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15-LECIE CHÓRU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W
POZNANIU
Data publikacji 19.06.2018

Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu obchodził swoje 15-lecie. Z tej okazji w Kościele
Garnizonowym Wielkopolskiej Policji w Poznaniu odbył się uroczysty koncert. Była to okazja do
spotkania obecnych i byłych członków chóru i wspomnień. Honorowym patronatem wydarzenie
objął Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.
15 czerwca br. w Kościele Garnizonowym Wielkopolskiej Policji przy ul. Swobody w Poznaniu, Chór Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu świętował 15-lecie swojego istnienia. O godzinie 14.00 odbyła się uroczysta msza św.,
po której chór pod dyrekcją Moniki Derdy, zaprezentował swoje możliwości wokalne. Zróżnicowany repertuar obejmował
zarówno utwory klasyczne, jak również muzykę popularną w nowych aranżacjach. W ramach niespodzianki wystąpiła dr
Joanna Grochowalska prezentując solo na ﬂecie altowym „Muzykę ﬁlmową”.
Pomysłodawczynią i inicjatorką powstania chóru jest podinsp. w st. sp. Małgorzata Piechura. Podczas uroczystości była
okazja do podziękowań osobom, które od początku istnienia, wspierali i pomagali w rozwoju policyjnego chóru. Wśród
wyróżnionych znaleźli się byli i obecni członkowie i osoby, które w różny sposób angażowały się w działalność
Stowarzyszenia. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka przekazał Adres okolicznościowy z
gratulacjami za dotychczasową działalność i życzeniami wszelkiej pomyślności na przyszłość.
Wśród zaproszonych gości, którzy oklaskiwali znamienitych jubilatów byli: insp. Konrad Chmielewski Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu, podinsp. Zbigniew Bartosiak Naczelnik Wydziału Ceremoniału Policyjnego KGP,
prof. Antonii Grochowalski opiekun chóru, podinsp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów woj. Wielkopolskiego oraz gospodarz miejsca ks. Kan. Stefan Komorowski – proboszcz paraﬁi pw. św.
Jerzego w Poznaniu.
Chór powstał pod koniec lutego 2003 roku. Od momentu powstania patronat nad nim sprawuje Komendant Wojewódzki
Policji w Poznaniu i Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego. W czasie kilkunastu lat swojej
działalności chór uczestniczył w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, spotkaniach i uroczystościach
państwowych środowiska policyjnego, międzynarodowych koncertach policyjnych.
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