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Szanowny Panie Komendancie,
Serdecznie dziękuję Panu Komendantowi, wszystkim policjantkom, policjantom
i pracownikom cywilnym garnizonu warmińsko

—

mazurskiego, za zaproszenie na uroczystość

z okazji Święta Policji.
W tym roku, zachowując zasady bezpieczeństwa z powodu pandemii koronawirusa,
nie spotkamy się na wielkich uroczystościach. Nie zapominajmy jednak o tym, że 24 lipca
jest naszym wspólnym Świętem. Niech mimo wszystko będzie to czas radości, satysfakcji
i zadowolenia z sukcesów, o których często nie pamięta się na co dzień.
Jako Komendant Główny Policji jestem dumny, że mogę dowodzić tak profesjonalną
formacją,

której funkcjonariusze wiedzą, że bycie policjantem to nie tylko trudny

i odpowiedzialny zawód, ale przede wszystkim zaszczyt i zobowiązanie.
Dziękuję Panu Komendantowi oraz wszystkim podległym Panu funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym, za nieustającą gotowość do działania w tych trudnych
okolicznościach.

Niezmiernie

doceniam

odwagę

i

determinację,

którą wykazujecie

mimo wszechobecnej niepewności jutra i świadomości zagrożenia własnego zdrowia.
Niewątpliwie w dużej mierze Wasza rzetelna służba i praca daje Polakom poczucie
bezpieczeństwa, pomaga w przetrwaniu najtrudniejszych chwil i zasługuje na najwyższy
szacunek.
W tym wyjątkowym dniu, w imieniu własnym oraz całego kierownictwa Polskiej Policji,
serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym.
Koleżanki i Koledzy,
przyjm~jcie dzisiejsze wyróżnienia jako dowód najwyższego uznania i podziękowania
za Wasz ogromny profesjonalizm i sumienność. Niech będą one źródłem satysfakcji
oraz przyniosą poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
Serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku składam także Waszym Rodzinom
i Bliskim, których codzienne wsparcie i wyrozumiałość pozwala Wam na pełne zaangażowanie

w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia obywateli
naszego kraju.
Nie możemy zapomnieć o tych,
rotę

ślubowania

do

końca.

Niech

którzy opuścili nasze szeregi,
niezłomna

postawa

poległych

wypełniając
policjantów,

będzie dla nas wzorem do naśladowania i wzmacnia poczucie misji w naszej codziennej służbie
na rzecz obywateli.
Szanowne Panie,
w tym roku przypada jubileusz

—

95. Rocznicy utworzenia Policji Kobiecej.

Dlatego w sposób szczególny chciałbym zwrócić się do wszystkich funkcjonariuszek
naszejformacji.
Dziękuję Wam za wzorową służbę, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
a także umiejętne godzenie życia zawodowego z rodzinnym.
Pragnę także podziękować wszystkim Paniom, zatrudnionym na stanowiskach
cywilnych, za profesjonalizm, wiedzę i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.
Szanowni Państwo!
Życzę Wam z całego serca, aby każdy dzień dawał powody do durny i przynosił
Wam jak najwięcej satysfakcji. Niech spełniają się Wasze plany i marzenia

-

zarówno

te związane ze służbą, jak również te prywatne i rodzinne. Jesteście przecież nie tylko
funkcjonariuszami, ale też zwykłymi ludźmi. Zwykłymi ludźmi pełniącymi niezwykłą służbę.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

gen. insp. Jarosław Szymczyk
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