
   

1 

 

Przemówienie okolicznościowe insp. Beaty Perzyńskiej,  

Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie  

z okazji Święta Policji 2017 

 

Panie Komendancie, Pani Starosto! 

Szanowni Goście!  

Panie i Panowie Policjanci, Pracownicy Policji! 

 

  Pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa, na dzisiejszej uroczystości z okazji Święta 

Policji. Niedługo, bo już za 2 lata, nasza formacja będzie obchodzić 100 rocznicę powstania, bowiem 

24 lipca 1919 r. przyjęta została przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawa o powołaniu Policji 

Państwowej. Będzie to dla nas szczególny jubileusz.  

Jednak już dziś pragnę wyrazić serdeczne podziękowania i ogromne uznanie za bezcenną 

wartość, jaką funkcjonariusze i pracownicy Policji wnoszą w życie mieszkańców naszego powiatu - 

poczucie, że żyją w bezpiecznym kraju. Przede wszystkim chciałabym podziękować za dotychczasowe 

olbrzymie zaangażowanie w realizację powierzonych Wam zadań, które wykonujecie z poświęceniem 

i profesjonalizmem. Służba w Policji wymaga wielu poświeceń. Niejednokrotnie tych największych.                

To specjalny zawód, dla wyjątkowych ludzi, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad 

moralnych, są praworządni i mają nieposzlakowaną opinię. Służba wymaga od nas przede wszystkim 

wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. 

To bardzo trudne zadanie, w nawale obowiązków służbowych, problemów życia codziennego 

dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej znaleźć czas, by problemy drugiego 

człowieka skutecznie rozwiązać. W służbie policyjnej konieczne jest powołanie przejawiające się w 

altruistycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nie ma jednak nic cenniejszego w 

naszym zawodzie, niż wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby. 

 Pamiętajmy, że na szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą pracą, jak i 

poszanowaniem prawa i zasad etycznych. Każdy z nas- funkcjonariuszy i pracowników – daje 

świadectwo całej formacji. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy Policją.  

Panie i Panowie Policjanci - w tym szczególnym dniu - składam Wam wyrazy najwyższego 

uznania i podziękowania za rzetelną i profesjonalną realizację powierzonych zadań.  Przyjmijcie 

proszę życzenia satysfakcji z dobrej służby i pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz 

szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbacie. 

Wszystkim odznaczonym i awansowanym na kolejne stopnie policyjne serdecznie gratuluję. W 

pełni zasłużyliście na te wyróżnienia. Najlepsze życzenia kieruję do pracowników cywilnych Policji 

zatrudnionym w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. To także od Waszej pracy zależy 
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sprawność i skuteczność naszych działań. 

 Pozdrawiając emerytów policyjnych, dziękuję im również za wieloletni trud, skutkujący tym, 

że dziś możemy cieszyć się Policją – nowoczesną, w pełni zakorzenioną w strukturach 

demokratycznego państwa. 

 Drodzy Goście, dziękuje za okazywaną nam pomoc oraz wszelkie działania podejmowane na 

rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. Dziękuję za codzienną 

życzliwość, zrozumienie, a także okazywane wsparcie. 

Szczególnie dziękuję Panu Krzysztofowi Krzemińskiemu, Burmistrzowi Miasta Redy i Panu 

Kazimierzowi Okrój, Przewodniczącemu Rady tego Miasta, z których gościnności korzystamy dziś, 

celebrując nasze Święto. 

 Jak wszyscy wiemy, Policja w Redzie, jest obecna od 1928 roku, kiedy powstał tu wiejski 

posterunek. W czasach powojennych, komisariat usytuowano w małym budynku przy ul. Gdańskiej.  

 Po transformacji ustrojowej, tempo rozwoju miasta, powstawanie nowych osiedli i znaczny 

wzrost liczby mieszkańców spowodowały, że nieodzowna okazała się większa liczba policjantów, 

wyposażanie jednostki w pojazdy, nowoczesne środki łączności i systemy teleinformatyczne. 

 Dzięki postawie radnych i zrozumieniu Władz Miasta podjęte zostały działania skutkujące 

wybudowaniem i oddaniem do użytku w 2006 r. nowej siedziby Komisariatu przy ul. Łąkowej. Obok 

niedawno zmodernizowanej siedziby Komendy Powiatowej, jest to najnowocześniejszy i najbardziej 

funkcjonalny obiekt spośród znajdujących się na terenie powiatu. 

 W bieżącym roku wraz mieszkańcami miasta Reda obchodzimy 50 rocznicę nadania 

praw miejskich. 

Z radością uczestnicząc w tak ważnej uroczystości i podkreślając dumę z zaszczytu służby na 

rzecz mieszkańców powiatu wejherowskiego, a szczególnie miasta Redy - w dniu jubileuszu życzę 

dalszych sukcesów i ciągłego rozwoju dla dobra mieszkańców.  

 Policjantom w dniu Święta Policji, życzę dalszej satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej 

służby, spełnienia wszystkich planów, zamierzeń zawodowych i osobistych.  

Proszę także o przekazanie wyrazów uznania oraz podziękowań dla Waszych bliskich.  

Dziękuję bardzo.       

Komendant Powiatowy Policji 

w Wejherowie 

insp. Beata Perzyńska 

 


