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SPIS TREŚCI

Drodzy Czytelnicy,
Kandydaci do służby w Policji!
Na co dzień piszemy artykuły skierowane bezpośrednio do policjantów, opisując to, co najważniejsze w ich służbie. Postanowiliśmy jednak złamać ten schemat. Cały numer specjalny, który
właśnie trzymacie w rękach, skierowany jest do Was – osób,
które dopiero myślą o tym, czy związać swoje życie z niebieskim
mundurem.
Policja to naprawdę ciekawa i wszechstronna instytucja. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla osób, które nigdy nie miały
możliwości porozmawiania z funkcjonariuszami o tym, czym się
zajmują, obraz tej formacji może być niepełny. Być może to,
z czym mieliście okazję się zetknąć, zniechęciło Was do spróbowania swych sił w służbie, błędnie utożsamiając zadania Policji
z jednym, widzianym przez Was wycinkiem. A w rzeczywistości
służba ta realizuje tak wiele zadań, że potrzebuje ludzi o bardzo
różnych umiejętnościach i cechach charakteru.
Każdy z członków naszej redakcji ma wiele lat doświadczenia
w opisywaniu działań Policji. Dużo czasu spędziliśmy na dyskusjach o tym, co należy pokazać, aby na tych kilkudziesięciu stronach w formacie A4 znalazło się to, co może zainteresować
kandydatów do służby. Wybór był, rzecz jasna, subiektywny i stanowił pewien kompromis, a nie konsensus. Z braku miejsca nie
napisaliśmy np. o policyjnych nurkach, negocjatorach, specjalistach od ﬁnansów, logistykach czy łącznościowcach. Mamy jednak nadzieję, że podstawowy cel uda nam się osiągnąć –
wzbudzić Wasze zainteresowanie i sprowokować do zadawania
pytań. Nie nam, lecz specjalistom ds. doboru kadrowego w komendach – to taki nasz, policyjny odpowiednik komórek HR
w korporacjach. Pracują tam ludzie, którzy z pewnością wyjaśnią
Wam wątpliwości i doprecyzują to, o czym jedynie wspomnieliśmy. Być może odpowiedzi na niektóre pytania znajdziecie też
w archiwalnych wydaniach „Policji 997”, które znajdują się na naszej stronie pod adresem www.gazeta.policja.pl.
Zapraszamy do lektury i spróbowania swych sił. Jesteśmy w tej
instytucji od wielu lat i głęboko wierzymy, że atmosfera koleżeństwa i satysfakcja płynąca z pomocy drugiemu człowiekowi
wciągną Was na dobre i staniecie się policjantami z krwi i kości.
Redakcja
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Rada Naukowa Czasopism Policyjnych
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W numerze wykorzystano zdjęcia nadesłane z jednostek Policji oraz z archiwum „Policji 997”.

