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„NA RATUNEK” – POMÓŻ ROZWIĄZAĆ KRYMINALNĄ
ZAGADKĘ
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Fani naszych policyjnych komiksów oraz trójki głównych bohaterów — Klary, Ola i Miłosza —
mogą mieć powód do zadowolenia. Właśnie ukazał się siódmy już z cyklu komiks dla
najmłodszych, w którym dzieci pomagają policyjnym lotnikom odnaleźć Natalkę i Piotrusia,
zagubionych w Borach Tucholskich, a przy okazji rozwiązuje zagadkę sprzed prawie 100 lat.
Wszystkich, którzy chcą zdobyć wersję papierową naszego najnowszego zeszytu, zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie – szczegóły znajdziecie na oﬁcjalnym proﬁlu polskiej Policji na
Instagramie - @policja_kgp.
„Na ratunek” to już siódma część z serii policyjnych komiksów, w którym popularyzowane są bezpieczne zachowania i
wiedza o Policji. Tym razem, oprócz trójki małych detektywów, bohaterami są policyjni lotnicy, którzy w tym roku
obchodzą 90. rocznicę powstania Lotnictwa Policji. Klara, Olo i Miłosz tym razem odwiedzają Bory Tucholskie. Mają
okazję zobaczyć po raz pierwszy ćwiczenia policyjnych kontrterrorystów oraz policyjnego S-70i Black Hawka i
dowiedzieć się, na czym polega służba policyjnych lotników. Dzieci pomagają również odnaleźć zagubioną w lesie
dwójkę kilkulatków – Natalkę i Piotrusia. Przy okazji rozwiązują zagadkę szpiegowsko-kryminalną, która swój początek
wzięła w pierwszej połowie lat 30. XX wieku.
Warto dodać, że wszystkie rysunki policyjnych śmigłowców z niezwykłą precyzją wykonał rysownik Wojciech „Cichy”
Cichoń. Scenariusz wymyślił i opracował Artur Grzenda. Komiks, podobnie jak poprzednie odcinki cyklu, powstał na
zlecenie Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP. Dodatkowo, miłośnicy wiropłatów, w środku
komiksu znajdą nie lada niespodziankę – śmigłowiec S-70i Black Hawk do samodzielnego złożenia. Papierowy model,
przygotowany specjalnie do tego wydania przez Andrzeja Maciejczaka, przeznaczony jest dla najmłodszych modelarzy,
którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tą dyscypliną.
Komiks można pobrać na stronie internetowej miesięcznika Komendanta Głównego Policji „Gazeta Policyjna”. Tam też
zainteresowani znajdą poprzednie odcinki całego cyklu.
Ci, którzy chcieliby zdobyć jednak papierową wersję wydania „Na ratunek”, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym
konkursie – wszystkie szczegóły znajdziecie pod naszym dzisiejszym postem na oﬁcjalnym instagramowym proﬁlu
polskiej Policji @policja_kgp.
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