Szanowni Państwo !
Jako gospodarz dzisiejszej uroczystości zorganizowanej z okazji obchodów 86 rocznicy
powstania polskiej Policji, pragnę serdecznie przywitać:
Pana Wojewodę Śląskiego Lechosława Jarzębskiego.
Witam przedstawicieli władz samorządowych województwa z Panem Marianem Jaroszem na
czele i przedstawicielką Sejmiku Województwa Śląskiego Panią Jadwigą Hyrczyk-Franczyk
Witam koleżanki i kolegów ze służb mundurowych.
Witam wszystkich zaproszonych gości.
Serdecznie witam rodziny policjantów przybyłe na dzisiejsze ślubowanie.
Dzisiejszy, świąteczny dla nas dzień to nie tylko czas wzniosłych
chwil, uniesień i radosnego nastroju. Jest to również czas, który prowokuje do głębokiej
refleksji i zadumy nad tymi wszystkimi, którzy podczas minionych 86 lat z dużym
zaangażowaniem oraz narażeniem życia wykonywali i wykonują swą codzienną trudną służbę
dla społeczeństwa, aby każdemu obywatelowi zapewnić spokój i bezpieczeństwo.
Nie sposób zapomnieć tragedii, których doświadczyli policjanci w trakcie tej 86-letniej historii.
Szczególnie w pamięci mamy tragiczną śmierć tysięcy policjantów pomordowanych w
sowieckich obozach, a pogrzebanych w dołach śmierci Katynia i Miednoje. Nie wolno nam
zapomnieć o bohaterskim poświęceniu naszych kolegów, którzy w obronie bezpieczeństwa,
porządku publicznego i honoru munduru złożyli dowód najwyższego poświęcenia dla Ojczyzny
- własne życie.
Pamiętajmy także o prekursorach naszej organizacji, o ich zaangażowaniu wniesionym w
budowę sprawnych struktur policyjnych. Będziemy kultywować ich dzieło, aby pozostawić
przyszłym pokoleniom obraz silnej, efektywnej i przyjaznej społeczeństwu Policji.
Obecnie, Święto Policji, obchodzone w dniu 24 lipca przypada w rocznicę uchwalenia w 1919
roku historycznej ustawy o Policji Państwowej. Data ta została przyjęta jako początek
istnienia instytucji policyjnej w naszym kraju.
Powołana do życia Policja Państwowa była pierwszą nowoczesną organizacją policyjną, która
zapewniała bezpieczeństwo na terytorium odrodzonego Państwa Polskiego.
Pomimo tak wielu lat tradycji, dopiero od 1996 roku, nawiązując do historycznych wydarzeń
1919 roku, obchodzimy dzień 24 lipca Świętem Policji.
Dzisiejsza rzeczywistość, jak również członkostwo w Unii Europejskiej stawia szczególne
wyzwania przed każdym z nas. Musimy pamiętać, że odpowiedzialna, otwarta na potrzeby
obywateli codzienna służba kształtuje nasz wizerunek w oczach społeczeństwa. Jestem
przekonany, że nasze polskie cechy: serdeczność, otwartość, umiejętność wyszukiwania
nowych rozwiązań będziemy wykorzystywać z coraz lepszym skutkiem dla poprawy
bezpieczeństwa Polaków, zdobycia ich zaufania i uznania dla naszej służby.
Żeby dotrzymywać kroku naszym europejskim partnerom musimy systematycznie wdrażać
nowe standardy, uczyć się wykorzystywać najnowocześniejsze zdobycze nauki i techniki, tak
aby Policja w Polsce kojarzyła się z kompetencją, fachowością i sprawnością działania. Dlatego
tak bardzo potrzebny jest nam wysoki poziom wyszkolenia, zdyscyplinowania i aktywny
nadzór kadry kierowniczej, a jednocześnie właściwy system doboru do Policji. Już dziś
możemy mówić o wymiernych osiągnięciach w naszej trudnej służbie. Wyniki ostatniego roku
pracy świadczą o znaczącej poprawie jej efektywności. Po raz pierwszy od wielu lat zdołaliśmy
zahamować rosnącą przestępczość w tym przede wszystkim tą najbardziej dokuczliwą
społecznie. Poprawiliśmy również efekty wykrywcze.
Dziś w walce z przestępczością jesteśmy czołowym garnizonem Policji. Mam świadomość, że
to dzięki Wam – policjantom garnizonu śląskiego, systematycznie wzrasta społeczny mandat
zaufania dla Policji.
Nie możemy jednak spocząć na laurach. Czekają nas nowe zadania. Myślę, że ambicją nas
wszystkich jest osiągnięcie jeszcze lepszych wyników.
W ostatnim roku wprowadziliśmy szereg rozwiązań organizacyjnych, które poprawiły
naszą skuteczność. Powstały nowe, wyspecjalizowane komórki organizacyjne, które już dzisiaj
mogą się pochwalić doskonałymi efektami pracy. Rozpoczęty proces doskonalenia struktur
organizacyjnych naszego garnizonu będzie kontynuowany. Systematycznie będą wzmacniane
służby znajdujące się na pierwszej linii w walce z przestępczością.
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Zwracam się do Was Policjanci, którzy dziś, w tym uroczystym dla nas dniu, będziecie
składać ślubowanie. Pamiętajcie, że na Waszych barkach spoczywa zaszczytny obowiązek
obrony najwyższych wartości jakimi są: życie, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich
obywateli. Oczekuję od Was pełnienia sumiennej służby.
Od waszego zaangażowania, postawy, zarówno w służbie jak i w życiu prywatnym, zależeć
będzie społeczna ocena całej Policji. Musicie pamiętać, że podjęta przez Was decyzja o
wstąpieniu w szeregi Policji oznacza gotowość do pełnego identyfikowania się z naszą
społeczną misją, reagowania na każdy przejaw naruszenia prawa oraz konsekwentnego
niesienia pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa mieszkańców rejonów służbowych, w
których będziecie pełnić służbę.
Życzę, aby na co dzień towarzyszyło Wam poczucie satysfakcji z dobrze spełnionego
obowiązku. Abyście spotykali akceptację, gesty i słowa wdzięczności ze strony
społeczeństwa za wkładany wysiłek i trud.
Aby to osiągnąć, w naszych szeregach musi nastąpić zmiana filozofii myślenia; jesteśmy dla
społeczeństwa i społeczeństwu służymy. Każdego dnia naszej pracy musimy o tym zawsze
pamiętać.
Dziękuję rodzinom policyjnym za zrozumienie, jakie wykazują dla swoich bliskich, którzy
pełnią tą zaszczytną lecz trudną służbę.
Dziękuję wszystkim pracownikom Policji za pracę, bez której służby policyjne nie byłyby w
stanie prawidłowo funkcjonować.
Chciałbym również przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności dla emerytów i rencistów
policyjnych za ich dorobek i wkład w budowanie wizerunku całej Policji.
Kieruję słowa uznania dla wszystkich policjantów garnizonu śląskiego, którzy swą
codzienną, rzetelną służbą bronią najwyższych wartości społecznych.
Dzięki Wam, Waszej ofiarności rodzi się w społeczeństwie przekonanie
o służebnej roli Policji dla jego dobra. Dlatego też należy tworzyć i pogłębiać wszelkie formy
współpracy, które budują co raz większe zrozumienie i uznanie dla działań Policji.
Życzę Wam dalszych sukcesów w służbie oraz coraz lepszych warunków pracy.
Wierzę, że potraficie odpowiedzialnie realizować najtrudniejsze nawet zadania, choć wiem, że
niejednokrotnie musicie działać pod presją czasu i błyskawicznie podejmować decyzje, od
których zależy życie i zdrowie ludzi.
Życzę także zdrowia i powodzenia w życiu osobistym, aby spokój i harmonia domowego
ogniska dawały wam wytchnienie po ciężkiej służbie.
Gratuluję wszystkim którzy zostali odznaczeni i mianowani na wyższe stopnie
policyjne. Waszą pracą, jej rezultatami, zasłużyliście sobie na takie wyróżnienie.
Proszę wszystkich policjantów o przyjęcie życzeń, jak również przekazanie ich tym,
którzy w tej chwili z racji wykonywanych zadań służbowych nie mogą być tutaj obecni.
Chciałbym w tym miejscu na ręce Pana Wojewody, Pana Marszałka Województwa oraz
Prezydentów i Burmistrzów Miast, przedstawicieli samorządów lokalnych, złożyć szczególne
podziękowania za wsparcie, jakie otrzymujemy każdego dnia. Przyznam, że bez tego
wsparcia trudno byłoby nam sprawnie realizować nałożone na nas obowiązki.

Dziękuje.
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