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INAUGURACJA CYKLU SEMINARIÓW DLA ŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY
Wydział Ruchu Drogowego i Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy
współpracy z fundacją Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeprowadzili pierwsze
spośród cyklu planowanych na ten rok seminariów dla młodzieży szkół średnich. Odbyło się ono 13
maja 2019 roku w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana przy ul. Wilsona 16.
Kolejne zaplanowano m.in. w Bielsku Białej, Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu.
W Częstochowskiej Filharmonii odbyły się prelekcje, prowadzone przez policjantów z
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w
Częstochowie. Spotkanie, które zgromadziło około 500 uczniów szkół średnich z
Częstochowy i okolic, zorganizowane zostało w ramach dwóch prowadzonych w
naszym województwie kampanii proﬁlaktycznych.
Pierwsza z kampanii - "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" - skierowana
jest do młodych adeptów ruchu drogowego, stawiających swe pierwsze kroki za
kierownicą. Przesłaniem akcji jest uświadamianie młodym ludziom, jakie zagrożenia
niesie za sobą uczestnictwo w ruchu drogowym oraz jak niebezpieczne dla życia i
zdrowia może być nadmierne zaufanie swoim umiejętnościom oraz bagatelizowanie
przepisów drogowych. W trakcie prezentacji uczestnicy spotkania mogli zobaczyć
materiały ﬁlmowe i zdjęcia z wypadków z udziałem młodych ludzi, do których doszło w
ostatnim czasie na Śląsku. Przedstawiono nie tylko skutki kierowania pojazdami pod
wpływem alkoholu, ale również zademonstrowane zostały urządzenia do badania stanu
trzeźwości, jakie są wykorzystywane w służbie przez policjantów ruchu drogowego.
Druga z kampanii - "Wkraczasz w dorosłość - Wybieraj" ma na celu promowanie
wolnego od uzależnień trybu życia, jak również kształtowanie wśród młodych ludzi
umiejętności do dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach.
Poza częścią edukacyjną, uczestnicy mieli również okazję zobaczyć występ artystyczny grupy "RETO" zatytuowany
„Świadectwo”, przedstawiający zrujnowane życie człowieka w konsekwencji zażywania narkotyków.
Specjaliści poruszyli także zagadnienia związane z niebezpieczeństwami, jakie występują
w sieci internetowej oraz sposoby, jak sobie z nimi radzić w wirtualnym świecie. W dobie internetu i globalizacji, kiedy
młodzież spędza długie godziny przed komputerem, jest to bardzo ważny aspekt edukacyjny. Problematyka była omawiana
przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i ﬁnalistę programu Geniusz IT. O tym, jakie zdumienie wywołał pokaz szybkiej
ingerencji w telefon w wykonaniu prelegentów, świadczyła cisza, jaka zapadła na sali.
Prelekcjom towarzyszyły występy lokalnych artystów i zespołów muzycznych z Domu Kultury w Częstochowie. Za wspaniałą
część artystyczną dziękujemy organizatorom.
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