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Minister Mariusz Błaszczak spotkał się z młodzieżą z klas
mundurowych

- Nauka w tej szkole to początek Waszej drogi do wymarzonego munduru. Mam nadzieję, że
zwiążecie swoje dorosłe życie ze służbą dla kraju – powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak
podczas spotkania z młodzieżą w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu
Piastowym.
Minister w trakcie krótkiego wykładu przypomniał trudną i tragiczną drogę Polski do niepodległości.
- Listopad to szczególny miesiąc w naszej historii. Wystarczy przywołać Powstanie Listopadowe, czy
11 listopada 1918 r., kiedy Polska po ponad stu latach odzyskała niepodległość - powiedział szef
resortu.
- Historia uczy, że o nasze bezpieczeństwo musimy zadbać sami – zaznaczył minister Mariusz
Błaszczak. Podkreślił wybór młodych ludzi, którzy już w szkole średniej przygotowują się do pracy w
policji, czy w wojsku. W trakcie wykładu przypomniał też jak w naszym kraju zmieniało się
rozumienie patriotyzmu.
Szef resortu mówił również o znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej w kontekście kryzysu migracyjnego. –
Moim zdaniem jest on poważniejszym problemem niż kryzys w strefie euro – powiedział minister
Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że przedstawiciele Grupy V4 są zdania, że kryzysu imigracyjnego nie
da się rozwiązać otwierając granicę dla kolejnych imigrantów. Zaznaczył, że na ostatnie spotkanie
Grupy V4 przyjechali również ministrowie pięciu innych krajów.
Szef resortu zapoznał uczniów z działaniami polskiego rządu w kontekście bezpieczeństwa
wewnętrznego. Powiedział, że w całej Polsce przywracane są posterunki policji. Zmienia się również
rola dzielnicowych. Funkcjonariusze ci mają być dla mieszkańców policjantami „pierwszego
kontaktu”. Niedawno uruchomiono także mobilną wyszukiwarkę dzielnicowych, która jest bardzo
prosta w obsłudze. Jednym kliknięciem można ustalić kontakt do naszego dzielnicowego. Po wpisaniu
do niej adresu możemy sprawdzić, który funkcjonariusz odpowiada za dany rewir. Aplikacja „Moja
komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce.
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej Zespół Szkół Zawodowych) w Miejscu
Piastowym ma ponad stuletnią tradycję w kształceniu zawodowym na Podkarpaciu. Obecnie w szkole
uczy się ponad 600 uczniów, którzy kształcą się w liceum, technikum i szkole zawodowej. Liceum

posiada kilka profili w tym m.in. mundurowo-administracyjny i promedyczny. Szkołę prowadzi
Zgromadzenie Św. Michała Archanioła.
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