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STOISKO POLSKIEJ POLICJI POPULARNE PODCZAS DNIA
DZIECKA W KANCELARII PREMIERA
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się atrakcje przygotowane w niedzielę przez Komendę Główną
oraz Stołeczną Policji z okazji obchodów Dnia Dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nasze
stoisko chwalili najmłodsi, a wspólna zabawa na wiele godzin wciągnęła również dorosłych.
Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera przebiegał pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak Mały!”, a do organizacji święta
najmłodszych włączyło się prócz policji wiele ministerstw i instytucji rządowych. Piknik rozpoczął się o godzinie 10.30 i trwał
do 16.30. Pierwszych uczestników przywitał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, gdzie na dorosłych
czekało specjalne wydanie miesięcznika Policja 997, a dla dzieci przygotowane były komiksy pt. Tajemniczy dom. Najmłodsi
mogli wykazać się kreatywnością podczas kolorowania postaci z komiksu, a za rozwiązanie krzyżówki otrzymywali grę
karcianą typu Czarny Piotruś.
Otwarte drzwi mobilnego posterunku zachęcały do obejrzenia tego nietypowego pojazdu, a niejeden uczestnik pikniku poczuł
się prawie jak prawdziwy policjant za kierownicą policyjnego radiowozu czy motocykla. Młodsze dzieci również mogły
wykazać się swoją wiedzą o ruchu drogowym - malując kolorowanki. Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w różnego rodzaju
warsztatach i konkursach wiedzy, m. in. z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa nad wodą. Podczas licznych gier i
zabaw dzieciom towarzyszyły policyjne maskotki: Kapitan Wyderka oraz Zebra.
Na głównej scenie ustawionej w samym środku ogrodu odbywały się pokazy przygotowane przez poszczególne resorty między innymi pokaz umiejętności robota pirotechnicznego, tresury psa służbowego.
Najmłodsi uczyli się też, jak rozpoznać sfałszowane banknoty i dowiadywali, po co policji odciski palców osób podejrzanych o
popełnienie przestępstwa. Dowiedzieli się również, jakie inne ślady, pozostawione np. przez sprawcę kradzieży, da się
wykorzystać, by schwytać go i postawić przed sądem.
Niektórzy uczestnicy obchodów deklarowali przy wspólnym stoisku przedstawicieli Gabinetu Komendanta Głównego Policji,
Biura Prewencji KGP oraz Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, którzy promowali swój zawód, że w przyszłości pójdą
w ślady policjantów, których spotkali dzisiaj w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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