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DZIEŃ OTWARTY ZAKŁADU KYNOLOGII POLICYJNEJ
Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji świętuje w tym roku 60-lecie swojego
istnienia. W ramach obchodów tego jubileuszu, w dniu 16 czerwca odbył się pierwszy w historii
ośrodka Dzień Otwarty, adresowany do dzieci i młodzieży z placówek dydaktycznowychowawczych z całego kraju.

Dzień Otwarty Zakładu Kynologii Policyjnej spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. W przedsięwzięciu
uczestniczyło około 1000 osób z tzw. „klas policyjnych” oraz ze szkół średnich, gimnazjów i podstawowych z okolic
Chynowa, Warki, a także innych miejscowości z terenu całego kraju. Od samego rana instruktorzy wraz ze słuchaczami
czekali na gości przy bramie wjazdowej Zakładu. Już od wejścia można było zapoznać się z historią ośrodka,
zarejestrowaną na fotograﬁach rozmieszczonych na całym terenie.
Widowiskowe pokazy sprawności użytkowej psów służbowych, pokazy sprawności użytkowej koni służbowych
prezentowane przez Sekcję Konną i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy
Stołecznej Policji, a także prezentacja sprzętu wykorzystywanego w tresurze oraz w Policji to tylko niektóre z atrakcji,
jakie przygotowała dla odwiedzających kadra Zakładu. Niezwykły dzień nie byłby tak wyjątkowy, gdyby nie obecność
Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Rosół, która powitała przybyłych gości, a także współprowadziła, w
roli sędziego, quiz dla dzieci. Jak mogliśmy się przekonać, wiedza zawodników wybranych przez Panią Komendant była
imponująca. Program Dnia Otwartego został tak skonstruowany, aby każdy z odwiedzających mógł zobaczyć i zapoznać
się ze wszystkimi atrakcjami, a w stoiskach prezentacyjnych przy stawie przygotowano nie tylko materiały
informacyjne, ale również wiele atrakcji i konkursów dla naszych milusińskich. Właśnie tam można było zapoznać się ze
sprzętem wykorzystywanym w tresurze, obejrzeć radiowóz ze specjalną przyczepką do przewozu psów, a także
motocykle służbowe. Odwiedzający mogli również wsiąść do pojazdu z wideorejestratorem, prezentowanego przez
Zakład Ruchu Drogowego CSP. Goście mieli również sposobność zapoznania się z taktyką działań zespołowych. Można
było też spotkać maskotkę Centrum Szkolenia Policji – podinspektora Sowę, z którą wszyscy bardzo chętnie robili sobie
zdjęcia. Prezentacji różnych rodzajów jednostek broni dokonał Zakład Interwencji Policyjnych. Widowiskowy pokaz
ratownictwa wodnego przygotował Zakład Szkoleń Specjalnych CSP. Odbył się on na naszym stawie, na którym
zaprezentowano pełną akcję ratowniczą na wodzie, obejmującą wyciągnięcie z wody i udzielenie pierwszej pomocy
przedmedycznej tonącemu człowiekowi. Straż Pożarna z Grójca oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Chynowa umożliwiła
naszym gościom wzniesienie się na wysięgniku na wysokość drugiego piętra budynku oraz niezwykłą zabawę z pianą
gaśniczą. Wielu emocji i pozytywnych wrażeń dostarczyła część programu związana z ćwiczeniami obrończymi psów
patrolowo-tropiących, podczas której odwiedzający z wielkim zainteresowaniem obserwowali zatrzymanie
niebezpiecznych przestępców z użyciem broni palnej, obronę przewodnika, a także pościg za sprawcami okupu. Nasi
goście mogli również podziwiać umiejętności psów do wyszukiwania zapachów narkotyków ukrytych w bagażu bądź
pojeździe, czy też posłuszeństwo ogólne, indywidualne i grupowe (chodzenie przy nodze, siadanie, warowanie,
zatrzymywanie w marszu oraz pozostawianie psa na odległość). Bardzo dużą atrakcją był pokaz umiejętności
jeździeckich prezentowany przez Sekcję Konną KSP, która przy fantastycznym akompaniamencie muzycznym i z
niezwykłą oprawą zaprezentowała umiejętności jeźdźców i ich koni służbowych, m.in. przejazd przez płonącą przeszkodę
(siano), skoki przez metalowe beczki, jak również – pokazany w wyjątkowy sposób – brak reakcji na strzały z broni
palnej oraz brak oporu przed przepchnięciem „papierowego” tłumu. Należy tu podkreślić, iż prowadząca pokaz
umiejętnie zaprezentowała odwiedzającym sposób podejścia do koni. Goście mogli również poczęstować zwierzęta
kostką cukru.
Mamy nadzieję, że w interesujący sposób zaprezentowaliśmy Zakład Kynologii Policyjnej CSP oraz specyﬁkę zawodu

policjanta-przewodnika psa służbowego i wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego wyjechali z miłymi wspomnieniami.
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