują ze szkołą na mocy zawartego
porozumienia o współpracy. Funkcjonariusze prowadzą m.in. zajęcia z samoobrony, musztry, prewencji i ruchu
drogowego czy kryminalistyki.
W kolejnych dniach (27 i 28.03.2019) odbyły się Dni Promocji XII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
zachęcające tegorocznych absolwentów ostatnich klas gimnazjów i podstawówek do wstąpienia w szeregi uczniów klas
mundurowych o proﬁlu policyjnym. Na to wydarzenie został zaproszony Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego
Policji w Bydgoszczy, mł. insp. Przemysław Mielczarek. Obecni byli również funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Bydgoszczy, asp. szt. Sławomir Nowak i asp. Szymon Porażyński. Bydgoska komenda na mocy
porozumienia ze szkołą realizuje zajęcia dotyczące tematyki policyjnej.
Pod okiem asp. Szymona Porażyńskiego uczniowie z klas policyjnych, specjalnie na dni promocji szkoły, przygotowali
pokazy, w których odegrali role policjantów znajdujących się w służbie patrolowej. W trakcie scenek przedstawione
zostały sytuacje występujące w codziennej służbie. Wszystkie interwencje kończyły się zatrzymaniem sprawców
przestępstw, podczas których uczniowie zaprezentowali umiejętności nabyte do tej pory w XII L.O.
Po pokazach uczniów wydarzenie uświetnił pokaz policjantów. Opowiedzieli o służbie i zaprezentowali sposoby
obezwładniania oraz kajdankowania osoby zatrzymywanej. Podkreślono wagę bezpiecznego interweniowania, które
zależy zarówno od policjantów, ale też od odpowiedniego, zgodnego z prawem zachowania osoby, wobec której
podejmowane są policyjne czynności.
Kolejnym etapem pokazów uczniów była prezentacja technik samoobrony oraz elementów musztry policyjnej. Uczniowie
kształcą się w tych aspektach pod okiem wykwaliﬁkowanych instruktorów policyjnych.
Po pokazach młodzież z przybyłych na dni promocji szkół miała okazję zapoznać się z ofertą szkoły, na specjalnie do
tego przygotowanych stanowiskach. Osoby chętne mogły sprawdzić się na torze przeszkód, który przechodzą podczas
rekrutacji kandydaci do Policji.
Należy podkreślić, że obecność policjantów na takich wydarzeniach przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku
całej formacji oraz zachęca dorastającą młodzież do obrania drogi zawodowej w roli funkcjonariusza Policji.
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