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WAGAROWICZE WYLĄDOWALI W KOMENDACH
Pierwszy Dzień Wiosny potocznie zwany dniem wagarowicza, to dobra okazja do zorganizowania
dzieciom i młodzieży niecodziennych zajęć, które zachęcą je do pozostania w szkole i uniknięcia
sytuacji, w których uczniowie opuszczają szkolny teren. Z propozycją nieco odmiennej lekcji wyszły
jednostki Policji, które w ramach Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowały Dni Otwarte z dostępem dla
uczniów wszystkich placówek oświatowych ze swojego terenu.
Bartoszyce:
Zamiast się nudzić i chodzić bez celu po mieście, odpowiedzieli na zaproszenie i przyszli do komendy policji. W sumie 51
osób odwiedziło policjantów w miejscu ich pracy. Wszyscy zwiedzający mieli dziś szczęście, bo wyjątkowo w policyjnym
areszcie nie było osób zatrzymanych i mogli wejść i zobaczyć jak wygląda policyjny areszt. Oficer prasowy oprowadzała
ciekawe świata dzieci i młodzież, pokazując jak pracują policjanci. Bez wątpienia wizyta w areszcie robiła na zwiedzających
duże wrażenie. Najmłodszym wagarowiczem, który bardzo chciał zobaczyć jak wygląda komenda policji był 4–letni chłopiec,
który przyszedł z równie ciekawymi mamą i babcią. Do chłopca dołączyło 2 kilkuletnich braci, których przyprowadziła mama,
aby mogli ciekawie spędzić dzień. Na pamiątkę spotkania chłopcy otrzymali od policjantki zawieszki odblaskowe.
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Braniewo:
Od rana budynek braniewskiej komendy wypełniony jest uczniami, którzy zdecydowali się spędzić ,,Dzień Wagarowicza'' w
dość niecodzienny sposób. Policjanci specjalnie na ten czas przygotowali dla zwiedzających wiele atrakcji. Młodzież może nie
tylko z bliska przyjrzeć służbowej broni, czy sprzętowi wykorzystywanemu w codziennej służbie. Specjalną prelekcje
przygotowali dla nich również kierownik braniewskiego ogniwa ruchu drogowego oraz technik kryminalistyki. Uczniowie nie
tylko zwiedzają i słuchają, ale także aktywnie biorą udział w zajęciach. Dużym zainteresowaniem cieszy się specjalistyczna
walizka kryminalistyczna.

Ładowanie odtwarzacza...

Działdowo:
W ramach Dni Otwartych do Komendy Powiatowej Policji zagościli uczniowie klasy piątej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Działdowie. Dzieci miały okazje zapoznać się ze specyfiką służby w Policji i sprzętem policyjnym. Uczestnicy spotkania
skorzystali z możliwości przymierzenia policyjnego ubioru policjantów oddziałów prewencji, a także zrobili sobie odciski
palców, sprawdzili działanie kajdanek oraz sposób działania urządzenia do wykrywania metali w odzieży osób
przeszukiwanych do zatrzymania czy osadzenia.

Elbląg:
Ponad setka dzieci ze szkół podstawowych odwiedziła dziś w "Dzień Wagarowicza" elbląską komendę Policji. Uczniowie
zapoznawali się z pracą policjantów, zwiedzali budynek komendy oraz mieli możliwość przymierzenia sprzętu używanego
przez policjantów Oddziałów Prewencji. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, obchodzony jest przez dzieci i młodzież
szkolną jako „Dzień Wagarowicza”. Jednym z pomysłów na spędzenie tego dnia była wizyta w komendzie Policji. Wszystko po
to by uniknąć typowych wagarów. Uczniowie nadal w tym dniu opuszczają mury szkoły, lub spotykają się po lekcjach.
Wycieczka „na Policję” jest pewną alternatywą. Komenda Miejska Policji w Elblągu wychodząc naprzeciw szkołom, chcącym
urozmaicić i uatrakcyjnić „Dzień Wagarowicza” otworzyła dla uczniów drzwi komendy w godzinach od 10 do 14. W tym
czasie Komendę odwiedziła ponad setka dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych.

Ładowanie odtwarzacza...

Gołdap
Jak zostać policjantem? W którą stronę patrzymy przechodząc przez jezdnię? To i wiele innych ciekawych aspektów pracy
policjantów poznały maluchy z przedszkola „Zuchowa Przychoda”. Dzieci obejrzały pomieszczenia komendy i policyjny
sprzęt. Największą atrakcją był dla maluchów... fotel komendanta. Na pytanie funkcjonariuszy kto chce pracować w policji,
wszystkie dzieci odpowiadały, że chcą być komendantami. Około 200 młodych ludzi mogło zapoznać się z pracą policjantów
różnych wydziałów, m.in. kryminalnego, ruchu drogowego czy też prewencji. Korzystając z okazji, że uczestnikami spotkania

byli uczniowie szkoły średniej zachęcaliśmy do wstąpienia w szeregi Policji. Do tego tematu szeroko odniosła się Pani Anna
Smolska - pracownik Kadr i Szkolenia KPP w Gołdapi. Przedstawiła warunki jakie musi spełnić kandydat do służby, wskazała
potrzebne dokumenty jakie należy złożyć. Omówiła etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz gdzie można znaleźć
informacje na temat rekrutacji. Spotkanie było też świetną okazją do tego aby mundurowi podzielili się z młodymi ludźmi
swoimi doświadczeniami zawodowymi.
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Ostróda:
W pierwszy dzień wiosny ostródzką komendę odwiedzili podopieczni Zespołu Placówek Szkolno
Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. Uczniowie mogli bliżej przyjrzeć się pracy policjantów. Zwiedzili budynek
komendy. Spotkali się m.in.z technikiem kryminalistyki, który zdradził im tajemnice swojej pracy oraz z policjantem ruchu
drogowego, który omówił z nimi zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zaprezentował sprzęty, którymi funkcjonariusze
posługują się w codziennej pracy. Uczestnicy spotkania chętnie oglądali samochody i motocykle wykorzystywane podczas
służby. Podczas wizyty odbył się również pokaz tresury psa służbowego z wykorzystaniem pozoranta. Na zakończenie wizyty
uczniowie otrzymali od policjantów odblaski i obiecali je nosić.

Kętrzyn:
Nadejście kalendarzowej wiosny kętrzyńska młodzież postanowiła przywitać w bardzo niekonwencjonalny sposób. Komenda
Powiatowa Policji w Kętrzynie zorganizowała dni otwarte, w ramach których zaproszono grupy szkolne do komendy.
Uczniowie mogli zwiedzić jednostkę, zobaczyć z bliska sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie oraz uzyskać informację
o procedurze rekrutacyjnej dla osób zainteresowanych służbą w policji. Podczas spotkań funkcjonariusze podkreślali, że
praca w Policji choć wymagająca - to daje naprawdę dużo satysfakcji, gdyż na co dzień niesie pomoc drugiemu człowiekowi.
Spotkanie z młodzieżą było również doskonałą okazją aby porozmawiać na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.
Uświadomiono młodzież, że pomimo ich młodego wieku również ponoszą odpowiedzialność za swoje zachowanie, a to, co
robią teraz, zaprocentuje w ich przyszłości. Podczas rozmów uczniowie stwierdzili, że o pewnych konsekwencjach łamania
prawa po prostu nie byli świadomi, jednakże teraz, po tak cennej lekcji jaką przeprowadziły asp. szt. Monika Danielak oraz st.
sierż. Anna Baluta będą starali się przestrzegać obowiązujących przepisów.

Nidzica

Uczniowie Zespołu szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy odwiedzili dzisiaj
nidzicka komendę. Po raz pierwszy w historii tej komendy, policjanci zaproponowali dzieciom i młodzieży spędzenie „Dnia
wagarowicza” w trochę inny sposób. Zamiast uciekać ze szkoły można było przyjść do nidzickich funkcjonariuszy i
zaznajomić się z ich zawodem. Wszyscy chętni, którzy odwiedzili nidzickich policjantów mogli zobaczyć pracę policyjną od
kuchni. Wizyta na stanowisku kierowania jednostką wywarła ogromne wrażenie na zwiedzających. Można było przekonać się
na własnej skórze w jakich warunkach przebywa osoba zatrzymana, jak przebiega badanie stanu trzeźwości, czy też odbyć
szybka kontrolę osobistą przy pomocy wykrywacza metali. Największym powodzeniem cieszył się pokaz broni służbowe oraz
wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy. Był również czas na przymierzanie sprzętu, który używany jest przez
policjantów Nieetatowego Pododdziału Policji.
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Olecko
W zajęciach pozaszkolnych w Olecku uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów, gdzie przybliżono zasady bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, KMZB jak również przedstawiono zawód policjanta. Dużym zainteresowaniem cieszyły się środki przymusu
bezpośredniego jak również możliwość zwiedzania budynku Komendy a w tym pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
Młodzież zapoznała się z możliwościami techniki kryminalistyki, gdzie na pamiątkę każdy mógł zabrać ze sobą odcisk swego
palca. Dziękujemy za miłą wizytą i zapraszamy przyszłych kandydatów do podjęcia zawodu jako funkcjonariusz policji.

Spotkanie młodzieży z policjantami

Pisz:
W pierwszy dzień wiosny piska komenda otworzyła swoje drzwi dla najmłodszych. Policjantów odwiedzili między innymi
pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu. Dzieci poznały na czym polega praca w policji oraz zobaczyły sprzęt
służbowy, jakim dysponują funkcjonariusze. Atrakcją było mierzenie mundurów oraz zabawa kajdankami, a na pamiątkę
certyfikaty z odciskami palców. Tak wyglądał „Dzień wagarowicza” najmłodszych.

Węgorzewo:
Węgorzewscy policjanci spotkali się z młodzieżą gimnazjalną z Węgorzewa i pobliskich miejscowości. Spotkanie to odbyło się
w ramach dni otwartych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie. Rozmowa z
funkcjonariuszami umożliwiła młodzieży zapoznanie się ze specyfiką pracy policjanta. Funkcjonariusze pokazywali jak
wygląda ich praca na poszczególnych stanowiskach, prezentując przyniesiony sprzęt służbowy. Przedstawili procedurę
doboru do służby oraz etapy postępowania kwalifikacyjnego. Uczniowie dowiedzieli się również o codziennej służbie
funkcjonariuszy poszczególnych komórek, wydziałów. Policjanci przekazując tę wiedzę młodym ludziom mieli na celu
uświadomienie im, że oprócz tego, że praca policjanta jest ciekawa, to jest również odpowiedzialna i trudna, wymagająca
wielu predyspozycji, umiejętności i poświęcenia. Tego dnia również klasa policyjna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Węgorzewie przygotowali dla swoich młodszych kolegów pokaz technik i taktyk interwencji. Zatrzymanie, kajdankowanie,
przeszukanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodych, większość z nich chciała sama podjąć interwencję i
kajdanki przechodziły z rąk do rąk. Mamy nadzieję, że wśród młodych ludzi są już przyszli kandydaci do służby w Policji.

Ełk:
Pierwszego dnia wiosny ełckich policjantów odwiedzili wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ełku. Młodzi
ludzie nie kryli ciekawości oglądając sprzęt i wyposażenie ełckich policjantów oraz zakładając na siebie kamizelki, czapki
policyjne oraz środki przymusu. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się jakie uprawnienia mają policjanci i jakie zadania
realizują podczas codziennej służby. Zwiedziły również policyjny aresz. Niewątpliwą atrakcją była również przejażdżka
radiowozem po placu komendy. Najwięcej radości sprawił jednak policyjny owczarek Wader, który dał popis swoich
umiejętności, wykonując komendy swego przewodnika.
Policjanci odwiedzili również Zespół Szkół Sportowych w Ełku i wzięli udział w debacie pt. „Cyberprzemoc – inny nie znaczy
gorszy”. W debacie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Ełku oraz przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji
wspierających szkołę, by rozmawiać o tym, jak bezpiecznie korzystać z sieci internetowych. Uczniowie w przygotowanych
przez siebie scenkach zwracali uwagę na ryzykowne zachowania, jakie są podejmowane w Internecie, szczególnie te
związane ze stosowaniem cyberprzemocy poprzez pisanie złośliwych komentarzy, umieszczanie przerobionych czy
ośmieszających kogoś zdjęć lub filmów, a także zakładanie fikcyjnych kont czy blogów. Uczestnicy debaty dyskutowali o tym
jak chronić się przed tego typu zagrożeniami.

Nowe Miasto Lubawskie:
Wczoraj w Pierwszym Dniu Wiosny Szkoła Podstawowa w Radomnie zorganizowała dla swoich uczniów Wiosenną Paradę

Zawodów. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele różnych profesji: policjantka, strażak, ratownik medyczny, leśniczy oraz
emerytowana nauczycielka. Dzielnicowa mł. asp. Dorota Kaczmarska opowiedziała uczniom na czym polega służba w Policji.
Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jakie warunki trzeba spełnić by zostać policjantem, jak przebiega proces rekrutacyjny
do służby, jakie należy mieć predyspozycje i czego należy się spodziewać wykonując ten zawód.
Policjanta zaprezentowała także zebranym sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie przez mundurowych.

Iława:
Dzień wagarowicza - w tym dniu część uczniów postanawia zrobić sobie tzw. wagary - czyli dzień wolny od lekcji. Jak się
wczoraj okazało warto jednak było przyjść do szkoły, gdyż w planach była wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie.
Uczestnicy „Dnia Otwartego” już od samego początku trafili pod opiekę oficera prasowego iławskiej jednostki asp. Joanny
Kwiatkowskiej. Pod jej okiem poznając kulisy zawodu policjanta.

Lidzbark Warmiński:

W zajęciach pozaszkolnych uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lidzbarku Warmińskim. Podczas
spotkania z uczniami policjanci omawiali tematy dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Omówiony został katalog
najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Ponadto przybliżono słuchaczom środki wychowawcze, jakie
może zastosować sąd rodzinny i nieletnich. Policjanci wyjaśnili uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej
przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już, jako dorosły.
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