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ny sprzęt, wyposażenie i pojazdy – nie tylko wyko-
rzystywane przez Policję, ale także inne służby, które 
na co dzień troszczą się o porządek i bezpieczeństwo. 
Szczególnym zainteresowaniem, jak zawsze, cieszyły 
się pokazy z zakresu ratownictwa drogowego, spraw-
ności użytkowej koni i psów służbowych, ewakuacji 
kolumny VIP, musztry paradnej, a także umiejętno-
ści policyjnych motocyklistów. Trzeba przyznać, że 
wzbudzały one ogromne emocje nie tylko u najmłod-
szych widzów. Dzień Otwarty w CSP, jako wydarzenie 
o charakterze edukacyjnym, był również doskonałą 
okazją do tego, by tuż przed rozpoczynającymi się wa-
kacjami przypomnieć dzieciom podstawowe zasady 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Dzień Otwarty Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przez wiele lat przyciągał rzesze ciekawych świata mło-
dych ludzi ze szkół i przedszkoli zarówno z powiatu legionowskiego, jak i dalszych zakątków naszego kraju. 
Niestety, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, na pewien czas musieliśmy zawiesić organizację tego wyda-
rzenia. Po trzech latach przerwy, przedsięwzięcie to jednak wróciło do kalendarza imprez organizowanych w CSP. 
10 czerwca 2022 r. z wielką radością ponownie otworzyliśmy bramy Centrum. Nasi młodzi goście mogli się 
zapoznać z działalnością szkoły i skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji, zaznajamiając się w ten spo-
sób z arkanami trudnej, lecz fascynującej służby w Policji. Była to również doskonała okazja, by przedstawić 
im ofertę współpracujących z nami partnerów, którzy reprezentują zarówno Policję, jak i instytucje pozapoli-
cyjne. W ramach Dnia Otwartego, zorganizowanego w tym roku pod hasłem „Policjanci – Dzieciom”, odwiedzi-
ło nas ponad 2 tysiące osób. 

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie już dawno 
nie wyglądało tak kolorowo i radośnie. W promieniach 
słońca od wczesnych godzin porannych witaliśmy tłu-
my przybyłe na Dzień Otwarty. Na dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także 
placówek przedszkolnych, czekały niezliczone atrak-
cje przygotowane przez komórki organizacyjne CSP 
oraz inne podmioty policyjne i pozapolicyjne, które 
włączyły się do programu tego przedsięwzięcia. Na 
stoiskach promocyjnych nasi goście mogli skorzystać 
z wartościowych materiałów edukacyjnych oraz wziąć 
udział w fascynujących prezentacjach, zaś na tych, 
którzy lubią rywalizację, czekały różnorodne kon-
kursy. Dzieci mogły również obejrzeć specjalistycz-
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Warto podkreślić, że zorganizowanie tych wszystkich 
atrakcji nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób 
i instytucji, którym składamy serdeczne podziękowania. 
Niewątpliwy sukces tego przedsięwzięcia zawdzięczamy: 
Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Poli-
cji, Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu 
Policji „BOA”, Komendzie Powiatowej Policji w Legio-
nowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Legionowie, Straży Miejskiej w Legionowie, 

Urzędowi Miasta Legionowo, Wodnemu Ochotniczemu 
Pogotowiu Ratunkowemu w Legionowie, 2. Mazowiec-
kiemu Pułkowi Saperów w Kazuniu Nowym, Oddziało-
wi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, 
Mazowieckiemu Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej 
w Warszawie, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
w Zegrzu, Dowództwu Komponentu Wojsk Obrony Cy-
berprzestrzeni w Legionowie oraz Oddziałowi Prewencji 
Policji w Warszawie. 

Fot. 1–11.  Pokazy i stoiska przygotowane przez CSP oraz inne podmioty policyjne i pozapolicyjne: Komisariat Rzeczny Policji, WOPR 
Legionowo, Komendę Stołeczną Policji – Sekcję Konną i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, 
XI LO w Radomiu, 2. Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. 
Autor zdjęć – A. Łasocha.
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