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Uczniowie klas o proﬁlu policyjnym województwa lubuskiego rywalizowali ze sobą z zakresu
wiedzy, a także umiejętności dotyczących różnych dziedzin związanych ze służbą w Policji.
Konkurs zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbył się
w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzecz i obejmował kilka istotnych aspektów
związanych ze służą w Policji. To wspaniały sprawdzian ukazujący trud i zmagania z jakimi na co
dzień muszą radzić sobie funkcjonariusze. To również idealny test dla osób, które chcą wiązać
swoją przyszłość z policyjnym mundurem.
Konkurs, który rozpoczął test wiedzy policyjnej obejmował swym zakresem nie tylko tematykę związaną z historią
Polskiej Policji, ale także aspekty służby, pojęcia prawne, czy proﬁlaktykę społeczną. Następną konkurencją, w której
zmierzyli się uczniowie był tor przeszkód, który dostosowany był do toru dla kandydatów ubiegających się do służby w
Policji. To doskonały test formy i tężyzny ﬁzycznej, bowiem uczniowie wybierający tą wyjątkową drogę, jaką jest służba
w Policji na etapie postępowania kwaliﬁkacyjnego zmierzą się z nim ponownie. W konkurencji związanej z udzielaniem
pierwszej pomocy przedmedycznej rywalizujący zmierzyli się z trudnym wyzwaniem polegającym na wnikliwym
zapoznaniu się z wszystkimi aspektami podjętej interwencji. W trakcie tej konkurencji musieli się wykazać
umiejętnościami pracy w zespole, rozpoznać wszystkie niezbędne okoliczności do podjęcia prawidłowego działania, a
także prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Wszystko to pod czujnym okiem specjalistów, którzy po zakończeniu
konkurencji dzielili się radami. Przyczynią się one do jeszcze lepszego działania w sytuacjach, w których niezbędne
będzie udzielanie pierwszej pomocy osobą poszkodowanym. Uczniowie rywalizowali również w konkurencji, której
oceniane były umiejętności strzeleckie. Sędziowie oceniali nie tylko celność zawodników ale rygorystycznie podchodzili
do zasad bezpieczeństwa i obchodzenia się z bronią.
Wszystkie konkurencję ukazywały przyszłym kandydatom do służby w Policji istotne aspekty, takie jak umiejętność
pracy w zespole, skuteczność w działaniu, prawidłowe rozpoznanie istotnych zagrożeń, a także sprawność ﬁzyczna. W
rywalizacji oceniana była nie tylko skuteczność ale i czas realizacji, który ostatecznie przyczynił się do rozstrzygnięcia
rywalizacji i wskazania zwycięzców.
I miejsce zajęła drużyna ze Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stanisława Lema w
Skwierzynie.
II miejsce zajęli reprezentanci Katolickiego Liceum świętego Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wielkopolskim.
III miejsce przypadło dla uczniów z Technikum numer 1 imienia Stanisława Staszica w Międzyrzeczu.
Słowa uznania należą się nie tylko wszystkim reprezentacjom, ale także współorganizatorom i Lubuskiego Kurator
Oświaty Ewy Rawa, bez których rywalizacja nie mogła by się odbyć.
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