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ZAPRASZAMY NA OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
Data publikacji 16.07.2012

Tegoroczne centralne obchody Święta Policji rozpoczną się 20 lipca wręczeniem odznaczeń i
aktów nominacyjnych, a zakończą 22 lipca niecodziennym meczem piłki nożnej pomiędzy
przedstawicielami polskiej Policji i Żandarmerii Watykańskiej. Uroczystości uświetni m.in. występ
orkiestr policyjnych, pokazy pododdziałów Policji, koncerty zespołów muzycznych oraz liczne
konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży.
Oﬁcjalne obchody rozpoczną się już w piątek, 20 lipca, kiedy to poszczególnym osobom wręczone zostaną odznaczenia
i akty nominacyjne na wyższe stopnie policyjne. Udział w nich wezmą przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, kierownictwo Policji, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów biur KGP, komendanci wojewódzcy Policji,
komendanci szkół Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.
21 lipca o godz. 9.00 w komendzie głównej, kierownictwo Policji i zaproszeni goście oddadzą hołd poległym
policjantom. Przed Tablicą Pamięci oraz przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" uczestnicy
uroczystości złożą wieńce i kwiaty.
Kolejny etap obchodów Święta Policji to uroczystości w Sali Balowej Zamku Królewskiego. To tam zostaną wręczone
nominacje i odznaczenia (służbowe i państwowe) oraz odbędzie się koncert muzyki klasycznej. W tym samym czasie na
Rynku Nowego Miasta wysłuchać będzie można koncertów policyjnych orkiestr z Ukrainy, Komendy Stołecznej Policji,
Wrocławia i Katowic.
Około godziny 13.15 obchody przeniosą się na Plac Zamkowy. Wszystkich przybyłych na uroczystość powita Komendant
Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który złoży meldunek Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi. Na
Placu Zamkowym odbędzie się również promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ślubowanie nowo
przyjętych stołecznych funkcjonariuszy, zaś laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostaną wręczone
wyróżnienia. Wszyscy biorący udział w obchodach będą mieli okazję obejrzeć z bliska policyjny sprzęt, porozmawiać z
funkcjonariuszami i ponownie wysłuchać koncertu orkiestr policyjnych. Uroczysta deﬁlada pododdziałów Policji i
promowanych zakończy tego dnia obchody policyjnego święta.
Niedzielne uroczystości rozpoczną się mszą świętą w Bazylice Św. Krzyża (godz. 9.00), która będzie transmitowana
przez Program I Polskiego Radia. Po południu o godzinie 13.00 na terenach zielonych Stadionu Agrykola przy ulicy
Myśliwieckiej 9, wystartuje piknik rodzinny. W programie przewidziano występy artystyczne, w tym koncerty zespołów
muzycznych, pokazy pododdziałów Policji oraz policyjnego sprzętu. Dzieci będą mogły wziąć udział w wielu ciekawych
konkursach edukacyjnych, m.in. tych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
O godz. 15.00, funkcjonariusze zaprezentują swoje umiejętności sportowe w niecodziennym meczu piłki nożnej „Policja
– Żandarmeria Watykańska”. Zmagania sportowe rywalizujących drużyn będzie można obejrzeć na Stadionie Agrykola.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach.
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