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Uczciliśmy 3. majowe święto
Policjanci uczestniczyli w Wojewódzkich Obchodach 

223 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które w tym 
roku odbyły w Nowym Dworze Gdańskim. Po mszy w in-
tencji Ojczyzny i uroczystym przemarszu ulicami miasta, 
kwiaty pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych za 
Wolną i Niepodległą Ojczyznę złożył Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław 
Koszykowski. Policjanci nie tylko zabezpieczali obchody, 

ale także aktywnie włączyli się w ich organizację. Nie 
zabrakło pokazów służbowego sprzętu i radiowozów. 
Wśród najmłodszych dużą popularnością cieszył się po-
licyjny słoń Popo, który z trakcie zabawy obdarowywał 
najmłodszych miłymi podarunkami.

sierż.sztab. Paulina Grzesiowska
KPP Nowy Dwór Gdański
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Przed nami czerwcowy numer „Patrolu” – numer prezentujący pracę 
pomorskiej Policji w ostatnim kwartale. Polecamy artykuł o pasji górami 
opisanej przez policjantkę – może zainspiruje jakąś letnią wyprawę we 
właśnie rozpoczynającym się sezonie letnim. „Górski” temat podejmuje 
także zapowiedź alpejskiej wyprawy funkcjonariuszy, których celem jest 
zdobycie Mount Blanc. Postaramy się opisać ich wrażenia z eskapady w ko-
lejnym numerze kwartalnika, już po ich powrocie. Okładka oraz galeria 
zdjęć nawiązują oczywiście do Dnia Dziecka – czerwiec sprzyja licznym 
festynom rodzinnym, na które chętnie zapraszani są policjanci, a podczas 
nich najmłodsi jeszcze chętniej poznają pracę mundurowych.

Zespół Redakcyjny

Od redaktora naczelnego

kom. Beata Domitrz

Posiedzeinie dwóch zarządów
Od 27 do 28 marca br. w  Jastrzębiej Górze odbywało 

się wspólne posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu Za-
kładowego NSZZ Pracowników Policji oraz Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego. 
W trakcie posiedzenia miało miejsce spotkanie z Posłem 
RP Andrzejem Jaworskim – członkiem Komisji Spraw 
Wewnętrznych oraz Marianem Szajną – Przewodniczą-
cym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności 
Sejmiku woj. pomorskiego. Podczas spotkania Federa-
cja Służb Mundurowych woj. pomorskiego oraz WZZ 
NSZZ Pracowników Policji  w Gdańsku, złożyli Posłowi  
Andrzejowi Jaworskiemu wniosek w sprawie tzw. „Mapy 
Drogowej”, w którym wnoszą m.in. o wprowadzenie no-
wej ustawy modernizacyjnej zapewniającej wzrost upo-
sażeń, udzielenia poparcia w sprawie ustawy obywatel-
skiej dotyczącej płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy 
i pracowników służb mundurowych oraz ekwiwalentu 
finansowego za służbę/pracę w porze nocnej, niedziele, 
święta i dni ustawowo wolne od pracy.

Poseł Andrzej Jaworski oświadczył, że Klub Parlamen-
tarny Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowany projekt 
ustawy modernizacyjnej, który w najbliższym czasie zo-
stanie przekazany Federacji Służb Mundurowych, ce-
lem naniesienia uwag. Jednocześnie zasugerował aby 
projekt ustawy wprowadzić pod obrady Sejmu RP jako 
ustawę obywatelską. 

Celem Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Po-
licji jest zapis w projekcie ustawy modernizacyjnej 
o pracownikach Policji. W kolejnym etapie posiedzenia 
obu Zarządów udział wzięli goście zaproszeni przez Wo-
jewódzki Zarząd Zakładowy   NSZZ Pracowników Policji 
w Gdańsku, ze Szczecina i Słupska. W oficjalnej części 
posiedzenia uczestniczyli również Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław Koszy-
kowski oraz mł. insp. Zbigniew Maj. 

Krystyna Maculewicz
Przewodnicząca
WZZ NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku
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Dlaczego góry? Hmm…bo mieszkam nad morzem! 
Nie, to zbyt banalne. Chociaż z wyborem między górami 
a morzem jest jak ze sporem o wyższość Świat Wielkano-
cy nad Bożym Narodzeniem. „Ponieważ istnieje” – tak na 
pytanie dziennikarzy o sens zdobywania Mont Everestu 
odpowiedział George Mallory, który jako jedyny, w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku, trzykrotnie brał udział 
wyprawach brytyjskich na Czomolungmę.

Tak, bo są …! Dla przygody, dla wsłuchania się w siebie, 
dla piękna, dla sprawdzenia się. 

Pierwsza „wyprawa”, nie licząc oczywiście wycieczek 
szkolnych, to oczywiście polskie Tatry. Murowaniec. Spa-
nie na podłodze, bo miejsc w pokoju zabrakło. Obowiąz-
kowo pierwsza „górska” szarlotka. I wyjście wczesnym 
rankiem… Ciężki plecak ze stelażem, wystany w długiej 
kolejce w Domu Towarowym „Neptun”, z mnóstwem nie-
potrzebnie zabranych rzeczy. Skafander ortalionowy bez 
membrany, buty „kangurki” bez vibramu. Wspinaczka 
wyżej i wyżej, i jeszcze wyżej. W uszach słyszałam ro-
dzicielskie przestrogi a w głowie kłębiła się myśl „i na 
co Ci to było, trzeba było zostać w cieplutkim domku, 
w swoim łóżeczku”. Nagle te wszystkie niedogodności 
przestały mieć znaczenie. Przede mną odbywał się 
spektakl wiatru, chmur i szczytów. Stałam oczarowana 
wielkością i potęgą gór. 

Z górami nie można walczyć. To one ustalają reguły gry. 
Walka odbywa się wewnątrz każdego z nas. Czy dam 

radę, czy się zrealizuję, czy złamię swój organizm? Prze-
ciwstawiając się naturze rzeźbię swój charakter. Wcho-
dząc na szczyt nie sposób zapomnieć o tych dla, których 
była to ostatnia wyprawa. Z górami trzeba nauczyć się 
współpracować. Nie każda niska „górka” należy do tych 
łatwych. Pasma górskie nie lubią ignorantów i szaleńców. 
Każdemu , bez względu na ciężar bagażu, z którym się 
wspina (i ten dosłowny i ten w przenośni), dają wolność. 
Od nas samych zależy jak ją wykorzystamy.

Góry obnażają moją duszę, są lustrem mojego „ja”. 
Góry uczą szacunku, wierności i pokory. Do gór trzeba 
dorosnąć. Uczą decyzyjności i odpowiedzialności za 
każdy krok. Odpowiedzialności za siebie, za partnera. 
Kiedy wiążę się z kimś liną, biorę do ręki czekan i wspi-
nam się po śnieżnej ścieżce czuję się odpowiedzialna 
za drugą osobę. To najpiękniejszy sprawdzian zaufania, 
solidarności i przyjaźni. Poznaję smak szczęścia i łez. 
Góry to nie tylko wysiłek, determinacja, zmęczenie, pięk-
no, zwycięstwo czy porażka. Góry to życie! 

Góry to siła, zmienność i nieprzewidywalność. Każdy 
odbiera je na swój sposób. Inaczej postrzegają je alpi-
niści, którzy wspinaczce poświęcają całe życie. Inaczej 
turyści, którzy potrafią w klapkach bądź szpilkach wejść 
na Giewont. Jeszcze inaczej patrzą na góry artyści.

Zmieniają się karty historii. Jedni ludzie odchodzą, drudzy 
się rodzą. Coś się zaczyna, coś przemija i kończy. A góry 
po prostu są, od tysięcy lat w tym samym majestacie.

Witajcie kochane góry!

Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe (kard. Stefan Wyszyński)
Ku pamięci tych, którzy nie powrócili
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Najwspanialsze jest to, że kiedy wracam wyczerpana 
z gór, niewyspana, z odciskami, przemarznięta, moje 
serce bije w jeden rytm. W rytm pytania „kiedy tam zno-
wu wrócę”? Od pierwszej „wyprawy” zdobyłam wiele 
szczytów, przeszłam wiele kilometrów. Widziałam wiele 
negatywnych i nieodpowiedzialnych zachowań ludzi, 
którzy do gór niedorośli. Przede mną jeszcze niejeden 
szczyt, niejedna grań, niejeden łańcuch. Jedno jest pew-
ne – nigdy nie zrezygnuję z gór. Bo … „w górach jest 
wszystko co kocham”. 
 
I wszystkie wiersze są w bukach  
I zawsze kiedy tam wracam  
Biorą mnie klony za wnuka

Zawsze kiedy tam wracam 
Siadam na ławce z księżycem 
I szumią brzóz kropidła 
Dalekie miasta są niczym

Ja się tam urodziłem w piśmie 
Ja wszystko górom zapisałem czarnym 
I jeden znam tylko Synaj 
Na lasce z jałowca wsparty

I czerwień kalin jak cyrylica pisze 
I na trombitach jesieni głosi bór 
Że jedna jest tylko mądrość 
Dzieło zdjęte z gór.   

   Jerzy Harasymowicz

podkom. Marzena Rabczuk
KWP Gdańsk

Zabezpieczenie przejazdu Prezydenta RP
29 kwietnia z wizytą w Sztumie gościł Prezydent Bro-

nisław Komorowski. W przygotowanie i zabezpiecze-
nie wizyty od samego początku zaangażowani byli 
policjanci. Nad bezpieczeństwem wizyty czuwali funk-
cjonariusze służb kryminalnych, prewencyjnych i ru-
chu drogowego sztumskiej komendy, grupa miniersko 

– pirotechniczna i przewodnicy psów przeszkolonych 
do wykrywania materiałów wybuchowych z Gdańska 
oraz SPAP. We współpracy z funkcjonariuszami BOR-
-u zaplanowali każdą minutę spotkania tak, aby zapew-
nić prezydenckiej delegacji całkowite bezpieczeństwo.  

st.sierż. Karolina Gastoł-Zawicka KPP Sztum
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W Bibliotece Miejskiej w Bytowie odbyło się spo-
tkanie autorskie promujące najnowszy tomik poezji 
Jarosława Juchniewicza. „Prześnione w czeluściach” 
to trzeci zbiór wierszy bytowskiego policjanta. Po-
przedni zbiór utworów „Sny z promieni mroku” wydał 
niecały rok temu, a pierwszy „Z mojej bańki sny” 
w 2010 roku.

Jarosław Juchniewicz na co dzień zajmuje się prewencją 
kryminalną i przestępczością nieletnich. Jest również 
gitarzystą w zespole EMO, którego wszyscy muzycy są 
policjantami. Jego przygoda z poezją rozpoczęła się 
w szkole średniej. Założył wtedy ze znajomymi grupę 
muzyczną. Brakowało im jednak tekstów więc zaczął 
pisać. Swoje wiersze nazywa snami. Czasami do głowy 
przychodzi mu pomysł na cały wiersz, a czasami wystar-
czy mu jedno słowo, które zapisuje, a później rozwija.

Jarek Juchniewicz wyróżniony został podczas jednej 
z edycji „Chojnickiej nocy poetów”, był nagrodzony 
w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Miejską 
w Koszalinie, a jego wiersze publikowano na łamach 
gazety kołobrzeskiej oraz tygodnika „Angora”.

„Prześnione w czeluściach” to trzeci zbiór wierszy. 
Pierwszy „Z mojej bańki sny” wydał w 2010 roku, a nie-
cały rok temu odbyła się promocja tomiku „Sny z pro-
mieni mroku”.

mł.asp. Michał Gawroński
KPP Bytów

Toaścik

no to chlup

za tych co już poszli
wrócić nie potrafią

codziennych bohaterów
kryjących się w lasku

za matki naszych synów
za ojców waszych córek
za żony i kochanki
by się nigdy nie spotkały

no to chlup

za dęby
z których wytną moją trumnę

niech rosną
w nieskończoność

Jarosław Juchniewicz

TRZECI TOMIK WIERSZY 
BYTOWSKIEGO POLICJANTA
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UCZEŃ NOWODWORSKIEGO 
LICEUM – WICEMISTRZEM 
KONKURSU WIEDZY O POLICJI

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z klas o policyj-
nych profilach konkurowali w zakresie wiedzy o policyj-
nej formacji. Spośród 270 uczestników w trójce laureatów 
znalazł się uczeń współpracującej z nowodworskimi 
policjantami klasy mundurowej – Patryk. W klasyfikacji 
zespołowej klasa policyjna nowodworskiej szkoły zajęła 
III miejsce. Organizatorem konkursu była Wyższa Szkoła 
Administracji i Biznesu w Gdyni, a uczniów z Nowego 
Dworu Gdanskiego przygotowywał do zawodów szef 
miejscowych policjantów – mł. insp. Wacław Łokuciewski. 

Finał konkursu wiedzy o Policji dla uczniów klas mun-
durowych odbył się 18 marca w budynku uczelni im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele ośmiu szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu całego województwa pomorskiego. Była 
to już III zorganizowana przez WSAiB edycja turnieju 
wiedzy o Policji.

Tegoroczna edycja konkursu obejmowała dwa etapy: 
szkolny i wojewódzki. Do etapu wojewódzkiego zakwa-

lifikowało się 22 uczniów z nowodworskiego liceum. Do 
edycji finałowej przystąpiło 14 osób. Zadaniem wszyst-
kich uczestników było rozwiązanie składającego się 
z 30 pytań testu wiedzy. Czas na udzielnie odpowiedzi 
to 20 minut.

Uczniowie klasy mundurowej liceum z Nowego Dworu 
Gdanskiego po raz pierwszy próbowali swoich sił w tego 
rodzaju konkursie, a mimo tego ich zmagania z testem 
wiedzy zakończyły się dużym sukcesem.

Wśród trójki laureatów konkursu znalazł się uczeń 
nowodworskiej klasy mundurowej. Patryk – pseudonim 
szkolny „Mistrzu” – zajął II miejsce i został wicemistrzem 
wiedzy policyjnej. Tytuł mistrza przypadł Sebastiano-
wi z Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, a na III 
miejscu uplasowała się Weronika z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 w Wejherowie.

Ponadto wszyscy biorący udział w konkursie uczniowie 
nowodworskiej szkoły wywalczyli III miejsce w klasyfika-
cji zespołowej. Jest to duży sukces i powód do dumy, tym 
bardziej, że pozostali uczestnicy konkursu to uczniowie 
klas trzecich, którzy z zagadnieniami z zakresu policyjnej 
służby mają do czynienia o rok dłużej.

sierż.sztab. Paulina Grzesiowska KPP Nowy Dwór Gdański

„WDRAŻANIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH POLICJI 
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” 

Ośmioosobowa grupa policjantów garnizonu pomor-
skiego wróciła w kwietniu z Włoch. Funkcjonariusze 
przez pięć dni poznawali pracę funkcjonariuszy ko-
mendy miejskiej we włoskim regionie Emilia – Ro-
mania, którego stolicą jest Bolonia. 

W grupie były m.in. asp. Magdalena Zielke z komendy 
powiatowej w Lęborku oraz mł. asp. Barbara Gawłowicz-
-Witkiewicz z komendy miejskiej w Gdyni pracujące na 
co dzień w wydziałach prewencji. 

Wyjazd funkcjonariuszy zorganizowany był w ramach 
programu Leonardo da Vinci pn. „Wdrażanie doświad-
czeń europejskich Policji w systemie bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych”. W trakcie wizyty polscy po-
licjanci zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem 
Policji w Bolonii, w której skład wchodzi 6 formacji, zaj-
mujących się rożnego rodzaju sprawami. Pomimo innej 
kultury, mentalności i struktury organizacyjnej tamtej-
szej Policji problemy, z którymi się styka nie odbiegają 
znacznie od  tych, z którymi nasi policjanci spotykają 
się  w codziennej służbie. Polska delegacja brała udział 
w specjalnie przygotowanym pokazie zabezpieczenia 
miejsca wypadku drogowego przez włoskich kolegów. 
Pokaz był przykładem w jaki sposób bolońscy policjanci 
prowadzą profilaktykę wśród młodzieży szkolnej w za-
kresie bezpieczeństwa na drodze.

Dużym zaskoczeniem dla gospodarzy była płynna 
znajomość języka włoskiego przez policjantkę z Gdy-
ni, co ułatwiło kontakty i przełamało językowe bariery. 
Prezentacja działań naszej Policji spotkała się z dużym 
zainteresowaniem Włochów, którzy wysłuchali jej w swo-
im ojczystym języku. 

Jednym z elementów kwietniowej wymiany były wspólne 
warsztaty, podczas których policyjni specjaliści określali 
mocne i słabe strony podejmowanych działań, znajdu-
jąc rozwiązania i opracowując najskuteczniejsze metody 
przeciwdziałania przestępczości. 

kom. Michał Rusak KMP Gdynia
st.asp. Daniel Pańczyszyn
KPP Lębork
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Mając na względzie coraz większe zainteresowa-
nie Ratownictwem wśród policjantów chciałbym 
zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy 
w sytuacjach taktycznych. Coraz większa liczba 
funkcjonariuszy interesuje się tematami związany-
mi z udzielaniem pomocy i szkoli się w tym zakresie. 
W cyklu cokwartalnych artykułów przybliżę zasady 
zmodyfikowanej dziedziny ratownictwa jaką jest Ra-
townictwo Taktyczne (TCCC).

Szereg kursów organizowanych przez Policję, a także 
inne zaprzyjaźnione instytucje dotyczy Ratownictwa 
z nastawieniem na udzielanie pomocy w tzw. warunkach 
„cywilnych”. Oczywiście wszystkie inicjatywy szkolenio-
we są bardzo potrzebne i duże słowa uznania należą 
się osobom, które organizują takie szkolenia, jednak 
w naszej formacji powinniśmy umieć patrzeć na ten 
problem nieco szerzej. 

W cyklu prezentowanych artykułów chciałbym zająć 
się zmodyfikowaną dziedziną Ratownictwa jaką jest 
„Ratownictwo Taktyczne”. Oczywiście można stać na 
stanowisku, że ta problematyka zarezerwowana jest 
dla oddziałów sił specjalnych lub jednostek bojowych 
stacjonujących w strefach działań wojennych lub innych 
niebezpiecznych rejonach, ale nic bardziej mylnego. Poli-
cja w ramach swoich działań wykonuje szereg czynności 
gdzie stopień niebezpieczeństwa związanego z nimi jest 
wysoki lub bardzo wysoki. Wielu sytuacji i ich przebiegu 
nie da się przewidzieć, a niekiedy eskalacja zagrożeń 
powstałych w wyniku pozornie łatwych interwencji nastę-
puje bardzo szybko i sekundy mogą decydować o czyimś 

życiu. W naszym kraju gdzie żyjemy raczej w poczuciu 
dużego stopnia bezpieczeństwa do zdarzeń kryzysowych 
lub bardzo niebezpiecznych dochodzi rzadko, ale nie 
można uśpić czujności i być zamkniętym na mogące 
pojawiać się problemy.

Ratownictwo taktyczne czyli tematyka, którą będę sta-
rał się przybliżyć nie stanowi złotego środka na mogą-
ce pojawić się groźne sytuacje, ale daje elementarną 
wiedzę o tym jak przeżyć, i jak uratować czyjeś życie. 
Stanowić może ona niezbędną wiedzę i umiejętności 
do poradzenia sobie w sytuacjach gdzie na szali będzie 
stawiane ludzkie życie czyli najwyższa wartość chronio-
na przez wszystkie instytucje, w tym Policję. Zgłębiając 
problematykę niesienia pomocy w sytuacjach taktycz-
nych należałoby odwołać się do historii, gdzie pierwsze 
wzmianki na temat osób, które pomagały rannym na 
polach bitew pojawiają się już w czasach starożytnych, 
i tak przez wieki były one udoskonalane aż do czasów 
obecnych gdzie Ratownictwo Taktyczne – z angielskie-
go TCCC (Tactical Combat Casualty Care) – znajdu-
je się w oficjalnej terminologii wojskowej. Amerykanie 
zauważyli, że na polach bitew zwykłe ratownictwo nie 
odnosi oczekiwanych rezultatów, a nawet wytyczne 
jakie zawiera kłócą się z wykonywanymi zadaniami. 
Wskazano, że w 80% przypadków poniesione urazy są 
tak dotkliwe, że nie uda się uratować tych poszkodowa-
nych natomiast zainteresowano się pozostałymi 20%, 
którym właściwe działanie może ratować życie. Dlatego 
w 1993r. po interwencji w Somalii postanowiono zająć się 
od nowa tym problemem czego wynikiem było wydanie 
przez kpt. Franka Butlera w 1996 r. pierwszego skryptu 

RATOWNICTWO
W SY TUAC JACH TAK T YCZNYCH



9www.pomorska.policja.gov.pl             czerwiec 2014 Patrol

zawierającego wytyczne do TCCC, w którym zawarte 
zostały podstawowe informacje dotyczące udzielania 
pomocy na polach walki, w sposób usystematyzowany, 
łączący się ze sobą i mający odzwierciedlenie w real-
nych sytuacjach. Oczywiście cały projekt od początku 
był rozpatrywany i kierowany na potrzeby wojskowe, 
ale jak się później okazało był on na tyle uniwersalny 
i potrzebny, że inne służby (w tym Policja) zaczęły intere-
sować się nim i wdrażać w swoje procedury działań. Wy-
dane opracowania nie stanowią zamkniętego katalogu, 
a zawierające się w nim wytyczne są tylko wskazówkami 
w jaki sposób należy postępować. Mając pewne pod-
stawy i wiedzę można w sposób niemal nieograniczony 
improwizować i udoskonalać czy to pewne metody czy 
też techniki wykonywania niektórych sposobów zabez-
pieczeń urazów, ale też można posługiwać się impro-

wizowanymi urządzeniami i narzędziami medycznymi. 
Tematyka niesienia pomocy w warunkach działań bo-

jowych jest na tyle szeroka, że nie sposób jej zawrzeć 
w kilku artykułach dlatego przedstawiony cykl należy 
traktować jako zwrócenie uwagi na ten temat. W woj.
pomorskim na wyznaczonych standardach TCCC szkoli 
się Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji. 
Antyterroryści stale udoskonalają i modyfikują proce-
dury działań na organizowanych corocznie przez SPAP 
w Gdańsku zawodach medycyny taktycznej. 

W następnym artykule szerzej przedstawię różnice po-
między TCCC, a ratownictwem „cywilnym”, wyjaśnię 
także skąd te rozbieżności się biorą. 

podkom. Jarosław Przyjemczak
KWP Gdańsk

Lęborska Policja  
na trzy piątki

Lęborską Policję na Facebook-u „LUBI” już 555 osób. 
Liczba 555 fanów została osiągnięta 2 kwietnia. Ad-
ministrujący stronę policjant cieszy się z takiego 
zainteresowania i dziękuje „fanom”. Policjanci do-
łożą wszelkich starań aby ta liczba rosła, a strona 
dostarczała jeszcze więcej ciekawych informacji na 
temat pracy lęborskich policjantów.

Strona lęborskiej Policji na Facebook-u osiągnęła liczbę 
555 polubień. Początki były jednak trudne. Gdy policjanci 
z Lęborka pokazali się na Facebooku zainteresowanie 
było znikome. Liczba fanów rosła o 1 do 2 w tygodniu, 
a czasem nikt ich „nie lubił” przez nawet miesiąc. Z każ-
dym nowym postem liczba fanów rosła, a stronę i infor-
macje na niej się ukazujące oglądało coraz więcej osób 
klikając „Lubię to” pod zamieszczonymi materiałami. 
Pomysł na stworzenie strony powstał z inicjatywy oficera 
prasowego lęborskiej komendy, po obserwacji stron Ko-
mendy Głównej Policji i Pomorskiej Policji, które cieszyły 
się już wówczas bardzo dużym zainteresowaniem. Do 
tej pory lęborska Policja jest jedyną z komend powia-
towych i miejskich w naszym województwie, a drugą 
po Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, która 
posiada swoją stronę na Facebook-u. 

Fanów policjanci z Lęborka mają, jak wynika ze sta-
tystyk, w Polsce – 497, Niemczech – 16, Wielkiej Brytanii 
– 13, Irlandii – 4, Gabonie (Afryka Środkowa) – 4, Sta-
nach Zjednoczonych – 3 oraz w Turcji, Szwecji, Norwegii, 
Serbii, Słowenii, Włoszech, a nawet w Japonii i Egipcie. 

Wielokrotnie fanpage na Facebook-u i publikowane za 
jego pośrednictwem materiały, przyczyniły się do pomo-
cy w odnalezieniu osób zaginionych. Strona pomogła 
i nadal pomaga w „namierzeniu” i zatrzymaniu poszuki-
wanych sprawców przestępstw, często przebywających 

poza granicami naszego kraju. Niespełna rok temu zda-
rzył się przypadek, kiedy to osoba opublikowana na fa-
cebook-owej stronie lęborskiej Policji jako poszukiwana, 
odnalazła taki wpis w sieci i osobiście skontaktowała się 
z sądem i z Wielkiej Brytanii wpłaciła zaległą grzywnę, 
a sąd odwołał poszukiwania. Często też komunikator 
na stronie wykorzystywany jest do zadawania pytań 
dotyczących różnych problemów – pytają mieszkańcy 
Lęborka, ale również ludzie z innych miast. Na każde 
pytanie odpowiedzi udziela administrator lub przekie-
rowuje do odpowiednich instytucji mogących udzielić 
pomocy w danej sprawie.

st.asp. Daniel Pańczyszyn
KPP Lębork
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WYPRAWA  
ALPEJSKA WYRUSZA

Od 7 do 18 czerwca Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Policjantów woj. pomorskiego wraz z NSZZ 
Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku or-
ganizuje wyprawę alpejską dla policjantów. Jej celem 
jest zdobycie szczytu Mont Blanc oraz promocja Miasta 
Gdańska, regionu Kaszubskiego (w tym Gminy Żukowo) 
i jej Ośrodka Kultury i Sportu, Gminy Kosakowo oraz 
Gminy Kolbudy. Wyprawa ma również na celu promocję 
aktywności ruchowej i prosportowej wśród funkcjona-
riuszy i pracowników Policji. Będzie to także doskonała 
okazja do popularyzacji turystyki górskiej jako formy 
spędzania wolnego czasu.

Wyprawa odbędzie się pod patronatem  Przewodni-
czącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – Grze-
gorza Nemsa.

asp.sztab. Piotr Strojny
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP Gdańsk Przygotowania do wyprawy
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W marcu Wydział dw. z Korupcją komendy woje-
wódzkiej w Gdańsku świętował 10-lecie powstania. 
Z tej okazji podczas uroczystych obchodów wyróżnio-
no osoby, które miały duży wkład w rozwój wydziału. 
Dowódcą ceremonii był obecny Naczelnik wydziału 
kom. Mariusz Wojtalewicz.

17 marca br. w auli KWP w Gdańsku Wydział dw. z Ko-
rupcją KWP w Gdańsku podsumował dekadę powstania. 
Naczelnik Wydziału zaprezentował rys historyczny i osią-
gnięcia funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem 
korupcji.

Uroczystość, na której obecny był Komendant Woje-
wódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Wojciech Sobczak 
oraz wielu znamienitych gości, była okazją do wręczenia 
tablic i medali okolicznościowych. Tabliczki otrzymali 
byli naczelnicy Wydziału – dr Roman Marzec i mł.insp. 
Aleksander Jurec oraz policjanci służący w Wydziale 
od początków jego powstania. Medale okolicznościo-
we trafiły do byłych policjantów Wydziału, a także do 
przedstawicieli współpracujących instytucji – Prokura-
tury Okręgowej w Gdańsku i Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Gdańsku.

Medalami uhonorowano ponadto policjantów, którzy 
ze szczególnym zaangażowaniem realizowali zadania 
związane ze zwalczaniem korupcji w woj.pomorskim 
oraz funkcjonariuszy z innych wydziałów na co dzień 
wspierających realizację „korupcyjnych” spraw. 

podinsp. Iwona Grądzka
KWP Gdańsk

10-LECIE 
POWSTANIA WYDZIAŁU DW. Z KORUPCJĄ

SENIOROM O BEZPIECZEŃSTWIE

Policjanci z Lęborka rozmawiali z seniorami na 
temat bezpiecznego serfowania po internecie oraz 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa starszych osób 
w domu i na ulicy. Słuchacze Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku z uwagą wysłuchali prelekcji policjantów, 
ale również zaskoczyli ich swoją wiedzą na tematy 
bezpieczeństwa w internecie.

Dzielnicowy oraz policjant zajmujący się profilaktyką 
kryminalną na zaproszenie Lęborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku spotkali się w marcu z seniorami, któ-
rym przekazywali wiedzę na temat bezpiecznych za-
kupów w internecie oraz bezpieczeństwa w domu i na 
ulicy. Szczególną uwagę policjanci skupili na tematyce 
przestępstw dokonywanych tzw. metodą na wnuczka. 

Funkcjonariusze poruszając tematykę bezpiecznych 
zakupów w Internecie uwrażliwiali jak nie paść ofia-
rą oszusta lub nie dać wykraść swojej tożsamości i nie 
stracić pieniędzy z konta bankowego. Jak się okazało, 
wiedza wielu osób, często powyżej 60-tki, była w tym 
temacie bardzo duża. Wytłumaczyła to policjantom or-

ganizatorka spotkania, informując, że słuchacze uniwer-
sytetu mają zajęcia z informatyki i chętnie robią zakupy 
w jednym z popularnych portali aukcyjnych.

Ze słuchaczami Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku lęborscy policjanci spotykają się kilka razy w roku.
st.asp. Daniel Pańczyszyn
KPP Lębork
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SPORT
POLICJANCI DOSKONALĄ 
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Malborscy policjanci rozpoczęli kolejne warsztaty 
szkoleniowe z zakresu taktyk i technik interwen-
cji. Przez cztery tygodnie funkcjonariusze różnych 
pionów doskonalili swoje umiejętności w siłowni 
oraz na macie. 

W marcu policjanci z Malborka rozpoczęli kolejny 
cykl intensywnego szkolenia z zakresu taktyk i tech-
nik interwencji. Zajęcia prowadzi policyjny instruktor 
mł.asp. Piotr Szymczyk. Do szkolenia przystąpiło 10 
policjantów z poszczególnych wydziałów. Zajęcia dla 
jednej grupy szkoleniowej realizowane są dwa razy 
w tygodniu i trwają miesiąc. Obejmują warsztaty prak-
tyczne w zakresie: technik i taktyk walki z napastni-
kami, szybkiego obezwładniania, użycia środków 
przymusu bezpośredniego i technik transportowych. 
Warunkiem ukończenia szkolenia jest zdanie egzami-
nu końcowego. W ubiegłym roku szkolenie ukończyło 
kilkudziesięciu policjantów. 
sierż.sztab. Katarzyna Marczyk
KPP Malbork

PRACOWNIK POLICJI MISTRZEM 
ŁUCZNICTWA

Pracownik Policji z komendy w Kościerzynie zajął 
III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w Łucz-
nictwie osób niepełnosprawnych w Żywcu. Wygrana 
pozwoli mu wziąć udział w starcie w Mistrzostwach 
Europy, które odbędą się w tym roku w Szwajcarii. 

W marcu w Żywcu odbyły się Halowe Mistrzostwa 
Polski w Łucznictwie osób niepełnosprawnych. W za-
wodach startowało 11 klubów z całej Polski. Kościerzy-
nę reprezentował m.in. pracownik Policji – Pan Leszek 
Słomiński. Pracownik wydziału kryminalnego startował 
w konkurencji strzelania z łuku z odległości 18 m do tar-
czy trzystrzałowej. Dzięki swoim umiejętnościom zdobył 
brązowy medal. 

Zdobycie III miejsca jest przepustką do udziału w mi-
strzostwach Europy, które odbędą się jesienią tego roku 
w Szwajcarii. Leszek Słomiński z Policją związany jest 
od 11 lat. Na co dzień pracuje w zespole ds. statystyki 
przestępczości wydziału kryminalnego. Od wielu lat 
trenuje łucznictwo. Reprezentował również nasz kraj 
na Mistrzostwach Świata w Korei Południowej (2007), 
mistrzostwach Europy w Czechach (2008), dwóch Pu-
charach Europy w Anglii. Jego marzeniem jest repre-
zentowanie naszego kraju na Paraolimpiadzie w Rio 
de Janeiro w Brazylii. 

mł.asp. Piotr Kwidziński
KPP Kościerzyna
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III MISTRZOSTWA GARNIZONU POMORSKIEGO W PIŁCE 
SIATKOWEJ 

W kwietniu zakończyły się III Mistrzostwa Policji 
garnizonu pomorskiego w piłce siatkowej zorga-
nizowane przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP 
w Gdańsku.

Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn reprezentujących 
służby mundurowe z naszego województwa. Po grach 
eliminacyjnych do półfinału zakwalifikowały się ze-
społy: komend miejskich z Gdańska i Słupska oraz 
komendy powiatowe z Pucka i Starogardu Gdańskie-
go. W ścisłym finale znalazły się KMP w Gdańsku 
i KPP w Pucku.

Mistrzostwa pokazały, że poziom gry pomorskich 
policjantów z roku na rok jest coraz wyższy. Każdy 
z rozegranych meczy wzbudzał wiele emocji. Zawod-
ników wyróżniało duże zaangażowanie w grze. Całe 
mistrzostwa przebiegały w duchu sportowym z po-
szanowaniem zasad fair play. Słowa jednego z poli-
cjantów biorących udział w mistrzostwach w sposób 
właściwy oddają całokształt zmagań sportowych – 
„Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że była to 
mała Liga Światowa w Piłce Siatkowej. Niech żałują 
ci którzy tego nie widzieli”.

Po zaciętym i wyrównanym meczu zwyciężyli za-
wodnicy reprezentujący Komedę Powiatową Policji 
w Pucku.

Klasyfikacja końcowa:
I m. – Komenda Powiatowa Policji w Pucku,
II m. – Komenda Miejska Policji w Gdańsku,
III m. – Komenda Miejska Policji w Słupsku,
IV m. – Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie 
Gdańskim.

Najlepszy atakujący – st.post. Daniel Lenc (KPP Puck)
Najlepszy blokujący – asp. Łukasz Filipowicz (KMP 
Słupsk)
Najlepszy broniący –  st. post. Maciej Ossowski (KMP 
Gdańsk)

mł.asp. Henryk Lewandowski
KWP Gdańsk
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okiem fotografa
KMP Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
KPP Chojnice

Dzieci poznają pracę policjantów
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okiem fotografa Sympozjum wywiadu kryminalnego
Od 28 do 30 kwietnia w Juracie odbyło się V Sympo-

zjum Szkoleniowe Wywiadu Kryminalnego, które zo-
stało zorganizowane przez Wydział Wywiadu Krymi-
nalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
Tegoroczna edycja odbyła się pod tytułem „Analiza 
Kryminalna: od informacji do procesu karnego”.  

Uczestników konferencji w większości stanowili funk-
cjonariusze oraz pracownicy komórek analitycznych: 
policyjnych, ABW, CBA, Straży Granicznej, prokuratury, 
oraz przedstawiciele firm zewnętrznych wspierających 
swoimi produktami analizę kryminalną – Enigma SA, 
Logisfera SA oraz Integeo Polska. Gośćmi konferencji 
byli również przedstawiciele szwedzkiej Policji ze Sztok-
holmu oraz Karlskrony. 

Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonał  mł. insp. 
Zbigniew Maj – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku. W swoim wystąpieniu powitał uczest-
ników oraz prelegentów – prof. Jerzego Koniecznego 
z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego 
(byłego szefa UOP i Ministra Spraw Wewnętrznych), Pio-
tra Niemczyka (byłego dyrektora Biura Analiz i Informacji 
UOP, zastępcę dyrektora Zarządu Wywiadu UOP). 

Sympozjum rozpoczął swoją prezentacją na temat 
skimmingu były wieloletni naczelnik Wydziału Wywiadu 
Kryminalnego KWP w Gdańsku mł. insp. Krystian Woj-
ciechowski, który był również gospodarzem konferencji.

Konferencja  w całości została poświęcona pozyskiwaniu 
informacji ze wszelkich dostępnych źródeł, rozpoznawa-
niu wagi informacji oraz wykorzystaniu ich w procesie 
karnym. Analitycy kryminalni zapoznali zebranych z naj-
ciekawszymi analizami, które mieli okazję sporządzić  
w ostatnim czasie, a także podzielili się swoimi doświad-
czeniami z zakresu ich realizacji – w tym roku przodowała 
tematyka prania brudnych pieniędzy oraz nowych technik 
wykorzystywanych przez cyberprzestępców. 

O naukowych podstawach analizy informacji wywia-
dowczych opowiedział prof. Jerzy Konieczny. Natomiast 
Piotr Niemczyk w swojej prezentacji wskazał literaturę 
sensacyjną jako źródło wiedzy o  pracy wywiadowczej, 
gdzie autorzy często czerpią inspirację z własnych do-
świadczeń oraz z  technik wykorzystywanych przez 
służby wywiadowcze. Przedstawiciele prokuratury – 

prokurator Krzysztof Wójcik z Prokuratury Generalnej 
oraz prokurator Wojciech Szelągowski z Prokuratury 
Apelacyjnej w Gdańsku szczególny nacisk w swoich 
wystąpieniach kładli na właściwe wykorzystanie i za-
bezpieczenie informacji, tak aby analizy kryminalne 
stanowiły w procesie karnym pełnowartościowy mate-
riał dowodowy. Dr inż. Anna Kowalczyk z Uniwersytetu 
Warmińsko Mazurskiego pokazała techniki tworzenia 
map zagrożeń i sporządzania na ich podstawie analiz 
geograficznych. 

Dzięki prelekcji Pana Kacpra Choromańskiego – bie-
głego sądowego uczestnicy  mieli okazję zapoznać się 
z podstawami analizy śladów krwawych. Goście ze 
szwedzkiej Policji opowiadali o swojej pracy i o współ-
pracy z funkcjonariuszami  KWP w Gdańsku.

Następnie biegli z Laboratorium Kryminalistycznego 
KWP w Gdańsku pokazali możliwości wykorzystania 
skanera 3D w dokumentowaniu miejsca zdarzenia prze-
stępczego. W całej Europie obecnie użytkowanych jest 
pięć tego typu skanerów – w Niemczech (3), w Wielkiej 
Brytanii (1), w Holandii (1). 

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami i jako impreza cykliczna wpisała 
się na stałe w kalendarz szkoleniowy polskiej Policji – 
mamy nadzieję spotkać się za rok. 

Izabela Frelikow
KWP w Gdańsku

 Przedstawiciel szwedzkiej Policji Goran Janrell.


