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"POLICJANCI W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ"
W dniu 27 kwietnia 2018 r. zainaugurowano kampanię Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod
hasłem „Policjanci w służbie Niepodległej”. W jej ramach, w sali narad im. mjr Jana Piwnika
„Ponurego” odbyły się warsztaty historyczne pt. „OKM 1940 Ostaszków - Kalinin – Miednoje”.
Wystawiony został także spektakl „Służba” w Kieleckim Centrum Kultury.
Kampania edukacyjno-historyczna
Rozpoczynajaca się dziś kampania ma na celu przede wszystkim przybliżyć wszystkim historię Policji oraz powiedzieć o
udziale polskich policjantów w dziele walki o niepodległość. Jak stwierdził Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp.
Dariusz Augustyniak „Doskonałą do tego okazją jest obchodzone 100 lecie Odzyskania Niepodległości.” Podkreślił także, ze
podejmowane działania mają nie tylko kształtować postawy patriotyczne, ale również budować etos służby oparty na
autorytetach historycznych takich jak patron świętokrzyskiej Policji mjr Jan Piwnik „Ponury”. Stąd też kampania to m.in.
konkurs fotograficzny pod hasłem „Szlakiem mjr. Jana Piwnika „PONUREGO””. Do udziału w nim zaproszono młodzież z
terenu województwa świętokrzyskiego. Kampania to także Konkurs historyczny „Policjanci w służbie Niepodległej 1919-2018
” – mjr Jan Piwnik „PONURY” dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.
Patronaty honorowe nad kampanią objęli: Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda
Świętokrzyski – Agata Wojtyszek. Partnerami w realizacji przedsięwzięcia jest Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro
Historii i Tradycji Policji KGP, Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Kielecki Oddział Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939”. Zajęcia, które miały miejsce dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poruszały tematykę etosu
służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz przedstawiały zagadnienia Zbrodni Katyńskiej. Skierowane były głównie
do policjantów i pracowników Policji, młodzieży szkolnej oraz pedagogów. Dzisiejszymi warsztatami i spektaklem
zainaugurowano kampanię, która zakończy się w czerwcu.
Warsztaty historyczne i spektakl „Służba”
Warsztaty w sali narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod nazwą „OKM1940
Ostaszków – Kalinin – Miednoje” to przede wszystkim przybliżenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, historii tragicznych
losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP. Takie zajęcia przy współpracy z Kieleckim Oddziałem Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939”, będą w najbliższym czasie kontynuowane i organizowanie na terenie powiatów naszego
województwa. W dzisiejszych warsztatach uczestniczył m.in. nadkom. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Tradycji i Historii
Policji, kom. Grzegorz Sieńczewski Naczelnik Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP oraz Jarosław
Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, który wraz z przedstawicielką kieleckiego oddziału
Panią Grażyną Szkonter, a także przedstawicielami z Komendy Głównej Policji wręczyli Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Kielcach insp. Dariuszowi Augustyniakowi Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Ambasadora OKM 1940.
Kolejno wszyscy uczestnicy szkolenia na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury obejrzeli spektakl „SŁUŻBA” w
wykonaniu Amatorskiej Sceny Policyjnej powstałej w Biurze Komunikacji Społecznej KGP. Obecny był również Biskup Diecezji
Kieleckiej Jan Piotrwoski, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek wraz z zastępcom Andrzejem Bętkowskim, a także
przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Spektakl, to opowieść o trudnych wyborach, służbie i
odpowiedzialności za kraj i współobywateli. Przez historię polskiej Policji Państwowej swoją wnuczkę i jej przyjaciół prowadzi
główny bohater – dziadek, sięgając do wydarzeń sprzed lat. Odkrywa przy tym rodzinne tajemnice, komentuje i wyjaśnia
historię. W spektaklu wykorzystane są fragmenty filmów, inscenizacje i muzyka na żywo. Spektakl został przyjęty gromkimi
brawami.
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