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UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI W KSP
Data publikacji 17.11.2015

Msza św. w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Cudownego Medalika
z udziałem kadry kierowniczej zainaugurowała obchody Narodowego Święta Niepodległości w
Komendzie Stołecznej Policji. W Pałacu Mostowskich wręczono odznaki, medale oraz akty
mianowania na wyższe stopnie policyjne.
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Komendzie Stołecznej Policji rozpoczęły się o godz. 13.00 od
mszy św. w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Cudownego Medalika, którą odprawił ks.
Józef Jachimczak. - 11 listopada jest dla Was dniem wytężonej pracy. Cieszę się, że możemy dziś uroczyście świętować
odzyskanie wolności. Naszą intencją będzie modlitwa za Ojczyznę, za policjantów i pracowników Policji oraz oﬁar
ataków terrorystycznych - powiedział Kapelan Komendy Stołecznej Policji.
We mszy św. uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Stołecznej Policji na czele z nadinspektorem Michałem
Domaradzkim oraz jego zastępcami: inspektorem Robertem Szydło, inspektorem Piotrem Owsiewskim oraz młodszym
inspektorem Hubertem Kowalczewskim, a także policjanci, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście. Spotkanie uświetnił
występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.
Po mszy św. dalsze uroczystości odbyły się w siedzibie Komendy Stołecznej Policji. Po wprowadzeniu pocztu
sztandarowego i złożeniu meldunku wszystkich gości powitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Michał Domaradzki. Spotykamy się z okazji, która dla każdego Polaka i każdego patrioty jest dniem szczególnym. Przypomnę, że Policja
była jedną z pierwszych formacji powołanych w wolnej Polsce do ochrony bezpieczeństwa obywateli. To zadanie
wypełniamy niezmiennie, czego dowodem są dzisiejsze medale, odznaczenia i mianowania - powiedział komendant.
Następnie przystąpiono do wręczania wyróżnień. Medale za Zasługi dla Policji z nadania Ministra Spraw Wewnętrznych
przyznano 10 policjantom i pracownikom Policji, a także 9 osobom spoza formacji, aktywnie współpracujących z
Komendą Stołeczną Policji, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów, prokuratur, a także służb
mundurowych.
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, które przyczyniły się do
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego Odznaką „Zasłużony Policjant”
wyróżniono 30 funkcjonariuszy. Na wyższy stopień mianowano 10 policjantów.
Wręczono również dwie nagrody przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych z okazji Narodowego Święta
Niepodległości dla mł. asp. Krzysztofa Malinowskiego z Komendy Rejonowej Warszawa VI oraz kom. Edyty Szczerby z
Komendy Powiatowej Policji z Wołominie.
Gratulacje wszystkim wyróżnionym złożył, uczestniczący w spotkaniu, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, który

podziękował za osiem lat dobrej współpracy i działań zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny. - Choć był
to dla mnie okres bardzo pracowity, będę wspominał go jako najpiękniejszy w moim życiu, ponieważ przyniósł mi
jednocześnie dużo satysfakcji. Wiele się od was nauczyłem i dziś pragnę powiedzieć wszystkim - dziękuję.
W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in.: Zastępca Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk
Krzysztof Mokwa, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie ppłk Anna Osowska-Rembecka, Szef Sztabu
Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Wiesław Mruk, Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Robert Ehrmann,
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy Bartłomiej Zieliński oraz Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy
st. bryg. Zbigniew Szczygieł.
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