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Od redaktora 
naczelnego

podkom. Beata Domitrz

Szanowni Państwo, wznawiamy wyda-
wanie kwartalnika pomorskiej Policji. Wra-
camy po prawie trzech latach, z nowym ty-
tułem i nową szatą graficzną. W „Patrolu” 
znajdziecie wybór najciekawszych wyda-
rzeń i tematów policyjnych. 

Chcemy podejmować tematy służące wy-
mianie doświadczeń zawodowych i wszel-
kie kwestie dotyczące Policji. Na łamach 
pierwszego numeru rozpisaliśmy konkurs 
składający się z trzech pytań. Na zwycięz-
ców czekają bilety do teatru.

Liczymy na informacje zwrotne od Czytel-
ników – czekamy na Państwa opinie, spo-
strzeżenia, propozycje tematów na kolejne 
numery. 
Życzę przyjemnej lektury.

Wydawca: NSZZ Policjantów woj.pomorskiego
Redaktor naczelny: podkom. Beata Domitrz
Redakcja: 
KWP w Gdańsku, Sekcja Prezydialna, 
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 15 668
www.pomorska.policja.gov.pl
Druk: Drukarnia WL, ul. Elbląska 66, Gdańsk
tel. 58 30 14 418
Nakład: 1000 egz.
Zdjęcie na okładce: Błażej Bąkiewicz
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmany 
tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów 
przyjętych do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do nieodpłatanego wykorzystania publikowanych 
materiałów na stronie internetowej  
www.pomorska.policja.gov.pl.  
Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i materiałów 
sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Przedruki  
z kwartalnika tylko za zgodą redaktora naczelnego.

Kwartalnik rozprowadzany jest bezpłatnie w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej.

Policjanci garnizonu pomorskiego mają nowego szefa. 
14 lutego br. na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku został powołany insp. Wojciech Sob-
czak. Wprowadzenia dokonał I Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Cere-
monia miała wyjątkowy charakter ponieważ to właśnie 
nadinsp. Krzysztof Gajewski poprzedzał go na tym sta-
nowisku. Insp. Wojciech Sobczak służbę w resorcie roz-
począł w 1988 roku. Pracował w służbach prewencyjnych  
i kryminalnych – od stanowisk wykonawczych po kierow-
nicze. Ma wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył Uni-
wersytet Gdański.

Zmiany na 
stanowiskach 
komendantów

Na pamiatkę współpracy przedstwiciele związków zawodowych 
policjantów wręczyli nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu tarczę ze 
staropolskim wzorem Orła Białego.

Wprowadzenie insp. Wojciecha Sobczaka.
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W działaniach wielu współczesnych służb 
mundurowych, pomimo stosowania coraz to 
nowocześniejszej i coraz bardziej wyrafinowa-
nej techniki, jeden element niezmieniony od 
lat zyskuje coraz większy szacunek i uznanie. 
Jest nim najlepszy przyjaciel człowieka – pies.

Psy wykorzystywane są od tysięcy lat i nawet w dzi-
siejszych czasach ich rola nie zmniejsza się, a jest 
wręcz odwrotnie. Zmiana charakteru współczesnego 
pola walki powoduje, że coraz większa jest rola psów 
np. w wojsku, gdzie służą głównie do wykrywania 
min. Analogiczna sytuacja ma miejsce w Policji, gdzie 
wszechstronność psich nosów, pazurów i zębów ma 
zastosowanie na przykład do wykrywania materiałów 
wybuchowych i narkotyków. Ale żeby pies był napraw-
dę skutecznym narzędziem wspomagającym służbę 
policjanta musi być szkolony non stop. A z tym bywa 
różnie. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom  
przewodników psów służbowych Polski Związek In-
struktorów i Przewodników Psów Służbowych cyklicz-
nie organizuje zajęcia doskonalące umiejętności prze-
wodników i ich psów. PZIiPPS jest stowarzyszeniem 
skupiającym byłych i obecnych funkcjonariuszy służb 
mundurowych. Celem związku jest pomoc w podnosze-
niu kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, wspiera-
nie szeroko pojętego ratownictwa, ochrona środowi-
ska naturalnego głównie poprzez rozpowszechnianie 
świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie zna-
jomości zachowania zwierząt. W trakcie cyklicznych 
szkoleń oprócz zajęć praktycznych odbywają się zaję-
cia teoretyczne prowadzone przez wybitnych znawców 
kynologii służbowej z kraju i zagranicy.

Tematyka szkoleń obejmuje zakres fizjologii psów, ich 
zachowań, a także – co jest bardzo istotne – pierwszej 
pomocy przedmedycznej udzielanej czworonogowi.  
W zajęciach tych wykorzystywany jest pozyskany przez 
związek, jedyny w kraju, manekin psa do nauki resu-
scytacji.

Ostatnie trzydniowe cykle szkoleniowe zostały zorga-
nizowane w miejscowości Sielpia w powiecie konec-
kim. Zajęcia odbywały się w dwóch głównych grupach 
– psów patrolowych i psów specjalnych. Ogółem brało 
w nich udział po kilkudziesięciu przewodników z Poli-
cji, Straży Miejskich, Straży Ochrony Kolei, Żandarme-
rii Wojskowej, Wojska Polskiego, Służby Celnej, Służby 
Więziennej, Straży Granicznej i firm ochrony mienia. 
Szkolenie prowadzono w dzień i w nocy, w pomieszcze-
niach zamkniętych, w warunkach leśnych, na terenie 
zabudowanym, na ulicy i w wodzie. 

Najcenniejsze – w obliczu przygotowań do EURO 
2012 – były zajęcia prowadzone wobec „agresywnego 
tłumu”, który zachowywał się autentycznie, hałasując  
i rzucając w stronę psów liczne przedmioty. 

Związek prowadzi również szkolenie dla pozorantów, 
gdyż jest to bardzo istotny, a często ignorowany ele-
ment szkolenia psa służbowego. 

Więcej informacji – na stronie internetowej 
www.pziipps.pl

podinsp. Piotr Taras
KWP Gdańsk

Psie 
manewry

Pytania konkursowe:

Redakcja kwartalnika PATROL ogłasza KONKURS

Odpowiedzi szukajcie w tym numerze kwartalnika.
Dla zwycięzców mamy 2 podwójne zaproszenia na 

dowolny spektakl Teatru Wybrzeże. Nagrodzonych 
wyłonimy poprzez losowanie. Lista zwycięzców zo-
stanie opublikowana na łamach czerwcowego wy-
dania kwartalnika „Patrol”. 

Odpowiedzi prosimy przesyłać do końca kwietnia 
mailem na adres patrol@pomorska.policja.gov.pl 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy jed-
nostki oraz numeru kontaktowego (do wiadomości 
redakcji). 

Zachęcamy do pisania recenzji z obejrzanych spek-
takli. Wydrukujemy je w kwartalniku.

   Jak nazywa się projekt, którego    
     twórcą jest Hirek Wrona?

      Jakie medale wywalczyli w Austrii 
      judocy z KWP Gdańsk?

   Jaką nazwę mają zawody medyczno-
     taktyczne służb ratowniczych?

1.

2.

3.
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Z wizytą
w Bydgoszczy

Były Komendant wojewódzki nadinsp. 
Krzysztof Gajewski zaprosił Sekcję Pre-
zydialną i Zespół Prasowy KWP Gdańsk 
do swojej poprzedniej jednostki, którą kie-
rował przez 4 lata. Celem spotkania była 
wymiana doświadczeń obu komórek. Ko-
menda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
przyjęła gości bardzo serdecznie. 

Oprócz wymiany doświadczeń mieliśmy 
okazję zobaczyć całą komendę. Obejrzeli-
śmy m.in. siłownię i świetnie wyposażoną 
strzelnicę, a funkcjonariusze mogli spraw-
dzić się na elektronicznym trenażerze 
umożliwiającym szkolenie w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistości.

podkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk

Gdyńscy policjanci 
przyłączają się do 
kampanii 
„Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka” to akcja symbolizująca 
sprzeciw dotyczący przemocy wobec kobiet. Została 
stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do 
nich skierowana. Organizowana jest w ponad 50 kra-
jach. Gdyńscy policjanci przyłączyli się do akcji już po 
raz trzeci.  

Kampania „Biała Wstążka” to ogólnoświatowy ruch 
mężczyzn na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec 
kobiet. 

Wszystko zaczęło się w 1991 roku w Kanadzie. Grupa 
mężczyzn zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn 
do mówienia o przemocy wobec kobiet. W ciągu zaled-
wie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie za-
łożyło białą wstążkę, a wielu innych podjęło dyskusję na 
temat przemocy wobec kobiet.

Gdyńscy policjanci w ramach solidarności z regułami 
akcji pełnili służbę z przypiętymi do munduru białymi 
wstążkami. Organizatorem tegorocznej akcji był Zespół 
Szkół Technicznych w Gdyni oraz Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Gdyni, a Prezydent Miasta Gdyni Woj-
ciech Szczurek objął patronatem całe przedsięwzięcie. 
Partnerzy kampanii rozmawiali m.in. o możliwości niesie-
nia pomocy ofiarom i potrzebie współdziałania różnych 
instytucji na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku.

kom. Dorota Podhorecka-Kłos
KMP Gdynia

 

Rzecznik prasowy KWP w Gdańsku kom. Joan-
na Kowalik-Kosińska i rzecznik prasowy KWP w 
Bydgoszczy kom. Monika Chlebicz

W gabinecie Naczelnika Wydziału Komunikacji 
Społecznej KWP w Bydgoszczy podinspektora 
Macieja Wołczek

Publikacja „Policjanci wczoraj i dziś” to owoc I Sympo-
zjum Biografistyki Policyjnej. Złożyły się na nią referaty 
naukowców, przedstawicieli Policji, dziennikarzy. Autorzy 
prezentują biogramy postaci historycznych, wspomnie-
nia, wywiady oraz ciekawe sylwetki współczesnych pol-
skich policjantów; wieloaspektowo przedstawiają kulisy 
służby policyjnej. Książkę można nabyć w Muzeum Nie-
podległości w Warszawie.

Policjanci wczoraj i dziś
Uniwersytet Warszawski
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Piętnaście ekip z kraju i zagranicy na kilku obiektach w Trójmieście neutralizowało laboratorium nar-
kotykowe, ratowało samobójców i próbowało odnaleźć się w sytuacji żywo przypominającej dramat 
jaki rozegrał się na wyspie Utoya. Już po raz czwarty na Pomorzu zespoły sił specjalnych podległe 
MON i MSW rywalizowały w największych w Polsce zawodach i warsztatach medycyny taktycznej 
pod nazwą „Paramedyk”.

Pierwsza doba „Paramedyka” po-
święcona jest na rywalizację ekip, w 
której sprawdzana jest faktyczna wie-
dza z zakresu medycyny taktycznej.

Konkurencje, w których uczestniczą 
zawodnicy w każdej edycji zawodów 
są inne, i do samego końca trzyma-
ne w tajemnicy. Uczestnicy w trakcie 
wykonywania poszczególnych zadań 
muszą wykazać się nie tylko wiedzą 
medyczną, ale także odpowiednim 
podejściem taktycznym. Obserwując 
wszystkie konkurencje sędziowie oce-
niają każdy z tych elementów osobno.

Na zawodników czekały zarówno 
dzienne, jak i nocne konkurencje. Musieli 
zmierzyć się z symulacją zdarzenia 
podobnego do scen, które rozegrały 
się na norweskiej wyspie Utoya. Dru-
żyny, przy ograniczonej informacji 

dotyczącej napastników, miały wyeli-
minować zagrożenie i udzielić pomo-
cy licznym rannym. Nowością było 
rozegranie konkurencji w Stoczni Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni. Na jednym 
z cumujących tam statków zaimprowi-
zowano laboratorium narkotykowe, w 
którym doszło do wybuchu i skażenia. 
Zawodnicy musieli dostać się na sta-
tek od strony wody, wyeliminować za-
grożenie i ewakuować rannych poza 
strefę skażenia.

Następnie w specjalnie przygotowa-
nej komorze poddawali się neutralizo-
waniu substancji toksycznej.

W konkurencji „Ewakuacja” zada-
niem zespołu było ewakuowanie z 
miejsca zasadzki rannego funkcjona-
riusza przy pomocy pojazdu specjal-
nego „Żubr”.

W trakcie przemieszczania zespół 
musiał podjąć czynności ratownicze 
na pokładzie pojazdu. W innej konku-
rencji funkcjonariusze, po pokonaniu 
w pełnym oporządzeniu mordercze-
go toru przeszkód, musieli dostać się 
do budynku, odciąć mężczyznę, który 
próbował się powiesić i udzielić mu 
niezbędnej pomocy do czasu przyjaz-
du pogotowia ratunkowego.

Po rywalizacji wyróżniono drużyny 
Wydziału Realizacyjnego Komendy 
Stołecznej Policji, Centralnego Biura 
Śledczego – Zarząd w Olsztynie oraz 
Oddziału Specjalnego Żandarmerii 
Wojskowej w Warszawie.

Drugi dzień „Paramedyka” wypełni-
ły spotkania ze specjalistami i warsz-
taty, w czasie których uczestnicy mogli 
zapoznać się z najnowszymi trenda-

Paramedyk
Z A W O D Y  M E D Y C Z N O -T A K T Y C Z N E
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mi z zakresu medycyny pola walki. Mogli 
także przetestować nowoczesny sprzęt 
używany na świecie przez paramedyków. 
Zawodom przyglądali się obserwatorzy ze 
świata nauki i medycyny oraz specjaliści  
z zakresu zarządzania kryzysowego.

Imprezę zorganizowano przede wszyst-
kim po to, aby zwrócić uwagę na pro-
blematykę niesienia pomocy medycznej  
w warunkach działań bojowych.

Organizatorami i pomysłodawcami za-
wodów są policjanci z komendy wojewódz-
kiej w Gdańsku i Samodzielnego Podod-
działu Antyterrorystycznego w Gdańsku.

Ostatnie zawody zorganizowano wspól-
nie z Centrum Symulacji i Treningów RE-
AGO, Komendą Miejską Straży Pożarnej 
w Gdyni oraz Zarządem Wojewódzkim 
NSZZ Policjantów w Gdańsku. 

Błażej Bąkiewicz
KWP Gdańsk
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Komunikacja jest bez wątpienia nieodłącznym ele-
mentem naszej codziennej rzeczywistości. Nie da się 
poprawnie funkcjonować w społeczeństwie bez zdol-
ności komunikowania się. Pojęcie to jednak bywa czę-
sto mylone z jednostronnym przekazywaniem informa-
cji. Należy pamiętać, że efektywna komunikacja jest 
pojęciem dość szerokim i nie polega tylko na prostym 
artykułowaniu słów lecz wiąże się też z umiejętnością 
całościowego odczytu przekazu nadawcy poprzez 
analizę jego idei, uczuć zakodowanych w słowach, 
dotyku, tonacji dźwięku. W prawidłowym akcie komu-
nikacyjnym intencja nadawcy poprzez kanał komuni-
kacyjny trafia do odbiorcy, który dekoduje otrzymaną 
treść i ją interpretuje, po czym występuje sprzężenie 
zwrotne czyli reakcja na treść odczytanych informacji. 
Można więc powiedzieć, że prawidłową komunikację 
charakteryzuje fakt, iż odbiorca na pewnym etapie ko-
munikacji staje się także nadawcą.  

Potrzeba przepływu informacji jest szczególnie za-
uważalna w dużych zhierarchizowanych firmach, orga-
nizacjach, do których z całą pewnością należy zaliczyć 
Policję. Sprawnie działająca komunikacja wewnętrzna 

przynosi obopólne korzyści zarówno pracownikowi jak 
i firmie. Dobrze poinformowany pracownik staje się 
częścią całości, identyfikuje się z firmą, ma poczucie 
komfortu i stabilizacji, a dzięki temu jego praca staje 
się bardziej efektywna. Im mniej pracownicy wiedzą o 
swojej firmie i planach kierownictwa, tym bardziej są 
podatni na manipulacyjne działanie plotki. Przejrzysty 
i sprawnie działający system komunikacji wewnętrznej 
w znacznym stopniu ogranicza jej rolę. Cel minimum 
to taki, w którym przeciętny pracownik wie o sprawach 
firmy więcej niż to co pojawia się w obiegu publicznym.

Należy pamiętać, że komunikacja wewnętrzna jest 
podstawą wizerunku organizacji. Każdy pracownik 
staje się jej rzecznikiem w swoim środowisku, czy to w 
gronie rodzinnym, czy wśród znajomych. Każdy prze-
jaw niekompetencji, niewiedzy staje się niekompe-
tencją całej organizacji i analogicznie profesjonalizm 
pracujących ludzi, tak często przecież uzależniony od 
przepływu informacji, staje się sukcesem wszystkich.

st. sierż. Adrian Sprengel 
KWP Gdańsk

Komunikacja

CO TO TAKIEGO?

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

PRZEJRZYSTE INFORMACJE O ŻYCIU FIRMY

PRZEJRZYSTE INFORMACJE O ŻYCIU FIRMY

POCZUCIE KOMFORTU I STABILIZACJI

POCZUCIE KOMFORTU I STABILIZACJI

Wewnętrzna…
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Szkolenie z Motocyklowej Asysty Honorowej odbyło się 
na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku na Zło-
tej Karczmie. Asysta honorowa jest ważnym elementem 
oprawy doniosłych wydarzeń. Nadaje im odpowiednią 
rangę oraz podniosły charakter. Szkolenie z motocy-
klowej asysty honorowej prowadzili wykładowcy oraz 
instruktorzy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 
którzy tematyką motocyklową zajmują się na co dzień.

W zajęciach uczestniczyło 20 policjantów pomorskiej 
Policji. Funkcjonariusze ćwiczyli w dwóch grupach –  
pierwszą stanowili policjanci, którzy nie odbyli jeszcze 
kursu specjalistycznego z zakresu kierowania motocy-
klem w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – dla 
nich szkolenie trwało cztery dni. Drugą grupą byli po-
licjanci, którzy przeszli już szkolenie w CSP Legionowo  
– szkolenie dla tej grupy było dwudniowe.

Zadania grupy motocyklowej określa Zarządzenie nr 
1385 Komendanta Głównego Policji z dnia 17. 11. 2009r. 
Policjanci z Motocyklowej Asysty Honorowej oprócz 
tworzenia pięknej oprawy uroczystości pełnią przede 
wszystkim funkcję zabezpieczającą. Zarządzenie zawie-
ra konkretne wytyczne np. wskazuje, że dla głowy pań-
stwa przewidziana jest asysta 7-osobowa i dwa motocy-
kle rezerwowe (poruszają się za pojazdami kolumny).

Rozmowa z mł. asp. Januszem Rucińskim z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku, który jeźdźi 
w asyście motocyklowej:

Jak często policjanci mają możliwość doskonalenia 
swojej jazdy na motocyklu?
Szkolenie z zakresu motocyklowej asysty honorowej 
przechodzi każdy policjant odbywający w Legionowe 

kurs z zakresu jazdy motocyklem ciężkim. W szkoleniu 
zorganizowanym w październiku brało udział 20 poli-
cjantów. Był to tzw. kurs doszkalający i organizowany 
był po raz pierwszy.
Jakie wymagania trzeba spełnić żeby jeździć w mo-
tocyklowej asyście honorowej?
Trzeba posiadać prawo jazdy kategorii A i po prostu 
chcieć jeździć.
Co sprawia największą trudność w pracy na moto-
cyklu w asyście honorowej?
Najtrudniej utrzymać odstępy i odległości między mo-
tocyklami w szyku zwanym szpica, bo głównie takim 
szykiem powinno się eskortować kolumnę. Skompliko-
wane jest także blokowanie wyjazdów i udrażnianie 
przejazdów. 
W jakich uroczystościach brałeś udział jako moto-
cyklista?
Prowadziłem np. kolumnę pieszą Straży Granicznej na 
jej święcie.
Na jakich motocyklach jeżdżą policyjni motocykli-
ści?
Jeździmy w większości na Hondach 1000 i Yamachach  
Fazer 1000.
Czy jazda na motocyklu jest Twoją pasją w życiu 
prywatnym, czy jeździsz też po pracy?
Prywatnie bardzo lubię jeździć na motocyklu także cie-
szę się, że mam możliwość realizowania swoich zain-
teresowań w pracy.

podkom. Beata Domitrz, asp. Robert Nowicki,
st. sierż. Joanna Skrent KWP Gdańsk

Motocykle
w asyście honorowej
Robią piorunujące wrażenie kiedy przejeżdżają ustawieni w szyku jadąc z prędkością około 30km/h. 
Nie zwracając uwagi na wpatrzone w nich oczy wypełniają swoje zadania – eskortują ważne oso-
bistości i nadają specjalną rangę uroczystościom. W ramach przygotowań do Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej Euro 2012 policjanci z drogówki szkolili się w Motocyklowej Asyście Honorowej.



Historyczne dokumenty z czasów pruskich znaleźli robotnicy 
podczas remontu dachu budynku Komendy Miejskiej Policji  
w Gdańsku. Całe znalezisko to około 60 kartek i kilka przed-
wojennych gazet.

W listopadzie odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego 
Policji w Gdańsku – mł. insp. Zbigniewa Pakuły i Tomasza Bal-
cerowskiego – prezesa firmy Ekoinbud, która prowadzi prace 
remontowe komendy. Podczas spotkania doszło do przekaza-
nia historycznych dokumentów i gazet, które znaleziono w trak-
cie remontu dachu gdańskiej komendy. Obecny na spotkaniu 
Marcin Westphal – historyk związany z Muzeum II Wojny Świa-
towej, dokonał pierwszej analizy tego znaleziska.

Wstępnie wiadomo już, że najstarszy dokument zbioru po-
chodzi z 1791 roku. Wygląda na to, że jest korespondencją  
o sytuacji w Prusach Wschodnich związanej z pracami rol-
nymi. Całe znalezisko to około 60 kartek formatu A4, a także 
kilka przedwojennych gazet, w tym polska Gazeta Handlowa  
z 16 maja 1930 r. napisana niespotykaną obecnie polszczyzną.

Po dokładnym zbadaniu wszystkich dokumentów, najprawdo-
podobniej zostaną one przekazane do muzeum.

podkom. Magdalena Michalewska
KMP Gdańsk

Historyczne 
dokumenty 
na poddaszu 
komendy
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Nietypową lekcję, której tematem była kradzież 
dóbr intelektualnych w internecie, zorganizowa-
li m.in. policjanci z komend w Słupsku i Nowym 
Dworze Gdańskim. Gośćmi specjalnymi tego pro-
gramu byli publicysta Hirek Wrona, producent 
Kris Winter oraz aktor Mateusz Damięcki. 

Projekt „Bądź świadomy” to przedsięwzięcie autor-
skie Hirka Wrony. Jako prezenter muzyczny mocno 
zaangażował się w uświadomienie młodzieży, że 
ściąganie z internetu pirackich nagrań muzycznych, 
filmów czy programów komputerowych to kradzież. 
Edukacja młodego pokolenia, które na co dzień ko-
rzysta z sieci jest niezwykle istotna. To właśnie mło-
dzież jako użytkownik internetu, najczęściej narażo-
na jest na pokusy i chęć posiadania, często w sposób 
nielegalny, tzw. dóbr intelektualnych. Spotkanie w 
Słupsku zorganizowane zostało razem z policjanta-
mi ze słupskiej szkoły policji. Nowoczesna aula szko-
ły na prawie 2 godziny wypełniła się gimnazjalistami 
ze słupskich szkół. Ponad 350 osób z zaciekawieniem 
słuchało tego co mówili Hirek Wrona, Kris Winter 
oraz Mateusz Damięcki. 

– Jak wchodzę do sklepu to wiem, że tam stoi towar, 
który mogę wziąć, ale muszę za niego zapłacić. W 
internecie wszystko jest łatwo dostępne, bez niczyjej 
zgody i akceptacji, ale czy to powoduje, że już mogę 
z tego korzystać? – tak prowokował do dyskusji pro-
wadzący Hirek Wrona. 

W tym samym tonie wypowiadał się aktor Mate-
usz Damięcki, który przedstawiał kulisy powsta-
wania filmów. Zachęcał młodzież do świadome-

go korzystania z internetu w taki sposób aby nie 
łamać praw autorskich. Kris Winter opowiadał o 
procesie powstawania muzyki i nagrań, a co za 
tym idzie z kosztami jakie niesie za sobą ich wy-
produkowanie i późniejsze dotarcie do fanów. 

Uczniowie argumentowali, że „ściągają” z sieci, 
bo koszt zakupu płyty ulubionego wykonawcy, pro-
gramu, gry czy filmu jest zbyt wysoki. Surfowanie 
w sieci jest nieodłącznym elementem życia współ-
czesnych ludzi. Nie wszyscy mają jednak świado-
mość, że ściąganie i udostępnianie plików z muzy-
ką, filmem, programem komputerowym może być 
kradzieżą własności intelektualnej. 

Szczegóły projektu „Bądź świadomy” znajdują 
się na stronie www.badzswiadomy.pl.

podkom. Robert Czerwiński KMP Słupsk, 
st. sierż. Paulina Grzesiowska  

KPP Nowy Dwór Gdański

Walka z piractwem intelektualnym

Były Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku 
nadinsp. Krzysztof Gajewski wyszedł z inicjatywą 
spotkania z członkami Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych. W uroczystym obiedzie wzięło 
udział 39 seniorów z Gdańska, Gdyni i Sopotu. Go-
ście otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy. 

O wrażenia zapytaliśmy pana Erwina Bruggeman-
na, który jest na emeryturze od 20 lat, a na zasłużony 
odpoczynek odszedł z komendy miejskiej w Gdyni  
z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. 
Uważa on, że takie spotkania są niezwykle ważne  
i potrzebne gronu emerytów i rencistów ponieważ 
są okazją do „wyciągnięcia z domu i zaktywizowa-
nia kolegów”. Natomiast działająca aktywnie w sto-
warzyszeniu pani Joanna Jarczak, która przeszła na 
emeryturę dopiero 2 lata temu, stwierdziła, że możli-
wość udziału w spotkaniach z komendantem jest

niezwykle ważna i stanowi bodziec do utrzymywa-
nia kontaktów ze środowiskiem policyjnym.

podkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk

Spotkanie z emerytami
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WICEMISTRZOWIE POLSKI  
W PIŁCE NOŻNEJ

Na VIII Halowych Mistrzostwach MSW w Piłce Nożnej 
„Mielno 2011” drużyna reprezentująca KWP w Gdań-
sku zdobyła tytuł wicemistrza Polski. Zawody odbywa-
ły się od 1 do 3 grudnia. W rozgrywkach wzięło udział 
17 drużyn z różnych formacji mundurowych z całego 
kraju.

podkom. Magdalena Michalewska
KMP Gdańsk

SPORT
POLICJANCI Z GDAŃSKA  
ZDOBYLI BRĄZ

13 listopada w austriackim Leibnitz zakończył się tur-
niej Mistrzostw Europy w Judo Masters. Dwaj policjan-
ci z KWP w Gdańsku – st.asp. Robert Gnieździński  
i mł.asp. Paweł Smoliniec wywalczyli brązowe meda-
le. Pierwszy z nich zdobył brąz w kategorii wagowej 
73 kg, natomiast drugi w kategorii 100 kg.

podinsp. Waldemar Bączek
KWP Gdańsk

ZŁOTY PŁYWAK Z SOPOTU

Dwa złote medale i jeden brązowy – to trofea, 
z jakimi wrócił w listopadzie ze Szczytna sierż. 
sztab. Dariusz Płatek, policjant z Wydziału Pre-
wencji i Ruchu Drogowego KMP Sopot. Zdobył je 
na Otwartych Mistrzostwach Polski w Pływaniu 
organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie. Startują w nich zawodnicy, którzy 
choć nie są zawodowymi pływakami, to swoimi 
umiejętnościami z roku na rok podwyższają 
rangę imprezy, walcząc o puchar Komendanta 
Głównego Policji. 

st. sierż. Karina Kamińska
KMP Sopot

POMAGA INNYM – SĘDZIUJE  
SPOŁECZNIE

Znają go piłkarze z całego Pomorza. Ma 28 lat,  
a od 8 jest policjantem. Sierż. Łukasz Kolter ma-
jac 15 lat został najmłodszym sędzią piłkarskim 
w Polsce. Pasję zaszczepił mu ojciec, który rów-
nież był sędzią. Posiada uprawnienia do prze-
prowadzania spotkań piłkarskich III Ligii. Za 
każdy mecz otrzymuje należne wynagrodzenie, 
jednak robi to także społecznie sędziując m.in. 
na turniejach młodzieżowych, sparingach czy 
rozgrywkach ligowych. Jako sędzia piłkarski i z 
racji wykonywanego zawodu ma okazję spojrzeć 
na przebieg meczu z dwóch różnych perspektyw 
mających wspólne cele: ład, porządek i bezpie-
czeństwo.

asp. Alicja Ceitel
KPP Człuchów
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Realizacje
30 ZARZUTÓW ZA KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM 

Policjanci z Pucka zatrzymali 41-letniego mieszkań-
ca Gdyni. Mężczyzna usłyszał 30 zarzutów związa-
nych przede wszystkim z kradzieżami samochodów 
i włamaniami do nich. Działał razem ze wspólnika-
mi w wieku 19 i 20 lat. Straty jakie spowodowali sza-
cuje się na prawie 200 tys. zł. Przestępcy działali na 
terenie niemal całego województwa pomorskiego. 
Kradli głównie volkswageny i quady, włamywali się 
również do samochodów zabierając z nich cenne 
wyposażenie. 

asp. Łukasz Detlaff KPP Puck

SPRAWCY PRZEBRALI SIĘ ZA FUNKCJONARIUSZY
Bytowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn kie-
dy przebrani za funkcjonariuszy chcieli napaść na 
mieszkanie w Borzytuchomiu. W kominiarkach na 
głowach próbowali wejść do jednego z domów. Po 
otrzymaniu zgłoszenia mundurowi rozpoczęli usta-
lanie personaliów przestępców. Zatrzymali ich na-
stępnego dnia w momencie gdy przygotowywali się 
aby powtórzyć napad. W samochodzie sprawców 
mundurowi znaleźli m.in. broń gazową, kamizelki 
taktyczne i plastikowe kajdanki. Ponadto auto miało 
zainstalowane kradzione tablice rejestracyjne. Śled-
czy ustalili, że zatrzymani już wcześniej w ten sam 
sposób obrabowali mieszkanie na terenie Słupska, 
a domowników skrępowali. Wówczas spowodowa-
li straty na kwotę 350 tys. zł. Cała trójka trafiła na 
3 miesiące do aresztu. 

st. sierż. Michał Gawroński KPP Bytów

3600 LITRÓW NIELEGALNEGO ALKOHOLU
W ręce policjantów z komendy w Kartuzach wpadło 
trzech mężczyzn, którzy zajmowali się nielegalnym 
wyrobem i dystrybucją alkoholu etylowego. W trzech 
magazynach funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 
3600 litrów spirytusu i 24 kilogramy tytoniu. Znale-
ziono również kilka tysięcy podrobionych etykiet. 
Realizacja jest efektem współpracy kryminalnych 
z Kartuz, policjantów z wydziału dw. z przestępczo-
ścią gospodarczą komendy wojewódzkiej oraz Urzę-
du Celnego w Gdyni i Gdańsku. Funkcjonariusze 
wkroczyli na jedną z posesji w Żukowie w chwili gdy 
sprawcy rozlewali podrobiony spirytus do butelek.

st.sierż. Jarosława Krefta KPP Kartuzy

SUSZ O CZARNORYNKOWEJ WARTOŚCI 50 TYSIĘCY 
ZŁOTYCH

Dwa i pół kilograma marihuany nie trafi na czarny 
rynek dzięki pracy tczewskich policjantów, który za-
trzymali 33-letniego mężczyznę. Mieszkaniec gm. 
Tczew w pomieszczeniu gospodarczym na terenie 
swojej posesji hodował konopie indyjskie. Wykorzy-
stywał do tego celu specjalnie przygotowaną becz-
kę. Dojrzałe rośliny suszył i porcjował przygotowując 
do sprzedaży. 

asp.szt. Dariusz Górski KPP Tczew

Policjanci dla dzieci
Praca policjantów to nie tylko codzienne patrole, 

obsługa zdarzeń i przyjmowanie zawiadomień. Funk-
cjonariusze znajdują czas także na działania prewen-
cyjne: spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, 
organizowanie imprez dydaktycznych, prezentowanie 
pracy policjantów w komendach i komisariatach. 

W ramach działań prowadzonych w czasie „Tygodnia 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej prze-
prowadzili niecodzienną lekcję z przedszkolakami. 
Maluszki ćwiczyły przechodzenie przez ulicę na terenie 
przedszkola i wybrały się na spacer w poszukiwaniu 
„zebry”. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego przy współpracy z WRD KWP w Gdańsku prze-
prowadziło konkurs „Moda na odblaski” dla uczniów 
klas I-III z województwa pomorskiego, podczas którego 
dzieci zaprezentowały pokaz mody odblaskowej.

Zerówkowiecze odwiedzili wejherowską komendę po-
wiatową. Mali goście zwiedzili budynek i mogli przyj-
rzeć się pracy policjantów od kuchni. Poznali również 
psa służbowego i mieli okazję zobaczyć jak pobiera się 
odbitki linii papilarnych.

Natomiast w Gdańsku odbył się festyn „Planeta Marzeń”, 
w którym wzięli udział policjanci z komendy miejskiej w 
Gdańsku oraz z komisariatów na Przymorzu i w Oliwie. 
Funkcjonariusze w Krainie Bezpieczeństwa przygotowali 
dla najmłodszych szereg konkursów o bezpieczeństwie.

Z kolei policjanci z Lęborka odwiedzili przedszkola-
ków z Nowej Wsi Lęborskiej. Jak się okazało dzieci bar-
dzo dobrze wiedziały jak zachować się w razie potrze-
by wezwania Policji i innych służb ratunkowych.

st. sierż. Joanna Skrent KWP Gdańsk,
podkom. Magdalena Michalewska KMP Gdańsk,
asp. Anetta Potrykus KPP Wejherowo,
asp. Daniel Pańczyszyn KPP Lębork
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okiem fotografa

kontrola drogowa

wietnamska ulica

patrol nabrzeżny
radiowóz

policjant drogówki

zapisy w notatniku służbowym

Praca wietnamskiej Policji
     podinsp. Piotr Taras


