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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SŁUŻB MSWIA
Wielki Tydzień to czas zadumy i reﬂeksji, to także czas okolicznościowych spotkań, kiedy w kręgu
kolegów, znajomych, współpracowników składamy sobie wielkanocne życzenia, dzieląc się radością
ze Zmartwychwstania Chrystusa. We wtorek 16 kwietnia w siedzibie Komendy Głównej Policji przy
ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne służb podległych MSWiA.
Spotkanie zaszczycili obecnością minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, który przybył wraz z
sekretarzem stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim.
Święta Wielkanocne to czas budujący nadzieję na lepszą przyszłość oraz wewnętrzną radość, które dają siłę i niezbędny
dystans, aby mierzyć się z codziennymi wyzwaniami. To czas, który powinniśmy wypełnić miłością i poświęcić najbliższym.
Policja była w tym roku organizatorem spotkania wielkanocnego, w którym udział wzięło kierownictwo Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Policja reprezentowana była przez komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół, dyrektorów biur w Komendzie
Głównej Policji, kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
„BOA", Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Obecni byli oﬁcerowie
łącznikowi akredytowani w Polsce oraz polscy, którzy służą za granicą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki
oraz szefowie i prezesi instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń współpracujących z Policją. Rolę gospodarza pełnił komendant
główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który przybył na spotkanie wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Dariuszem
Augustyniakiem, nadinsp. Kamilem Brachą i mł. insp. Tomaszem Szymańskim. Obecni byli przedstawiciele kierownictwa
pozostałych służb MSWiA.
Życzenia składali: minister Joachim Brudziński, wiceminister Jarosław Zieliński, gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant
główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz
Praga oraz p.o. komendanta Służby Ochrony Państwa płk SOP Krzysztof Król.
- Czas Świat Wielkanocnych dla wielu z Was, funkcjonariuszy, to nie będzie czas, który będziecie mogli dzielić z waszymi
rodzinami – zwrócił się do zebranych minister Joachim Brudziński. – Będzie to czas kolejnej służby, kolejnych godzin
poświęconych naszym rodakom, aby mogli te święta spędzać w spokoju i bezpiecznie. I przede wszystkim za to chciałbym
Wam, panie i panowie, podziękować. Te święta, podobnie jak Święta Bożego Narodzenia to kolejny czas, kiedy
uświadamiamy sobie, że jesteśmy państwem bezpiecznym i spokojnym, ale nic nie jest dane raz na zawsze.
Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński przypomniał w swojej wypowiedzi o wysokich ocenach zaufania, jakie
społeczeństwo wystawiło w sondażach służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, a w szczególności Policji. – 75 procent
badanych dobrze ocenia działania Policji – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński. – To najwyższy wynik od powołania
Policji w 1990 r. Dziękuję za to serdecznie.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk także podziękował za profesjonalizm i poświęcenie w służbie i w
pracy.
- Ten ogromny trud, wysiłek i zaangażowanie to podstawa do tego, aby te święta były czasem, kiedy będzie można trochę
wyhamować, trochę się zatrzymać, trochę uspokoić to niezwykłe tempo, w jakim na co dzień funkcjonujemy i aby oddać tych
kilka chwil, godzin czy dni tym, którzy najbardziej cierpią z powodu naszej służby, a więc naszym najbliższym – powiedział
generał Jarosław Szymczyk. - Życzę Państwu, abyście ten czas, spokój i wewnętrzną ciszę odnaleźli, tego życzę też Waszym
najbliższym, rodzinom, a także tym, którzy być może nie będą mogli w pełni spędzić tych świąt z najbliższymi, ponieważ
będą na służbie oraz szczególnie tym, którzy w ogóle nie zasiądą do wielkanocnego stołu z rodziną, bo pełnią służbę poza
granicami naszego kraju. Proszę także, abyśmy pamiętali o rodzinach tych naszych kolegów, którzy do końca wypełnili rotę
ślubowania i oddali swoje życie na służbie.
Komendant Jarosław Szymczyk zakończył wystąpienie cytatem z ks. Jana Twardowskiego, które nawiązywało do pierwszych
słów jego wypowiedzi: „wszystko co najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej”
Modlitwę odmówili i życzenia złożyli: ks. płk Bogdan Radziszewski, który jest wikariuszem generalnym biskupa polowego
Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józefa Guzdka, prawosławny ordynariusz WP, arcybiskup wrocławski i szczeciński JE
Najprzewielebniejszy Jerzy oraz ks. ppłk Sławomir Fonfara dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Wojsk Lądowych, reprezentujący
ewangelickiego biskupa wojskowego ks. płk. Mirosława Wolę. Jajka, symbol nowego życia i jeden z symboli Świąt
Wielkanocnych, pobłogosławił Naczelny Kapelan Policji ks. Jan Kot.
Czas przeznaczony na składanie życzeń umilał swoim występem kwartet złożony z muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej
Policji.
(mw, p.ost, zdj. Paweł Ostaszewski/Miesięcznik „Policja 997”)
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