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ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z OKAZJI
ŚWIĘTA POLICJI W 100. ROCZNICĘ POWOŁANIA POLICJI
PAŃSTWOWEJ
Data publikacji 24.07.2019

W liście z okazji Święta Policji, w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, Komendant
Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk dziękuje wszystkim Funkcjonariuszkom,
Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Policji za ich wkład w dzisiejsze sukcesy formacji, za trud i
poświęcenie dla wspólnego dobra, jakim jest bezpieczna Polska oraz życzy wszelkiej
pomyślności, wielu sukcesów i nieustającej satysfakcji z codziennej służby i pracy.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
Warszawa, 24 lipca 2019 roku

Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji,
Emeryci i Renciści Policji, Przedstawiciele Związków Zawodowych, Fundacji i Stowarzyszeń,
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

24 lipca 2019 roku to wyjątkowa data dla naszej formacji. To piękny jubileusz 100. rocznicy powstania Policji
Państwowej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli, potrzebna była służba stojąca na
straży porządku publicznego. Dokładnie sto lat temu, ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej, została powołana Policja
Państwowa. Formacja, do której etosu i wartości odwołujemy się w codziennej służbie. Piękne i chlubne tradycje
w połączeniu ze współczesnymi wymogami, stanowią solidny fundament dzisiejszej Policji.

Jestem dumny, że mogę dowodzić tak profesjonalną służbą mundurową, której funkcjonariusze wiedzą, że bycie
policjantem to nie tylko trudny i odpowiedzialny zawód, ale przede wszystkim zaszczyt i zobowiązanie.
Dziękuję za Wasze poświęcenie i odwagę. Za to, że każdego dnia podejmujecie się najtrudniejszych wyzwań,
aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju.
W 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, pragnę serdecznie podziękować wszystkim Funkcjonariuszkom,
Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Policji za ich wkład w dzisiejsze sukcesy formacji, za trud i poświęcenie dla
wspólnego dobra, jakim jest bezpieczna Polska.
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz nieustającej satysfakcji z codziennej służby i pracy.
Waszym Rodzinom i Bliskim pragnę przekazać wyrazy wdzięczności i uznania za wyrozumiałość oraz wsparcie,
gdyż bez tego nasza służba nie byłaby realizowana z pełnym oddaniem.
W tym szczególnym dniu myślami jestem również z Policjantami, którzy pełnią swoją misję poza granicami
naszego kraju oraz z rodzinami naszych Koleżanek i Kolegów, którzy słowa policyjnej roty wypełnili do końca.
Gratuluję wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym. Niech Wasza dalsza wzorowa służba będzie
pełna takich uroczystych chwil.

Z wyrazami szacunku
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
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