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MOC ATRAKCJI DLA PAŃ Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA
Data publikacji 06.03.2015

6 marca w komendzie wojewódzkiej w Poznaniu na policjantki i pracownice cywilne Policji
czekały specjalnie przygotowane atrakcje z okazji Dnia Kobiet. Przybyłe panie uroczyście powitał
Wielkopolski Komendant Wojewódzki insp. Rafał Batkowski. Dziękując paniom za dotychczasową
pracę, życzył wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Każda z
przedstawicielek płci pięknej otrzymała różę jako wyraz szacunku męskiej części komendy.
6 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu policjantki i pracownice cywilne obchodziły Dzień Kobiet.
Punktualnie o godz. 10 Wielkopolski Komendant Wojewódzki insp. Rafał Batkowski spotkał się z paniami w Klubie
Policyjnym. Witając przybyłych gości, podkreślił ogromną przyjemność z możliwości podziękowania w tym szczególnym
dniu kobietom związanym z Policją, za ich ciężką pracę i wkład. Ponad 15% całej policyjnej kadry to policjantki. Wśród
pracowników cywilnych te proporcje są jeszcze większe. Z każdym rokiem poprawiają się wyniki osiągane przez
wielkopolską Policję. Jest to również zasługa pracujących w Policji pań.
Komendant Batkowski, życząc przedstawicielkom piękniejszej części komendy, wszelkiej pomyślności, zachęcał do
korzystania z przygotowanych atrakcji. Do życzeń dołączył się podinsp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Podkreślił, że służba i praca w tej formacji to trudny
zawód przynoszący satysfakcję. Symbolicznego otwarcia obchodów święta wszystkich kobiet dokonała Lucyna Jaworska
– Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu.
Na przybyłe panie czekało mnóstwo niespodzianek takich jak pokaz mody i wizażu oraz pokaz tańca towarzyskiego.
Można było się dowiedzieć ciekawostek na temat zdrowej żywności. Zaproszone kosmetyczki, fryzjerki i wizażystki
wszystkim chętnym prezentowały swoje umiejętności. Na terenie policyjnej siłowni była okazja do poprawy swojej
kondycji. Jeżeli ktoś szukał czegoś lżejszego mógł spróbować Jogi Śmiechu oraz ćwiczeń Taichi. Panie z artystyczną
duszą odwiedzały warsztaty tworzenia biżuterii i ﬂorystyki.
Organizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Poznaniu oraz NSZZ Policjantów i NSZZ Pracowników Policji.
(KWP w Poznaniu)

