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NOC MUZEÓW W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W
ŁODZI
Aby uczcić setną rocznicę powstania Policji Państwowej, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”. Wieczorem 18 maja 2019 r. komendę wojewódzką
odwiedziły tysiące gości chcących zobaczyć policyjne wystawy. Komendant Wojewódzki osobiście
przyjmował zwiedzających aż do północy.
Tego wieczora na zwiedzających czekało szereg atrakcji przygotowanych przez policjantów. Przed budynkiem komendy
wojewódzkiej przy ulicy Lutomierskiej można było podziwiać wystawę zabytkowych i nowoczesnych pojazdów Policji. Był
zabytkowy UAZ, Warszawa 223 oraz Polonez 1500 „Borewicz”. Tuż obok można było zobaczyć najnowsze policyjne bmw.
Sporym zainteresowaniem cieszyła się armatka wodna „Tajfun” oraz motocykl bmw Wydziału Ruchu Drogowego. Goście
oglądali także pojazdy Oddziału Prewencji Policji: volkswagena kraftera oraz dwa mitsubishi L200 z olśniewaczem i
urządzeniem nagłaśniającym. Zwiedzający z zainteresowaniem oglądali policyjną więźniarkę oraz sprzęt do neutralizacji
materiałów wybuchowych prezentowanych przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
w Łodzi. Na stoiskach przed głównym wejściem można było zapoznać się z historią policji oraz poznać warunki naboru do
naszej formacji. Na zgłodniałych czekał grill. Jeszcze przed godziną 18.00 zebrał się spory tłum. Gości przywitał Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński w asyście policyjnych kontrterrorystów oraz członków grupy
rekonstrukcyjnej ubranych w przedwojenne mundury. Po krótkim powitaniu insp. Andrzej Łapiński zaprosił zwiedzających do
swojego gabinetu. Wszyscy mogli zapoznać się z warunkami pracy szefa łódzkiego garnizonu, a nawet zasiąść w jego fotelu.
Były pamiątkowe zdjęcia i rozmowy z komendantem. Z kolei w auli gen. Henryka Wardęskiego na zwiedzających czekała
wystawa ponad 200 eksponatów z lat 1919-2019. Wyeksponowano historyczne fotograﬁe i dokumenty. Można było obejrzeć
stary i nowy sprzęt laboratorium kryminalistycznego. Był to zarówno sprzęt fotograﬁczny i walizki kryminalistyczne, ale także
sprzęt łączności, maszyny do pisania, broń kolekcjonerska, elementy umundurowania, odznaki, szable i wiele innych
przedmiotów. Na jednym ze stoisk można było poddać się daktyloskopowaniu. Policjantka z Laboratorium
Kryminalistycznego pokazywała, jak pobierało się ślady linii papilarnych na karty daktyloskopijne. Chętni mogli również
przymierzyć sprzęt ochrony osobistej policjantów z Wydziału Konwojowego. Na auli odbywały się cykliczne spotkania z
prezesem stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi” Jarosławem Olbrychowskim, który w krótkich panelach
opowiadał o ciekawostkach związanych z historią Policji. Wystąpienia były wzbogacone ciekawymi prezentacjami
multimedialnymi. Zainteresowanie policyjną „Nocą Muzeów” przeszło nasze oczekiwania. Pan Komendant ostatnich gości
pożegnał dopiero tuż przed północą. Szacujemy, że Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi odwiedziło blisko cztery tysiące
osób. To jasny przekaz, że społeczeństwo interesuje się pracą ludzi, którzy na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa i
spokoju obywateli. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy.
Zobacz podobne inicjatywy w łódzkim garnizonie policji:
http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=37175
http://rawa-mazowiecka.policja.gov.pl/erw/informacje/37199,Noc-Muzeow-w-rawskiej-komendzie.html

http://www.belchatow.policja.gov.pl/?serwis=ebe&dzial=informacje&id=37250
http://www.wielun.policja.gov.pl/?serwis=ewi&dzial=informacje&id=37207
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