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ŚWIĘTO POLICJI - PIKNIK RODZINNY NA AGRYKOLI
Data publikacji 30.07.2019

Po raz kolejny na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" odbył się
Piknik rodzinny. Nie zabrakło atrakcji: były występy Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pokazów,
stoisk promocyjnych, sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim świetnej zabawy i wspólnego
świętowania 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Piknik rozpoczął się o godzinie 10:00. Na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” oraz w
parku rozstawiono szereg stoisk promocyjnych. Można było zapoznać się ze specyﬁką służby w Policji i uzyskać
informacje o naborze. Można było wziąć do ręki prawdziwą broń, a nawet przymierzyć kamizelkę kuloodporną i
policyjny hełm i poczuć się jak prawdziwy komandos. Można było sprawdzić swoją wiedzę z przepisów ruchu
drogowego, nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czy też zawisnąć w
samochodzie do góry nogami. Były też pokazy tresury psów policyjnych.
Podczas Pikniku przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zachęcali odwiedzających stoisko
ruchu drogowego do noszenia elementow odblaskowych, wyjaśniali też najmłodszym podstawowe zasady, których
powinni przestrzegać piesi podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcali rowerzystów do stosowania kasków
ochronnych i kamizelek odblaskowych.
O godz. 10.30 reprezentacja polskiej Policji kobiet w piłkę nożną stanęła w szranki z reprezentacją Wojska Polskiego.
Panie policjantki okazały się lepsze. Zwyciężyły pewnie 4:0. A o godz. 12:30 na boisko wybieli panowie. Reprezentacja
Polskiej Policji zmierzyła się z męską drużyną nowojorskiej Policji. Polscy policjanci od samego początku zdominowali

amerykańskich kolegów. Pierwsza bramka padła już w 3 minucie. Ostatecznie reprezentacja Polskiej Policji zwyciężyła
4:1 Być może za rok będzie okazja do rewanżu.
Gościem Pikniku Rodzinnego była także Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która towarzyszyła
nowojorskim policjantom. Wśród nich była sierż. Donna Zabo – przewodnicząca Stowarzyszenia im.gen. Pułaskiego
(NYPD Pulaski Association), która na ręce Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach mł.
insp. w stanie spoczynku Ireny Zając oraz Przewodniczącego Rady Fundacji nadinsp. w stanie spoczynku Władysława
Padło przekazała pieniądze zebrane wśród nowojorskich policjantów.
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