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POLICJANCI NOMINOWANI DO TYTUŁU OSOBOWOŚĆ ROKU
2019
Data publikacji 17.01.2020

Policjanci z Opola zostali nominowani przez Kapitułę Redakcyjną gazety ,,Nowej Trybuny
Opolskiej" do tytułu Osobowość Roku 2019. W kategorii ,,Kultura" nominację otrzymał sierż. szt.
Aleksander Sowa z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu za książkę kryminalną
"Gwiazdy Oriona", uznanej w plebiscycie jednego z portali za najlepszą książkę lata 2019.
Natomiast asp. szt. Piotr Chwastowski z Komisariatu I Policji w Opolu otrzymał nominację w
kategorii ,,Działalność Społeczna i Charytatywna" - za pokazywanie i promowanie pracy Policji,
piosenkę i teledysk ,,Dumny z bycia psem” oraz kanał na youtube ,,Psy Dają Głos”. Gratulujemy
i trzymamy kciuki!
Do plebiscytu Osobowość Roku 2019, który w województwie opolskim prowadzi Kapituła
Redakcyjna "Nowej Trybuny Opolskiej”, zgłoszone zostały osoby wyróżniające się swoją działalnością. Celem
akcji jest uhonorowanie ludzi nietuzinkowych, pomysłowych, aktywnych i ciekawych, tych, którzy konsekwentnie realizują
obrany cel i pociągają za sobą innych. Głosowanie odbywa się w czterech kategoriach: Kultura, Działalność Społeczna i
Charytatywna, Biznes oraz Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna.
Dwóch policjantów z województwa opolskiego otrzymało taką nominację. W kategorii ,,Kultura" - sierż. szt. Aleksander
Sowa z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu za książkę kryminalną "Gwiazdy Oriona", uznanej w
plebiscycie jednego z portali za najlepszą książkę lata 2019. W kategorii ,,Działalność społeczna i charytatywna" asp. szt. Piotr Chwastowski z Komisariatu I Policji w Opolu - za pokazywanie i promowanie pracy Policji, piosenkę i
teledysk "Dumny z bycia psem” oraz kanał na youtube "Psy Dają Głos”.
Poniżej przybliżamy ich sylwetki:
Asp. szt. Piotr Chwastowski policyjny mundur po raz pierwszy założył 13 lat temu. Na co dzień zajmuje się
wykroczeniami w Komisariacie I Policji w Opolu. Po służbie natomiast nagrywa autorskie kawałki, które dedykuje
przede wszystkim młodym ludziom.
Jego pierwszym przedsięwzięciem był teledysk “Tak sobie życia nie ustawisz", gdzie hip-hopem walczył z ustawkami i
przemocą. Jego przesłanie było proste „…idź na spotkanie z dziewczyną, a nie na ustawkę organizowaną przez
stadionowych bandytów. Ciesz się życiem, zamiast cierpieć katusze wieloletniego leczenia…”

Kolejnym projektem Piotra była ,,Proﬁraptyka” czyli proﬁlaktyka przez rap. To jego pierwszy większy projekt, skierowany
- jak sam mówi - „do każdego kto chce posłuchać człowieka, który wie o czym mówi”. Płyta składa się z 10 utworów, a
do każdego z nich Piotr stworzył teledysk.

Teraz wraz z policjantami z całej Polski wyszedł z nowym projektem pn. "Dumny z bycia psem”. Teledysk ma już
ponad milion odsłon. To także autor portalu „Psy Dają Głos”, na którym pokazywane są trudy codziennej służby
policjantów oraz budowany jest etos służby.
Często podkreśla, że nie jest artystą czy profesjonalistą, z dumą natomiast nosi mundur i cieszy się każdym
dźwiękiem, który nadaje jego utworom klimat, przestrzeń i prawdę, bo to w muzyce ceni najbardziej.
W tym roku asp. szt. Piotr Chwastowski został nagrodzony podczas ogólnopolskiej konferencji twórców internetowych
Inﬂuencer Live Poznań 2019 w kategorii "Publicystyczne, literackie, kulturowe i artystyczne". Natomiast w marcu był
gościem programu publicystycznego ,,Skandaliści”, gdzie opowiedział o pasji, którą łączy ze służbą.
Sierż. sztab. Aleksander Sowa z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu otrzymał w zeszłym
roku nagrodę Prezydenta Miasta Opola za debiut kulturalny roku. Nagrody przyznawano w siedmiu kategoriach,
w tym dwóch nowych - za debiut kulturalny i za wydarzenie kulturalne w mieście. Właśnie w tej pierwszej
kategorii nasz kolega nie miał sobie równych.
Olek pełni służbę w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu od 2012 roku. Jako policjant bierze udział w
zabezpieczaniu imprez masowych i wydarzeń sportowych. Jest również kierowany do służby patrolowej i do poszukiwań,
np. osób zaginionych. Wielokrotnie reprezentował również opolski garnizon w Pododdziale Reprezentacyjnym Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu w trakcie świąt i wydarzeń państwowych.

Jednak Olek to nie tylko funkcjonariusz opolskiego garnizonu Policji. Od 2005 roku, od pierwszej wydanej książki, to
przede wszystkim autor książek, m.in. powieści obyczajowych, poradników selfpublishingu i motoryzacyjnych czy też
tych dotyczących awiacji.
Najbardziej znany jest jako autor powieści kryminalnych. Jego "astronomiczna" seria – "Era Wodnika", "Punkt Barana" i
"Gwiazdy Oriona" – opowiada o losach policjanta Emila Stompora. Seria cieszy się uznaniem czytelników.
Wielokrotnie wyróżniony i nagrodzony w przeróżnych plebiscytach - jego ostatnia książka została ogłoszona "Najlepszą
książką na lato 2019" portalu granice.pl. W książkach Aleksandra przewijają się jego zainteresowania i hobby. Jako
policjant patrzy krytycznym i zawodowym okiem na swoje historie. Czytelnicy doceniają rzetelność i wiarygodność jego
powieści.
Sam autor przyznaje, że cieszy się dużym wsparciem swoich przełożonych, kolegów z pracy oraz rodziny. Ma wśród
nich wielu czytelników i fanów, którzy dopytują o dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Zdradził nam, że pracuje
nad kontynuacją losów swojego policyjnego bohatera.
Jesteśmy dumni z naszych policjantów, że znaleźli się wśród innych wybitnych osobowości. Gratulujemy,
życzymy kolejnych pomysłów i trzymamy kciuki!
(KWP w Opolu/js)

