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Serdecznie  zapraszają  państwa  do  
ciekawej wędrówki  śladami  naszego  
bohatera- Eugeniusza Motoczyńskiego 
 policjanta  II RP



Byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy mogliśmy porozmawiać z synem 
naszego bohatera- Jerzym Motoczyńskim. To było dla nas wielkie

przeżycie, mieliśmy wiele pytań i chcieliśmy wynieść z tego spotkania
 jak najwięcej wiedzy i wspomnień. To był wspaniale spędzony czas… 



Poza obiektywem kamery 
pan J. Motoczyński pokazał 

nam cenne pamiątki 
rodzinne, które przetrwały II 

wojnę światową 





Mieliśmy wiele pytań…

Jak w tamtych czasach kształtowała się Policja Państwowa?

Jaki wkład w budowę PP miał nasz bohater?

Co należało do jego obowiązków?

Odpowiedzi szukaliśmy w wielu miejscach…



Dnia 28 lutego 2018 braliśmy udział w warsztatach organizowanych przez 
policjantów KGP i pracowników IPN w Muzeum

 Katyńskim w Warszawie





Kolejnym przystankiem na naszej drodze była uroczystość w Komendzie
 Głównej Policji przy obelisku „Poległym Policjantom - Rzeczypospolita Polska”. 

Uroczystość miała miejsce 11.04.2018 i upamiętniała przedwojennych policjantów 
Policji Państwowej zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD w Katyniu, 
Miednoje, Twerze i innych miejscach kaźni. Ceremonia pięknie wpisała się w 

obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który obchodzimy 13 kwietnia.



W naszej podróży 
dotarliśmy również do 

Powązek, gdzie 13.04.2018 
braliśmy udział w 

uroczystości upamiętniającą 
2 deportację przy 

Symbolicznej mogile 
Sybiraków. Dla przyszłych 
policjantów to ważna data 

ponieważ upamiętnia 
deportację rodzin 

policyjnych z Kresów 
Wschodnich.





Eugeniusz Motoczyński dzięki 
swojemu zaangażowaniu  i 

poświęceniu miał wysokie wyniki 
w pracy za co wiele razy 

awansował. Był przykładem 
wzorowego policjanta





W kwietniu przeprowadziliśmy „żywą lekcję historii”. Dzięki temu 
chcieliśmy przekazać naszym rówieśnikom wiele ciekawostek w 

postaci ,,gry miejskiej”. 





Nasz bohater- Eugeniusz 
Motoczyński zmarł w 1958 roku 

na skutek załamania 
psychicznego. Przyczyną tego 

była odrzucona przez Sąd
prośba o rehabilitację. Sąd 
Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej rozpatrzył tę sprawę 
na korzyść oskarżonego 
dopiero kilka lat po jego 

przyśpieszonej śmierci…
Wyrok rehabilitujący naszego 

bohatera został wydany dopiero 
7 lipca 2005 roku.



Z całego serca
 dziękujemy za uwagę!
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