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WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WARMII I
MAZURACH W 100. ROCZNICĘ POWSTANIA POLICJI
PAŃSTWOWEJ
Data publikacji 03.08.2019

W Kętrzynie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. W tym roku wyjątkowe, bo
przypadające w roku 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Tego dnia otworzyliśmy
również Komisariat Policji w Korszach. Mieszkańcy miasta i zaproszeni goście mieli możliwość
obejrzenia sprzętu policyjnego, wykorzystywanego na co dzień w pracy funkcjonariuszy.

Początek uroczystości
Uroczyste obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach poprzedziła o godz. 12:30 koncelebrowana msza święta

odprawiona w intencji środowiska policyjnego przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego w
Bazylice pw. Św. Jerzego. Podczas mszy odbył się koncert Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Następnie
zaproszeni goście pojechali do pobliskich Korsz, gdzie odbyło się otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w
Korszach.

Otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Korszach
Zgodę na realizacje tej inwestycji wyraził Minister Infrastruktury i Budownictwa na wniosek Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie. Koszt realizacji inwestycji wraz z dostawą wyposażenia, to około 2,32 mln złotych. Środki na
realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. Nowy obiekt w pełni
zabezpieczy potrzeby Komisariatu Policji w Korszach, podlegającego Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie, pod
względem technicznym, a także właściwej obsługi interesantów. Obiekt posiada udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych oraz służące poprawie warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Inwestycja zapewni
również stworzenie miejsc garażowych dla samochodów służbowych i miejsc parkingowych dla interesantów i
pracowników. Budynek ma powierzchnię użytkową 305m2.

Uroczyste obchody Święta Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego w Kętrzynie
Po powrocie do Kętrzyna policyjna orkiestra, Policyjna Asysta Honorowa i pododdziały towarzyszące przemaszerowały
na miejsce uroczystego apelu na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbyły się główne uroczystości Wojewódzkich
Obchodów Święta Policji. Na placu rozmieszczone były pojazdy policyjne oraz stoiska proﬁlaktyczne oraz stoisko z…
niebieską watą cukrową.
Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu i przeglądzie pododdziałów. Następnie podniesiono na maszt
ﬂagę państwową RP i odegrano hymn państwowy. Następnie gospodarz Wojewódzkich Obchodów Święta Policji nadinsp.
Tomasz Klimek powitał gości.

Znamienici goście
Uroczystości swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa,
prokuratury, a także służb współpracujących z Policją. Wśród zaproszonych na uroczystości gości znaleźli się m.in.
wcześniej już wspomniany Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Pani senator Lidia
Staroń, posłowie, Wojciech Kossakowski, Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Andrzej Maciejewski, Wojewoda Warmińsko
- Mazurski Artur Chojecki, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, I Zastępca
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego na czele ze
starostą powiatu kętrzyńskiego Panem Michałem Kochanowskim.
Odznaczenia, wyróżnienia
Każdego roku uroczystościom towarzyszy niezwykle podniosła atmosfera. Tym razem była ona jeszcze bardziej
wyjątkowa, ponieważ w tym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Funkcjonariusze czują dumę
z tego, że nosząc policyjny mundur i służąc wiernie społeczeństwu, podtrzymują tradycję, jaka każdego dnia towarzyszy
ich służbie, a którą rozpoczęli policjanci na polskich ziemiach w 1919 roku.
W tym roku w garnizonie warmińsko-mazurskim awansowano na wyższe stopnie 923 policjantów, z czego:
128 na stopień starszego posterunkowego,
103 na stopień sierżanta,
89 na stopień starszego sierżanta,
112 na stopień sierżanta sztabowego,
125 na stopień młodszego aspiranta,
107 na stopień aspiranta,
86 na stopień starszego aspiranta,
102 na stopień aspiranta sztabowego,
35 na stopień komisarza,
19 na stopień nadkomisarza,
10 na stopień podinspektora,
3 na stopień młodszego inspektora,
3 na stopień inspektora
1 osobę na stopień nadinspektora.
Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczonych zostało w sumie 37 funkcjonariuszy, z czego 2 złotymi, 23 srebrnymi,
12 brązowymi.
Medalem „Zasłużony Policjant” odznaczono w sumie 76 policjantów, z czego 13 złotymi, 23 srebrnymi, 40 brązowymi.

Medalem za „Zasługi dla Policji” odznaczono 10 osób z czego 1 srebrnym i 9 brązowymi.
Nagrodami Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Policji zostało odznaczonych 213 policjantów, 22 członków
korpusu służby cywilnej oraz 24 pracowników cywilnych.
Odznaczeniami NSZZP „Odznaki honorowe” odznaczono 3 policjantów
Policyjna służba na Warmii i Mazurach
W regionie każdego dnia:
ponad 500 policjantów pełni służbę patrolowo-interwencyjną oraz obchodową
blisko 50 policjantów zaangażowanych jest w realizację konwojów – doprowadzając każdego dnia średnio 25
osób zatrzymanych
policjanci wykrywają średnio 660 wykroczeń oraz ponad 50 przestępstw
policjanci podejmują średnio 500 interwencji
biorą udział w średnio 50 spotkaniach ze społeczeństwem
weryﬁkują średnio 40 zgłoszeń od mieszkańców naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
policjanci przejeżdżają średnio ponad 43 800 km pojazdami służbowymi (długość równika – wynosi 40 075 km)
Rys historyczny Policji Państwowej:
Od 1918 roku, odradzająca się po 123 latach zaborów Polska jako niepodległe państwo i miejsce do życia dla blisko 27
milionów obywateli musiała zmierzyć się z trudem stworzenia na nowo instytucji państwowych odpowiedzialnych za
wszelkie aspekty życia swoich obywateli. Powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku Policja Państwowa była
formacją odpowiedzialną w największym stopniu za zapewnienie bezpieczeństwa w odradzającej się Polsce. Pełna
uniﬁkacja formacji policyjnych przebiegała stopniowo, jednak każdy funkcjonariusz Policji Państwowej poważnie i z
poświęceniem podchodził do codziennej służby na rzecz bezpieczeństwa. Policjanci walczyli z przestępczością
kryminalną, zapewniali porządek i poszanowanie prawa na ulicach miast – wszystko po to, aby obywatele II
Rzeczpospolitej mieli przeświadczenie, że żyją w bezpiecznym i nowoczesnym państwie.
W dzisiejszych czasach z pewnością możemy powiedzieć, że żyjemy w innej epoce – historycznej, społecznej,
technologicznej. Na przestrzeni 100 lat zmieniło się wiele. Ale to, co codziennie przyświeca 100 tysiącom
funkcjonariuszy, to wypełnianie roty policyjnego ślubowania. Podobnie jak sto lat temu rozumiane jako poświęcenie i
misja. Taka, aby każdy wiedział, że zawsze – o każdej porze dnia i nocy może zgłosić się do Policji o pomoc,
jednocześnie mając przeświadczenie, że policjanci dołożą wszelkich starań, aby przez swoje profesjonalne działania
takiej pomocy udzielić.
Polska Policja jest instytucją cieszącą się największym zaufaniem spośród instytucji państwowych. Rekordowe 75 %
zaufania, to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze lepszej służby na rzecz każdego
obywatela i zapewnienia jego bezpieczeństwa.
To co za nami w województwie z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej:
Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński został patronem policjantów z Warmii i Mazur
W lutym (07.02.2019 r) przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, odbyła się uroczystość nadania
patrona warmińsko – mazurskiej policji. Został nim nadkom. Heliodor Gruszczyński. W latach 1935-1939 pełnił funkcję
Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Został zamordowany prze funkcjonariuszy NKWD w
Kalininie (Twer) wiosną 1940 roku. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym i Brązowym
Medalem za Długoletnią Służbę.
100. Posterunek Policji znajduję się w Dubeninkach
Warmia i Mazury mogą poszczycić się przywróceniem 100. posterunku w kraju. 28 lutego w Dubeninkach otwarty
został nowy posterunek policji. Wówczas wśród gości znaleźli się m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, senatorzy, posłowie samorządowcy oraz przedstawiciele służb

mundurowych.
Publikacja książki „Policja Państwowa Na Północnych Obrzeżach II Rzeczypospolitej”
Książka jest dziełem asp. szt. Anety Lichoty pracującej na co dzień w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w
Wydziale Wywiadu Kryminalnego. Książka poświęcona jest kwestiom związanym z budowaniem struktur policyjnych w
okresie 20-lecia międzywojennego, sytuacji panującej na ziemiach Warmii i Mazur w tym okresie oraz o wspomnieniu
przodownika Stanisława Strzemeckiego, policjanta Polskiej Policji Państwowej w okresie międzywojennym.
Konkurs „Policja za 100 lat”
Na początku 2019 roku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ogłoszony w związku z przypadającym na ten rok
jubileuszem. Jego celem – nieco na przekór tradycji spoglądania wstecz przy okazji wszelkich rocznic – było
przedstawienie wizji pracy policji w odległej dla nas przyszłości. Wszystkie zwycięskie prace traﬁły do kapsuły czasu, by
kiedyś zostać wspaniałym znaleziskiem, budząc uśmiech lub zaskakując trafnością przedstawionych wizji przyszłości.
Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego
„Bóg, Honor, Ojczyzna! 100 lat Niepodległości Polski” – pod takim hasłem odbywa się cykl koncertów Chóru Policji
Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z nich
był koncert w styczniu w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Rafała
i Gabriela w Olsztynie odbył się Koncert Noworoczny Kolęd i Pastorałek Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego.
Zawody o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
„Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie” odbyły się w czerwcu na Strzelnicy
Myśliwskiej PZŁ w Olsztynie. W tym roku rozegranie zawodów było dodatkowo okazją do uczczenia pamięci i
uhonorowania 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. Z tej okazji oprócz policjantów, do rywalizacji stanęli także
przedstawiciele władz samorządowych oraz innych służb mundurowych, którzy na zaproszenie Komendanta
Wojewódzkiego w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, partnerowali komendantom powiatowym z garnizonu warmińskomazurskiego.
Uliczka Sztuki i Kryminału
Miejski Ośrodek Kultury z Olsztyna z okazji powołania przez Sejm II Rzeczypospolitej z 24 lipca 19919 roku Policji
Państwowej zaprosił warmińsko-mazurskich policjantów do udziału w projekcie „Uliczka Sztuki”. Projekt ten
charakteryzuje się cyklem wydarzeń kulturalnych, których tematyka krąży wokół atmosfery retro kryminału. Pod koniec
lipca na ulicy Rodziewiczówny kilkadziesiąt osób zgromadzonych w niedzielne popołudnie w Uliczce Kryminału na
olszyńskim Starym Mieście miało okazję czynnie uczestniczyć w pracy policjantów zajmujących się zabezpieczaniem
śladów na miejscu zbrodni. W zaaranżowanej przez policjantów KWP w Olsztynie mrocznej scenerii dorośli, młodzież i
dzieci wspólnie z technikiem kryminalistyki na co dzień pracującym w KMP w Olsztynie i funkcjonariuszem Laboratorium
Kryminalistycznego KWP w Olsztynie rozwiązywali tajemnicę zagadkowej śmierci młodej kobiety.
Wydarzenie bez precedensu podczas centralnych obchodów Święta Policji
24 lipca 2019 roku w dniu wyjątkowych obchodów Święta Policji, bo przypadających w 100. rocznicę powstania Policji
Państwowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował komendanta insp. Tomasza Klimka na stopień
nadinspektora. Jest to wydarzenie nie dość, że podniosłe, to przede wszystkim historyczne dla Warmii i Mazur, bo po
raz pierwszy komendant garnizonu warmińsko-mazurskiego dostąpił takiego zaszczytu. Generał został uroczyście
powitany na Warmii i Mazurach 26 lipca br.
Kolejne wydarzenia związane z obchodami 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej już wkrótce.
Według badań opinii społecznej…
W 2019 roku pracę policjantów w całym kraju pozytywnie ocenia 75% Polaków. Ponad 98% obywateli czuje się
bezpiecznie w swojej okolicy.
(KWP w Olsztynie/aj)

