Wystąpienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego,
w trakcie obchodów Święta Policji w dniu 21 lipca 2006 roku.
Szanowni Państwo !
Po raz kolejny spotykamy się w tym miejscu, na uroczystości zorganizowanej z okazji obchodów 87
rocznicy powstania polskiej Policji.
Pragnę serdecznie przywitać przybyłych gości:
Pana Wojewodę Śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego.
Witam przedstawicieli władz samorządowych województwa z Panem Marszałkiem Michałem
Czarskim na czele.
Witam przedstawicieli służb mundurowych oraz wszystkich zaproszonych gości.
Dzisiejsze Święto jest najlepszą okazją do podziękowania za dobrą pracę. To dzień, w którym choć
na moment możemy pomyśleć o sobie, o swoich najbliższych i pokazać im, że nasza trudna i
niebezpieczna praca jest doceniana. To czas, w którym zarówno mieszkańcy naszego województwa jak i
przedstawiciele instytucji wyrażają swój szacunek dla naszej służby. Na ten szacunek musimy ciężko
pracować. Każdy z nas pracuje na wizerunek naszej służby. Pamiętajmy, że jak postrzegany jest
pojedynczy policjant w swoim środowisku tak oceniana jest cała Policja.
Za chwilę odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów
mianowania na kolejne stopnie policyjne. Nie sposób, aby wszyscy policjanci i pracownicy cywilni naszego
garnizonu, którzy z tej okazji zostali wyróżnieni, mogli być tutaj obecni. Pomimo naszego święta, musimy
pamiętać, że cały czas służymy społeczeństwu, które jest recenzentem naszej pracy.
Szanowni Państwo !
Dzisiejsza Policja to organizacja, w której na naszych oczach odbywają się bardzo duże zmiany.
Dążymy do poprawy naszej skuteczności i zdecydowanie większej akceptacji w społeczeństwie. Chcemy,
aby Policja była utożsamiana z pełnym profesjonalizmem. Aby tak było, pracujący w naszej organizacji
ludzie muszą być kompetentni i dobrze przygotowani do służby. Aby postawa każdego z nas budziła
respekt, szacunek i zaufanie.
W ostatnim okresie czasu wprowadziliśmy kolejne rozwiązania organizacyjne, które poprawiają
naszą sprawność działania. Jest to proces długotrwały, ale już przynosi widoczne efekty. Dążenie do
sprostania nowym wyzwaniom i oczekiwaniom społecznym spowodowało szereg zmian kadrowych i
organizacyjnych. Również tempo rozwoju społeczno – ekonomicznego naszego regionu i kraju, stawia
przed szeregiem funkcjonariuszy nowe, coraz to większe wyzwania. Jestem świadomy tego, że przy okazji
zmian, podejmujemy trudne decyzje, a za każdą z nich stoi człowiek, któremu nie zawsze łatwo
dostosować się do nowych, innych wymagań. Policja w ostatnim okresie czasu stawia na ludzi dobrze
wykształconych, kreatywnych i ambitnych. Coraz częściej warunki te spełniają ludzie młodzi i to oni
awansują na stanowiska kierownicze. Jestem przekonany, że nasze kadry to nasz duży atut. Potencjał
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drzemiący w tych ludziach jak i nowo przyjętych policjantach powinien jeszcze bardziej uaktywnić naszą
Policję.
Osiągamy coraz lepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Żaden
przestępca nie może czuć się bezkarnie, niezależnie od tego czy ukrywa się na terenie naszego kraju, czy
poza granicami Polski. Wstąpienie naszego kraju w szereg państw członkowskich Unii Europejskiej
spowodowało otwarcie naszych granic, a tym samym pojawienie się w naszym kraju nowych kategorii
przestępstw. Z tym wiążą się nowe wyzwania dla Policji w walce z doskonale zorganizowanymi,
niejednokrotnie międzynarodowymi grupami przestępczymi, korzystającymi z najnowocześniejszych
technologii.
Kilka dni temu wszystkie światowe media, obiegły zdjęcia i informacje o bardzo dobrej współpracy
policji polskiej i włoskiej przy okazji wspólnej realizacji sprawy na terenie Polski i Włoch dotyczącej
zmuszania naszych obywateli do niewolniczej pracy, handlu ludźmi a także pozbawiania wolności i
stosowania przemocy i gróźb karalnych. To tylko jeden z licznych przykładów nowych zagrożeń, na jakie
musimy być przygotowani.
Śląska Policja, korzystając zarówno z krajowych możliwości finansowania jak i funduszy Unii
Europejskiej, z roku na rok modernizuje swoje wysłużone wyposażenie, stając się formacją coraz bardziej
nowoczesną, wyposażoną w coraz lepszy sprzęt. To właśnie teraz śląska Policja realizuje projekt pn.
„Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek Policji w województwie
śląskim”. Wdrożenie projektu znacznie skróci czas przesyłania dokumentów, polepszy czytelność
przesyłanych zdjęć i poprawi efektywność naszej pracy. System udoskonali procesy dowodzenia,
współdziałania oraz logistycznego zabezpieczenia. Również i w tym roku, dzięki wsparciu władz
samorządowych, śląska Policja została doposażona o Ruchome Stanowisko Dowodzenia. Praktyczne
wykorzystanie tego stanowiska, podczas złożonych operacji policyjnych dowiodło jego skuteczności i
niezbędności.
Szanowni Państwo !
Nasze święto jak żadne inne, jest również dla nas czasem zadumy i refleksji. Pamiętamy i nie
zapomnimy o tych wszystkich funkcjonariuszach, którzy przez wszystkie lata począwszy od 1919 roku, z
narażeniem życia służyli społeczeństwu. W tym szczególnym dniu należy przywołać z pamięci tragiczne
losy tysięcy polskich policjantów - więźniów obozu ostaszkowskiego, pomordowanych wiosną 1940 roku w
siedzibie NKWD w Twerze, a pogrzebanych w Miednoje. Nie zapomnimy o bohaterskim poświęceniu tych,
którzy w obronie bezpieczeństwa, porządku publicznego i honoru munduru złożyli własne życie w dowód
najwyższego poświęcenia dla Ojczyzny. To właśnie z naszej historii czerpiemy wzorce i autorytety do
naśladowania.
Służba w Policji jest służbą twardą, wymagającą oddania i poświęcenia. Ma to ogromny wpływ na
nasze życie rodzinne. Często nie potrafimy już oddzielić życia osobistego od pracy. I tak jak w codziennym
życiu tak i w pracy nie zawsze osiągamy sukcesy – bywają wydarzenia, z których nie wszyscy potrafią się
otrząsnąć. To właśnie nasi najbliżsi stają się bezpośrednim odbiorcą naszych zawodowych problemów.
Proszę abyście szczególnie w tym dniu przekazali najlepsze życzenia swoim cierpliwym i skłonnym do tak
wielu wyrzeczeń rodzinom. Proszę podziękować im, za zrozumienie i wyrozumiałość, z jaką dzielą
niedogodności i niebezpieczeństwa policyjnej służby, że są przy nas w najtrudniejszych chwilach. Zwracam
się również do przełożonych – liderów, aby w porę reagowali na zauważone problemy. Tylko dobra,
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właściwa atmosfera i kultura pracy, oraz pomoc w trudnych sytuacjach pozwoli nam uniknąć tragicznych i
bolesnych dla nas wszystkich wydarzeń.
Nie chcę w tym dniu mówić o sprawach przykrych. Pamiętajmy jednak, że każdy z nas, aby dobrze
funkcjonował musi mieć w kimś oparcie. I dobrze, jeżeli oprócz rodziny oparcie to znajduje w pracy, wśród
swoich przełożonych i kolegów.
Szanowni Państwo !
Jeszcze raz pragnę pogratulować wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, a szczególnie
tym, którzy zostają dziś wyróżnieni. Proszę również tu obecnych o przekazanie najlepszych życzeń
wszystkim policjantom, którzy w tym świątecznym dniu pełnią służbę. Zwracam się również do naszych
emerytów i rencistów, którym serdecznie dziękuję za ich długoletnią służbę i trud włożony w przygotowanie
obecnych młodych kadr. Składam podziękowania również przedstawicielom administracji rządowej i
samorządowej za pomoc i wsparcie, bez którego prawidłowe funkcjonowanie naszego garnizonu byłoby
znacznie utrudnione. Dziękuję również wszystkim instytucjom, współpracującym z Policją w celu
zapewnienia ładu i porządku publicznego. Jeszcze raz zapewniam, że wszelkie nasze inicjatywy i
przedsięwzięcia ukierunkowane są na rzeczywistą poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a naszą misją jest służba mieszkańcom naszego województwa.
Dziękuję.

Opracowano w:
- Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Katowicach
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