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NIECODZIENNA UROCZYSTOSC W ZESPOLE SZKOt EKONOMICZNO-UStUGOWYCH
tow dochodzeniowo-sledczych - dodaje
jej kolezanka z klasy Laura Krzak.
W kazdym tygodniu uczniowie majq
wyznaczone dni, kiedy pojawiajq sie^
w mundurach. - Noszenie munduru to
duze wyroznienie, a jednoczesnie wiemy,
ze musimy dawac przyktad - podkresla
Romuald Lipiriski, uczeri klasy o profilu
wojskowym.
- Czasami ktos s/? za nami obejrzy, ale nie
przeszkadza mi to. W planie mam studio
oficerskie, a moim celem jest wyjazd na
misje - zdradza Daniel Lewandowski.
Uczniowie majq lekcje z policjantami
i wojskowymi. Moga^ dowiedziec sie^

Uroczyste slubowanie w auli szkoty

Uczniowie kias
mundurowych
ztozyli slubowanie
S$ dwie, a w kazdej z nich
uczy SJQ pi^tnascie osob. Uczniowie uruchomionych niedawno w Zespole Szkot Ekonomiczno-Ushjgowych klas
mundurowych ztozyli w lutym
uroczyste slubowanie.
Klasy zacze^y dziatac w tym roku
szkolnym. Powstaty w porozumieniu
z zabrzariskq policjq oraz jednostkq wojskow$ z Gliwic. Z nowej propozycji edukacyjnej szkoty skorzystato 30 uczniow.
- Dfugo zastanawialismy s;? czy klasy
mundurowe majq racje bytu w technikum,
poniewaz do tej poryfunkcjonowafy w liceach ogolnoksztatcqcych.Jednak doszlismy
do wniosku, ze technik ekonomista o profilu policyjnym i technik logistyk o profilu
wojskowym to kierunki, ktore rozszerzq
wiedzq naszej mfodziezy. Jednoczesnie jest
to pierwszy krok w przygotowaniu do pracyw policji czy wojsku - mowi Teresa tados, dyrektor Zespotu Szkot Ekonomiczno-Ustugowych w Zabrzu.
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Dyrektor placowki Teresa tados

Uczniowie nowych klas majq bardzo
sprecyzowane plany na przysztosc,
dlatego klasa mundurowa byta dla nich
oczywistym wyborem. - Od zawsze interesowafam sie policjq i w sumie spetniam
wtasnie swoje marzenia. Czujq siq dumna z noszenia munduru. Nosimy go dwa
razy w tygodniu. Nasza klasa uczestniczyia tez w policyjnej akcji profilaktycznej,
w planie jest kolejna - cieszy si$ Natalia Grzegorczyk, uczennica klasy o profilu policyjnym. - Chciatabym pracowac
w kryminalistyce - dodaje dziewczyna.
- Mnie imponuje skutecznosc policjan-

Daniel Lewandowski i Romuald Lipinski

jak wyglqda stuzba.
- Mtodziez jest bardzo ciekawa tych informacji. Najbardziej cieszq ich zajecia,
podczas ktorych mowimy o codziennej
sfuzbie, a oni mogq zobaczyc, jak wyglqda kompletny mundur i wyposazenie policjanta - wyjasnia starszy posterunkowy Patrycja Sulikowska z Wydziatu
Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu, ktora prowadzi zaj^cia w klasie mundurowej.
Slubowanie
uczniow
odbyto si^
w obecnosci rodzicow i zaproszonych
gosci, wsrod ktorych byt komendant
zabrzanskiej policji inspektor Dariusz
Wesotowski, major Wojciech G^bka
z jednostki wojskowej w Gliwicach oraz
Jan Pawluch, wiceprezydent Zabrza.
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