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„MUSZTRA PO NASZYMU”, CZYLI ZGODNIE Z KANONEM, LECZ
POZA SCHEMATAMI
Działalność Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ma już
kilkunastoletnią tradycję. Mundurowi swoją obecnością uświetniają wydarzenia państwowe,
służbowe i patriotyczne. Zawsze reprezentacyjni, kompetentni i doskonale wyszkoleni - są symbolem
etosu zawodu policjanta. Jak sami mówią, służba w kompanii honorowej jest dla nich powodem do
dumy, pasją i wielkim zaszczytem. Choć asystując przy uroczystościach zawsze działają zgodnie z
policyjnym ceremoniałem, to zasłynęli z nowatorskiego podejścia do musztry paradnej. Ich pokazy
docenione zostały przez setki tysięcy widzów. A to dopiero początek, ponieważ mundurowi
nieustannie doskonalą swoje widowiskowe występy…
Tradycja, etos, duma.
Kompanie honorowe, zaraz po Kompanii Reprezentacyjnej Policji, biorą udział w policyjnej asyście honorowej, która stanowi
ważny element oprawy ceremonialnej uroczystości państwowych, policyjnych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Jej
zadaniem jest nadanie odpowiedniej rangi uroczystościom oraz podkreślenie ich podniosłego charakteru. Przebieg oraz
ogólne zasady organizacji wydarzeń o charakterze ceremonialnym uregulowany został w Zarządzeniu Nr 122 Komendanta
Głównego Policji z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ceremoniału policyjnego. Ceremoniał policyjny ma na celu kultywowanie
policyjnych tradycji, integrowanie środowiska oraz umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie. Jego
podstawowym przesłaniem jest dążenie do tego, aby uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej, policjantów oraz
przedstawicieli środowiska policyjnego przebiegały w atmosferze powagi, podniosłości i były wyrazem szacunku dla
narodowych symboli.
Kompania honorowa śląskiej Policji ma swoją kilkunastoletnią tradycję. Jej początki sięgają bielskiego oddziału prewencji,
następnie w 2008 roku powstała nieetatowa Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która do
dzisiaj działa przy strukturach katowickiego oddziału prewencji. Obecnie tworzą ją mundurowi na co dzień pełniący służbę w I
kompanii na czele z dowódcą podinsp. Januszem Rygielskim. W jej skład wchodzi 65 policjantów, jednak czynnie
zaangażowanych w uroczystości jest około 50 policjantów. Są to mundurowi o określonych predyspozycjach: reprezentacyjni,
kompetentni, doskonale wyszkoleni z zakresu musztry policyjnej i wyróżniający się umiejętnościami w tym zakresie.

Służba w „honorówce” to pasja.
Szeregi Kompani Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zasilają mundurowi, którzy nieetatowo pełnią
służbę w tej elitarnej grupie. To znaczy, że oprócz udziału w uroczystościach i szkoleniach przygotowujących ich do
wystąpień, na co dzień patrolują ulice śląskich miast, zatrzymują przestępców, zabezpieczają imprezy masowe i reagują na
wszelkie przejawy łamania prawa. Służba w „honorówce” jest ich dodatkowym zajęciem i jak sami podkreślają, to dla nich
prawdziwy zaszczyt, pasja oraz powód do dumy. Dzięki temu z zapałem ćwiczą przed każdym ważnym występem. W ciągu
roku policjanci z kompanii honorowej biorą udział średnio w około 100 wydarzeniach. Są to uroczystości państwowe i
resortowe, ale także śluby oraz pogrzeby policjantów. Warto podkreślić, że śląska kompania honorowa obok tradycyjnych
asyst honorowych podczas ceremonii, zasłynęła również z nietypowych pokazów musztry paradnej, które od kilku lat z
powodzeniem prezentuje na różnych wydarzeniach. Biorą w nich udział najbardziej sprawni manualnie mundurowi, którzy do
takich wymagających pokazów od wielu lat przygotowują się z ogromnym zaangażowaniem, nierzadko poświęcając swój
wolny czas.

Trzymamy się kanonów, wykraczamy poza schematy.
Policyjna musztra polega na wykonywaniu określonych czynności na rozkaz, zazwyczaj w powtarzalny sposób, zgodnie z
ceremoniałem policyjnym oraz z poszanowaniem znaków i symboli państwowych. Jej nieodłącznym elementem są publiczne
pokazy musztry paradnej podczas różnego rodzaju ceremonii. Zdarza się, że są to bardzo nietypowe występy, jak w
przypadku kompanii honorowej śląskiej Policji. Zasłynęła ona z nowatorskiego podejścia do pokazów musztry, dając kilka lat
temu swój pierwszy niekonwencjonalny występ na 40-lecie powstania Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Od tego czasu policjanci nieustannie się rozwijają, co roku doskonaląc stworzone układy lub opracowując zupełnie nowe.
Charakteryzują się one efektownymi, zaskakującymi układami choreograﬁcznymi z doskonałą synchronizacją. Pokazy te są
tworzone pod znane aranżacje muzyczne. Jednym z najważniejszych pokazów, w których wzięli udział stróże prawa z
katowickiej kompanii honorowej, był występ w 2017 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie odbyły się
centralne obchody Święta Policji. Mundurowi z katowickiej kompanii honorowej mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i
Administracji Mariuszem Błaszczakiem. Mundurowi ze śląskiej „honorówki” są jednak zapraszani na różne wydarzenia, nie
tylko państwowe i policyjne, ale również na uroczystości organizowane przez inne służb mundurowe oraz instytucje. Każdy
taki pokaz budzi nieukrywany zachwyt widzów i spotyka się z bardzo pozytywnymi reakcjami osób obserwujących. Warto
dodać, że ﬁlm z pokazu musztry w wykonaniu śląskiej kompanii honorowej podczas Święta Policji w 2018 roku w Pszczynie
obejrzało na portalu Facebook śląskiej Policji ponad pół miliona osób, udostępniło go blisko 5 tysięcy użytkowników, a od
ponad 2 tysięcy internautów uzyskał pozytywne reakcje i komentarze. Jednak nasi koledzy nie spoczęli na laurach i jak
zawsze zaskakują. W tym roku przygotowali kolejny układ w wielkim stylu! Zaprezentowali go na wojewódzkich obchodach
Święta Policji w Łodzi i Opolu, gdzie zostali zaproszeni przez komendantów wojewódzkich tych garnizonów. Oczywiście
Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wystąpiła również na śląskich obchodach Święta Policji
2019. Zobaczcie sami:

Ładowanie odtwarzacza...
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