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IZBA PAMIĘCI
Izba Pamięci znajduje się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pozyskiwaniem zbiorów,
ewidencją, oznakowaniem i przechowywaniem zajmuje się Wydział Prezydialny KWP w Lublinie.
Pierwsze zbiory do Izby Pamięci trafiły w 2010 r. Zostały przekazane przez Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie.
Był to sygnał dla pozostałych wydziałów oraz jednostek terenowych Policji z garnizonu lubelskiego. Niedługo później do Izby
Pamięci zaczęły trafiać kolejne przedmioty mające wartość historyczną. Pierwszą jednostką, która aktywnie włączyła się do
tej inicjatywy była Komenda Powiatowa Policji we Włodawie. Wśród darczyńców znalazły się również osoby prywatne, które
przekazały wiele ciekawych eksponatów. Po zaledwie kilku miesiącach zbiory Izby Pamięci liczyły już około 330 przedmiotów,
mających wartość historyczną. W wyniku przeglądu jednostek Policji z terenu województwa lubelskiego, Izba Pamięci
powiększyła się o kolejne kilkaset eksponatów. Zbiory w dalszym ciągu są gromadzone i obecnie liczą 1400 pozycji.
Najciekawsze przedmioty częściowo wyeksponowane są w gablotach sali konferencyjnej KWP w Lublinie. Pozostałe
eksponaty przechowywane są w pomieszczeniach służbowych w pobliżu sali konferencyjnej.

W zbiorach znajdują się między innymi:
- środki transportu (Star 200 WT, Uaz 469 i Polonez Caro Plus 1,6 GSI) przechowywane w garażu Wydziału Transportu KWP w
Lublinie, są udostępniane do oglądania podczas Wojewódzkich Świąt Policji na terenie lubelskiego garnizonu Policji,
- sprzęt techniki policyjnej (aparaty fotograficzne, sprzęt fotograficzny, mikroskopy, kamery, dyktafony, alkomaty, walizki
śledcze itp.),
- sprzęt techniki biurowej (maszyny do pisania i liczenia, niszczarki, kalkulatory, dziurkacze, zszywacze),
- sprzęt kwaterunkowy (meble, szafy pancerne, odkurzacze),
- sprzęt kulturalno-oświatowy (RTV),
- sprzęt uzbrojenia (pałki, futerały na broń, maski p. gazowe itp.),
- sprzęt medyczny (aparaty do sztucznego oddychania, apteczka p. pomocy walizkowa, apteczki ścienne),
- dział mundurowy (mundury, koszule, czapki, pasy, buty itp.),
- dział żywnościowy (waga, czajniki, kubki, szklanki),
- sprzęt łączności (teleksy, faks, urządzenie szyfrujące, centralka telefoniczna, aparaty telefoniczne, radiotelefony),
- sztandary (ZBOWiD, KPMO, Emerytów i Rencistów, ORMO),
- puchary, dyplomy, portrety
- medale i odznaki,
- zbiory biblioteczne (księgozbiory, zeszyty, broszury, albumy ze zdjęciami, zdjęcia, kroniki, legitymacje, dokumenty,
świadectwa),
- popiersie,

- tablice pamiątkowe wykonane z kamienia i metalu.

„Było...nie minęło" - Spotkanie Miłośników Historii to pierwsze w Lublinie wydarzenie, którego tematyka
nawiązuje do programu "Było...nie minęło" - Kroniki Zwiadowców Historii, którego autorem jest Pan Adam Sikorski. Podczas
wydarzenia Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie prezentowała zbiory historyczne z zasobów Izby Pamięci tj. dokumenty,
sprzęt techniki policyjnej, umundurowanie, sprzęt techniki biurowej, zbiory biblioteczne oraz środki transportu.
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