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Wystartowała wakacyjna akcja „Bądź widocznym
patriotą – bądź dumny z niepodległej”
W ramach wspólnej kampanii IPN Gdańsk i Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku funkcjonariusze ruchu
drogowego będą wręczali biało-czerwone opaski odblaskowe na
terenie całego województwa pomorskiego podczas kontroli,
spotkań edukacyjnych oraz wydarzeń plenerowych.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uroczysta inauguracja kampanii „Bądź widocznym patriotą – bądź dumny z niepodległej” miała
miejsce podczas obchodów Święta Policji 16 lipca na terenie Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku. 

Z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302068.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302068.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302071.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302071.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302074.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302074.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302077.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302077.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-301924.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-301924.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302080.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302080.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302083.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302083.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302086.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302086.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302089.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302089.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302092.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302092.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302095.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302095.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302098.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302098.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302101.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302101.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302104.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302104.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302107.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302107.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302110.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302110.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302113.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302113.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302116.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302116.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302119.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302119.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302122.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302122.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302125.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302125.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302128.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302128.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302131.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302131.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302134.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302134.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302137.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302137.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302140.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302140.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302155.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302155.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302158.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-302158.jpg


Gdańsku oraz Wydział Ruchu Drogowego z KWP w Gdańsku w najbliższych tygodniach
przeprowadzi kampanię edukacyjną, której celem są działania promujące właściwe
zachowania w ruchu drogowym, szczególnie w odniesieniu do pieszych.  

W jej ramach funkcjonariusze ruchu drogowego będą wręczali biało-czerwone opaski
odblaskowe na terenie całego województwa pomorskiego podczas kontroli, spotkań
edukacyjnych oraz wydarzeń plenerowych.

Województwo pomorskie stanowi region bardzo atrakcyjny turystycznie przez cały rok,
jednakże podczas letnich miesięcy cieszy się szczególną popularnością. Zarówno ruch
pieszych, rowerzystów, motocyklistów, jak i pojazdów ulega znacznemu wzrostowi. Z tych
też względów ważne jest, abyśmy wspólnie, każdego dnia pamiętali o bezpieczeństwie na
drodze.

W ramach uroczystości Święta Policji oprócz prezentacji biało-czerwonych opasek odbyły
się: pochód paradny kompanii reprezentacyjnej garnizonu pomorskiego wraz z orkiestrą i
pocztami sztandarowymi, wręczenie nominacji na wyższy stopień służbowy oraz wręczenie
odznaczeń, wyróżnień i podziękowań za zasługi na rzecz Policji.

Wśród odznaczonych znalazł się prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk, który z rąk
nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku
otrzymał podziękowanie za zaangażowanie oraz gotowość do wspierania inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowanych przez pomorską Policję. 

Dyrektor IPN Gdańsk podkreślił, że otrzymane wyróżnienie uważa przede wszystkim za
docenienie pracy OBEN z naczelnikiem Krzysztofem Drażbą na czele, na polu popularyzacji
barw narodowych, którą w mądry sposób połączono ze zwiększeniem bezpieczeństwa na
drogach naszego województwa. 
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