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PROMOCJA ZAWODU POLICJANTA W STOLICY
Antyterroryści w budynku, robot pirotechniczny, technik kryminalistyki, policyjne konie i psy… to
tylko niektóre z atrakcji, jakie zobaczyła młodzież klas mundurowych z ZSP nr 2 w Koluszkach.
Razem z przedstawicielami koluszkowskiej policji wybrali się do Komendy Stołecznej Policji w
Warszawie. Wycieczka miała na celu pokazanie młodzieży jednej z największych jednostek policji w
kraju oraz uczestnictwo w Dniu Komendy Stołecznej Policji, gdzie uczniowie mogli posłuchać o pracy
w mundurze i obejrzeć fascynujące pokazy zaprezentowane przez policjantów.
28 marca 2019 roku z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach w ramach promocji zawodu policjanta
zorganizowana została wycieczka dla klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Mundurowi
wraz z pracownikami Zespołu Kadr i Szkolenia, uczniami i ich opiekunami zawitali tego dnia do Komendy Stołecznej Policji w
Warszawie.
Jedna z najwyższych rangą jednostek policji zachwyciła młodych ludzi. Duże wrażenie wywarło na zwiedzających stołeczne
stanowisko kierowania oraz mobilne centrum monitoringu. Następnie uczestniczyli w ,,Dniu z Komendą Stołeczną Policji”,
który odbył się w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Stołeczni policjanci
przybliżyli młodzieży kulisy zawodu policjanta a swoje umiejętności zaprezentowali antyterroryści, kryminalistycy,
pirotechnicy, funkcjonariusze prewencji oraz ruchu drogowego. Uczniowie klas mundurowych dowiedzieli się jak udzielać
pierwszej pomocy w warunkach bojowych i jak postępować kiedy zauważą paczkę niewiadomego pochodzenia. Z bliska
obejrzeli sprzęt jakim na co dzień posługują się stróże prawa i ten, który wykorzystywany jest w sytuacjach kryzysowych
m.in. robot do usuwania ładunków wybuchowych. Przed budynkiem prezentowane były policyjne motocykle, łódź motorowa,
drony oraz inne specjalistyczne sprzęty. Duże zainteresowanie wzbudził również pokaz tresury psów oraz widowiskowy pokaz
policji konnej. Wycieczkowicze mogli też przetestować alkogogle, czyli specjalne okulary, które dają wyobrażenie jak
postrzega rzeczywistość osoba nietrzeźwa. Koluszkowska młodzież z bliska zapoznała się ze strukturą oraz funkcjonowaniem
jednej z największych jednostek policji oraz poznała pracę stołecznych policjantów.
Wycieczka w ramach promocji policyjnego zawodu na pewno wzbudziła wiele pozytywnych emocji, podziwu dla stróżów
prawa i ich niełatwej służby. Takie spotkania przyczyniają się do zachęcenia młodego pokolenia do wstąpienia w szeregi
Policji.
(KWP w Łodzi/wsz)
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