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Święto polskiej Policji

Polska Policja  ma 95 lat.  Dziś  w Warszawie odbyły  się  centralne obchody święta  tej  formacji.
Najważniejszymi punktami dzisiejszej uroczystości było wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja
absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wyróżnienie laureatów konkursu „Policjant,
który  mi  pomógł”.  W obchodach udział  wzięli  m.in.  Premier  Donald  Tusk,  Minister  Bartłomiej
Sienkiewicz oraz komendant główny Policji Marek Działoszyński

Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystością w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Warszawskiego  na  Krakowskim  Przedmieściu.  To  tam,  o  godz.  11.00,  wręczono  nominacje  i
odznaczenia. Odbył się także koncert muzyki klasycznej. Udział w uroczystości wzięli m.in.: Minister
Bartłomiej  Sienkiewicz,   Jacek  Michałkowski  -  Szef  Kancelarii  Prezydenta  Rzeczypospolitej,
Podsekretarz  Stanu  w  MSW  Grzegorz  Karpiński,  przedstawiciele  władz  państwowych  i
duchowieństwa,  instytucji  działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa,  związków
zawodowych, a także zagraniczni goście.

-  95-lecie Policji  nadaje waszym wyróżnieniom szczególną rangę – zwrócił  się do wyróżnionych
policjantów minister Bartłomiej Sienkiewicz - Policja jest kręgosłupem porządku i ładu społecznego.
Dzień w dzień jest na pierwszej linii walki o zapewnienie bezpieczeństwa. - dodał szef MSW. 

Następnie uroczystości przeniosły się uroczystości na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz.
14.00 nastąpiło oficjalne otwarcie  Święta Policji – po złożeniu meldunku Prezesowi Rady Ministrów
Donaldowi Tuskowi przez Komendanta Głównego Policji, przeglądzie pododdziałów i powitaniu z
policjantami, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i zmiana posterunku przy Grobie
Nieznanego Żołnierza.-  Każdy, kto łamie prawo, każdy kto podnosi rękę na polskiego policjanta, de
facto podnosi rękę na państwo polskie. Każdy, kto obraża policjanta czy policjantkę na służbie,
obraża majestat  Rzeczypospolitej.  Przestępcy,  którzy godzą w bezpieczeństwo obywateli  i  tych,
którzy noszą mundur nie zostaną bezkarni– powiedział podczas uroczystości  Premier.

Na pl. Piłsudskiego odbyło się także ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji KSP oraz
promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  

- Jesteście solą tego państwa i jego kręgosłupem. Nie zapominajcie o tym szczególnie w chwilach dla
was  trudnych.  Będziecie  musieli  stawać  twarzą  w  twarz  z  niełatwą  niekiedy  rzeczywistością,
zmagając  się  z  przeciwnikami  ładu  publicznego  gotowymi  na  wszystko.  Będziecie  czasami
niesłusznie oskarżani przez przestępców w imię ich prawa do obrony Będziecie niekiedy celem



niesprawiedliwych ocen, ataków medialnych. Będziecie doświadczać w tej służbie, obok radości z
pełnionego obowiązku, także goryczy niezrozumienia. Dostąpiliście dziś zaszczytu, ale i wzięliście na
siebie twarde jarzmo obowiązku wobec Polski i Polaków - zwrócił się do powołanych policjantów
Bartłomiej Sienkiewicz.

Laureaci konkursu „Policjant, który mi pomógł” otrzymali od Premiera Donalda Tuska, ministra
Bartłomieja  Sienkiewicza  oraz  Komendanta  Głównego  Marka  Działoszyńskeigo  wyróżnienia.  Po
okolicznościowych  wystąpieniach,  przed  Grobem Nieznanego  Żołnierza  złożone  zostały  wieńce.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów policyjnych, a także promowanych funkcjonariuszy.
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