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21 stycznia Komendant Główny Policji – insp. Zbi-
gniew Maj uroczyście wprowadził nowego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Został nim 
dotychczasowy I Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Poznaniu – insp. Jarosław Rzymkowski. 

Insp. Jarosław Rzymkowski w Policji służy od 1990 
roku. Jest absolwentem Studium Oficerskiego w Wyż-
szej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę zaczynał na 
stanowiskach wykonawczych w pionie kryminalnym. 
Od roku 2002 pełnił stanowiska kierownicze. Był ko-
mendantem miejskim w Koninie, a wcześniej przez  
5 lat – Komendantem Powiatowym Policji w Kole.

Za efekty uzyskiwane na różnych szczeblach w hie-
rarchii Policji był wielokrotnie nagradzany i wyróż-
niany m.in. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” 
oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU
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Marcowy numer kwartalnika rozpoczynamy informacją o nowo powołanym 
Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku – insp. Jarosławie Rzymkowskim. 
Ponadto zapraszamy do zapoznania się z artykułami o wydarzeniach w naszym 
garnizonie z ostatnich trzech miesięcy – przedsięwzięciami, sukce-
sami, szkoleniami z udziałem pomorskich policjantów, a wszystkim 
policjantkom i paniom pracującym w Policji składamy serdeczne 
życzenia na Dzień Kobiet – uśmiechu, zadowolenia z pracy i speł-
nienia marzeń.
  Zespół Redakcyjny 

Od redaktora naczelnego

kom. Beata Domitrz

REKORDOWE ILOŚCI DOPALACZY PRZEJĘTE
Zatrzymanie 34 osób i zabezpieczenie ponad 100 kg 

dopalaczy – to efekt działań ponad 200 policjantów 
i strażników granicznych z całej Polski. Wśród zatrzy-
manych w styczniu członków zorganizowanej grupy 
przestępczej znalazł się również kierujący nią 42-letni 
mieszkaniec Warszawy. Jak wynika z ustaleń, grupa 
rozprowadzała dopalacze na terenie Polski zarówno 
za pośrednictwem internetu, jak i w bezpośredniej 
sprzedaży. Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do 
prokuratury, gdzie 18 podejrzanych usłyszało zarzuty. 

W ciągu trzech dni akcji podczas przeszukań prowa-
dzonych na terenie całego kraju funkcjonariusze zabez-
pieczyli 106 kg różnego rodzaju dopalaczy pakowanych 
zarówno w kilogramowe paczki, jak i pojedyncze porcje. 
Przechowywane były w specjalnie do tego celu wyna-
jętych mieszkaniach i magazynach w Gdańsku, Gdyni, 
Warszawie, Grudziądzu, Kwidzynie, Jastrzębiu-Zdroju, 
Krakowie, Żywcu, Ujsołach oraz Zaskalu.

Policjanci zabezpieczyli też 80 litrów substancji psy-
chotropowych, z których możliwe jest wyprodukowanie 
tzw. pigułki gwałtu. W domach zatrzymanych kryminalni 
znaleźli również 37 krzaków konopi, 150 gramów amfe-

taminy i kilkadziesiąt grzybków halucynogennych. Za-
bezpieczono również gotówkę – 460 tys. zł i 9,5 tys. euro.

18 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty związane 
z obrotem dopalaczami bądź przygotowaniem do ob-
rotu. Czterech mężczyzn dodatkowo usłyszało zarzuty 
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród 
zatrzymanych jest kierujący grupą – 42-letni mieszkaniec 
Warszawy, który wpadł podczas transakcji. W jego sa-
mochodzie funkcjonariusze zabezpieczyli 1kg dopalaczy 
i około 200 tys. zł.

Wszystkim podejrzanym w tej sprawie, grożą wysokie 
grzywny i przepadek nielegalnie osiągniętych korzyści 
majątkowych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem 
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku.

Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 
roku, policjanci w całej Polsce zabezpieczyli blisko 200 
kilogramów zabronionych substancji, zatrzymali ponad 
270 osób, którym postawiono ponad 250 zarzutów.

asp.sztab. Renata Legawiec
KWP Gdańsk



4  Patrol marzec 2016             www.pomorska.policja.gov.pl

Gala finałowa konkursu  

„DOPALACZE – TO NIE DLA MNIE!”
Policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wycho-
dząc naprzeciw nowym zagrożeniom, zorganizowali 
wspólnie z Wojewodą Pomorskim oraz Państwową 
Inspekcją Sanitarną i Kuratorium Oświaty w Gdań-
sku konkurs, którego przedmiotem było napisanie 
artykułu prasowego ilustrowanego plakatem pn. 
„Dopalacze – to nie dla mnie!” 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych województwa pomorskiego. Zadanie polega-
ło na napisaniu artykułu prasowego i zilustrowanie go 
plakatem, który odnosić się będzie do tytułu konkursu 
i odpowiadać na pytanie „Dlaczego nie biorę.”

15 stycznia odbyło się posiedzenie jury konkursu, które 
po kilkugodzinnych obradach wyłoniło laureatów. Prace 
ocenianie były w kilku kategoriach – m.in. inwencja i kre-
atywność, merytoryka, poprawność językowa. Łączna 
pula nagród wynosiła 2.000,00 zł.

8 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 
Finaliści odebrali je z rąk Wojewody Pomorskiego –  
P. Dariusza Drelicha oraz Komendanta Wojewódzkiego 
Policji – insp. Jarosława Rzymkowskiego. Wręczono także 
10 dodatkowych wyróżnień za wykonany plakat. 
Laureaci konkursu:
I miejsce – Dominika Czarnecka
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce  
II miejsce – Remigiusz Haraj
Zespół Szkół Budowlanych  w Gdyni
III miejsce – Patryk Bochniak
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku

podkom. Joanna Skrent
KWP Gdańsk

Magdalena Sycz

Joanna
Kołodziejska

Michalina
Jeziorska

Marlena
Mucha

Krzysztof 
Mielewski

Patryk Bochniak Marika Ciok Magdalena Muryn
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Dopalacze – czym one są? Według powszechnej lite-
ratury dopalacze to rodzaj narkotyków wyjątkowo nie-
bezpiecznych dla zdrowia. Ich łatwość dostępu spra-
wia, że po te substancje sięgają coraz młodsze osoby, 
nieświadome skutków, jakie mogą one wyrządzić w ich 
organizmie.

 Dlaczego nie brać dopalaczy? Podobnie jak narkotyki 
są to substancje psychoaktywne, pobudzające ośrodko-
wy układ nerwowy. Zawierają pochodne różnych roślin, 
przeważnie alkaloidy, takie same jak w grzybach mu-
chomorach. Jednakże dopalacze nie składają się tylko 
z jednej substancji. To mieszanina wszelakich trucizn. 
Wprowadzają w stan halucynacji, odurzenia, euforii, 
pobudzenia. W niektórych przypadkach doprowadzają 
również do agresji, depresji, a nawet śmierci. Zażywając 
dopalacze, godzimy się, świadomie bądź nie, na trucie 
organizmu. Takie postępowanie prowadzi w najlepszym 
przypadku do bólów głowy, bezsenności czy stanów lę-
kowych. Poważniejsze schorzenia to przede wszystkim 
uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała, co związane 
jest z niewydolnością nerek i wątroby. Niejednokrotnie 
mogą doprowadzić do zawału serca czy udaru mózgu. 
Najczęstszymi objawami zażywania dopalaczy są stany 
silnej agresji, prowadzącej do samobójstw lub zabójstw 
innych osób.

Dopalacze to również wyzwanie dla lekarzy. Jak 
wiadomo, każdy dopalacz to zbiór substancji różnego 
pochodzenia. Lekarz udzielający pomocy osobie 
zatrutej przez dopalacze musi prawie za każdym razem 
zgadywać, jaką odtrutkę zaaplikować, gdyż nie wie, 
jaką truciznę pacjent zażył. Ta wielka niewiadoma sta-
wia go przed bardzo trudną decyzją, a nawet powoduje 
bezsilność w leczeniu takiej osoby.

DLATEGO NIE BIORĘ DOPALACZY!

Dominika Czarnecka    
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce  

DOPALACZE – TO NIE DLA MNIE
ZWYCIĘSKI ARTYKUŁ

Dominika Czarnecka

Remigiusz Haraj Alina Haftka Sabina Noch Malwina Tobolska
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SZKOLENIE SŁUŻB SPECJALNYCH  
– WPROWADZENIE DO SZKOLENIA AGENTÓW  

KOMUNIKACJI POZAWERBALNEJ TZW. „MOWY CIAŁA”  
NA PRZYKŁADZIE IZRAELSKIEGO MOSSADU

Służby specjalne to instytucje, które prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze o charakterze niejaw-
nym. Domeną tych służb jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. 
Kontrowersje budzą niektóre techniki stosowane przez służby specjalne, szczególnie te niedozwolone przez 
prawo ich państwa macierzystego. Praktyki te są niekiedy usprawiedliwiane ochroną interesów państwa 
i jego obywateli. 

Szczególnym przykładem jest działanie jednego z naj-
większych i najskuteczniejszych znanych wywiadów 
świata – izraelskiego Mossadu – Instytutu do Spraw 
Wywiadu i Zadań Specjalnych. 

Specyfika działania, skuteczność i nieustępliwość w tro-
pieniu terrorystów zagrażających obywatelom państwa, 
jest wynikiem między innymi perfekcyjnego szkolenia. 
Jedną z podstawowych zasad w przygotowywaniu akcji 
specjalnych jest to, że ten, kto przygotowuje na pozio-
mie sztabowym plan operacji, musi jednocześnie w niej 
uczestniczyć. Agenci przygotowując się do wykonania 
określonego zadania korzystają ze wszystkich znanych 
i możliwych do wykorzystania dziedzin nauki i sztuki.

Proces rekrutacji i szkolenia, jakiemu poddawani są 
agenci i operatorzy służb specjalnych, jest długi, żmud-
ny i wielotorowy. Kandydaci do służby poddawani są 
rożnego rodzaju testom i sprawdzianom, a dopiero po 
przejściu tego etapu zaczyna się szkolenie. Ale szkolenie, 
jakiemu poddawania są agenci, tak naprawdę jest kolej-
nym etapem rekrutacji. Pomimo uzyskania wyśmienitych 
wyników w czasie naboru, podczas szkolenia okazać 
się może, że kandydat nie jest psychicznie lub fizycznie 
predysponowany do znoszenia obciążeń zarówno fizycz-
nych, jak i psychicznych. Początkowe szkolenie może rów-
nież nie oddać faktycznej wiedzy o kandydacie. Dopiero 
udział w realnych działaniach pozwala właściwie ocenić 
kandydata na agenta lub operatora służb specjalnych.

Proces przygotowania do służby obejmuje utrzymywanie 
na właściwym poziomie i rozwijanie podstawowych cech 
motorycznych (szybkość, wytrzymałość i siła) oraz ma za 
zadanie kształtować odporność psychiczną na stres, z ja-
kim kandydat może się spotkać podczas służby. Proces 
szkolenia może dla postronnego obserwatora wydawać 
się pozbawiony sensu i prowadzony bez jakichkolwiek 
zasad metodyki nauczania. Jednak w tym bezsensie jest 
sens. Tak kształtuje się odporność na stres i ewentualne 
przeżycia traumatyczne jakie mogą wydarzyć się w służ-
bie. Po przejściu tego etapu szkolenia i sprawdzeniu w re-
alnych działaniach, do potrzeb poszczególnych operacji 
wykorzystuje się każdą możliwą dziedzinę nauki. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że izraelski Mos-
sad jest jednym z wywiadów przodujących w czerpa-
niu wiedzy z ogromnej skarbnicy nauki. Jako pierwszy 
wprowadził do szkolenia zajęcia z zakresu mowy ciała, 

dziedziny, która poddana badaniom naukowym jako ko-
munikacja niewerbalna wykorzystywana jest m.in. przez 
polityków i managerów wielkich korporacji.

Wszyscy, którzy trenują sztuki walki wiedzą, że do 
pewnego stopnia można poradzić sobie w konfrontacji 
fizycznej z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Jeśli 
przeciwnicy jednak (nawet słabi fizycznie) potrafią współ-
pracować, to nie ma takich technik walki, które skutecznie 
potrafią ich powstrzymać. Jeśli jednak, oceniając realnie 
przeciwników, wykorzystamy w „walce” wiedzę z zakresu 
psychologii chociaż w podstawowym zakresie aktorską 
sztukę iluzji... to... mamy szansę na sukces.

W latach 60-tych XX wieku na terytorium Izraela do-
chodziło do ogromnej ilości ataków ze strony Palestyń-
czyków z użyciem noża lub innych podobnych narzędzi. 
Ataki następowały w gęstym tłumie np. przy wejściu do 
autobusu, kina, na imprezę rozrywkową, bądź też w cza-
sie jakieś uroczystości religijnej. W pewnym momencie 
ktoś wbijał nóż lub jakiś pręt „pod żebra” osobie, która 
padała krzycząc. W powstającym w ten sposób chaosie 
łatwo było się oddalić nie będąc zauważonym. 

Do walki z takimi atakami zaangażowano całą rze-
szę psychologów, którzy zaczęli badać mowę ciała. 
Następnie na ulice wysłano przeszkolonych agentów, 
których zadaniem było odszukiwanie potencjalnych za-
machowców i ich zatrzymywanie. Akcja ta okazała się 
na tyle skuteczna, że w ciągu dziesięciu lat wyelimino-
wano prawie wszystkich ewentualnych zamachowców. 
Możliwe było to dzięki wiedzy, że każdy kto chce zrobić 
coś złego, zachowuje się trochę inaczej. Wyciszamy się, 
jesteśmy nienaturalnie skupieni itp. Uważny obserwator 
może zauważyć, że to nie jest normalne zachowanie 
w danej chwili. 

Początek udokumentowanych badań nad komunika-
cją pozawerbalną datuje się na koniec lat 60-tych XX 
wieku. Różni uczeni w swoich badaniach próbują pro-
centowo przedstawić przekaz werbalny i niewerbalny, 
jaki odbieramy od rozmówcy, z którym spotykamy się po 
raz pierwszy. Albert Mehrbian ustalił, że 7% informacji 
uzyskujemy poprzez słowa, 38% to dźwięki (ton, barwa, 
wyrazistość wypowiedzi), a 55% to sygnały niewerbalne. 
Allan Pease natomiast twierdzi, że 7% to komunikacja 
werbalna, 87% komunikacja niewerbalna, a pozostałe 
to wynik odczuwania poprzez pozostałe zmysły. 
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Rozpatrując możliwość wykorzystania mowy cia-
ła w szkoleniu, wykorzystano te gesty, pozycje i inne 
sygnały niewerbalne, którymi można określić strach, 
agresję, zdenerwowanie, pewność siebie, znudzenie, 
zainteresowanie i brak zainteresowania. Umiejętność 
odczytywania tych sygnałów jest niezbędna operato-
rom służb specjalnych do określenia właściwego czasu 
rozpoczęcia działań. Natomiast zdolność do wysyłania 
sygnałów niewerbalnych pozwala wywrzeć na przeciw-
niku pożądane dla operatora wrażenie o sobie.

Mały wycinek wiedzy psychologicznej jakim jest ko-
munikacja pozawerbalna, jest tylko jednym z wielu ele-
mentów, które w chwili obecnej należy opanować służąc 
w jednostkach specjalnych wszystkich wywiadów świata.

podinsp. Waldemar Bączek
KWP Gdańsk
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Spotkania w sali 
generalskiej KGP

26 stycznia w Sali Generalskiej Komendy Głów-
nej Policji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarzą-
du Głównego NSZZ Policjantów, podczas którego 
w obecności przedstawicieli Niemieckiego Związku 
Zawodowego Policji DePolG doszło do uroczystego 
podpisania wniosku o przystąpienie NSZZ Policjan-
tów do Europejskiej Unii Policji EPU.

Następnie w tym samym miejscu odbyło się spotka-
nie przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego 
NSZZ Policjantów z Sekretarzem Stanu w MSWiA 
Jarosławem Zielińskim i Komendantem Głównym 
Policji insp. Zbigniewem Majem. W swoim wystą-
pieniu wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że 
celem kierownictwa resortu jest doprowadzenie do 
stanu, w którym społeczeństwo będzie darzyć Policję 
zaufaniem i sympatią. Stwierdził także, że koniecz-
ne jest zapełnienie istniejących w Policji wakatów, 
a w przyszłości również zwiększenie stanu etatowego 
naszej formacji. Natomiast w odniesieniu do progra-
mu modernizacji Policji i innych służb mundurowych, 
zostanie on wdrożony na lata 2017–2020. W kwestii 
zmian w tzw. ustawie o L-4 kierownictwo MSWiA 
podtrzymuje pogląd o konieczności odstąpienia od 
części wprowadzonych rozwiązań.

Facebook lęborskiej 
Policji coraz bardziej 
lubiany
Lęborską Policję na Facebook-u „LUBI” już 2000 osób. 
Liczba ta została osiągnięta 6 grudnia 2015r. Admini-
strujący stronę policjant dziękuje „fanom” za zaintere-
sowanie i dołoży wszelkich starań, aby ta liczba rosła, 
a strona dostarczała jeszcze więcej ciekawych informacji 
na temat pracy Policji. Wielokrotnie fanpage lęborskiej 
policji na Facebook-u i publikowane za jego pośrednic-
twem materiały przyczyniły się do pomocy w odnalezie-
niu osób zaginionych. Strona pomogła i nadal pomaga 
w „namierzeniu” i zatrzymaniu poszukiwanych spraw-
ców przestępstw, często przebywających poza grani-
cami naszego kraju.

asp.sztab. Daniel Pańczyszyn
KPP Lębork

asp.sztab. Piotr Strojny  
ZT NSZZP KMP Gdańsk
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Muzeum Techniki Wojskowej 
GRYF

Po przedstawionym w poprzednim numerze Muzeum 
Saperskim „Explosive” tym razem przyszła kolej na 
zaprezentowanie drugiego muzeum mieszczącego się 
na terenie byłej JW 1068, czyli 25 dywizjonu rakieto-
wego Obrony Powietrznej w Dąbrówce koło Wejhe-
rowa. Jest nim Muzeum Techniki Wojskowej GRYF. 

Placówka została zorganizowana przez Mariana Kotec-
kiego, wielkiego pasjonata historii i techniki wojskowej, 
w kwietniu 2013 roku. Pierwotnie muzeum zlokalizowane 
było w Żukowie, jednak od uroczystego otwarcia w maju 
2015 roku jego docelową siedzibą stała się Dąbrówka. 
Muzeum Techniki Wojskowej GRYF bez wątpienia nale-
ży do największych militarnych i historycznych atrakcji 
województwa pomorskiego. Zbiory obejmują obecnie 
ponad 50 pojazdów (w tym czołgi i działa samobieżne: 
T-34/85, T-55A, Leopard 1, ISU-152, replikę niemieckiej 
Pantery oraz liczne samochody zabytkowe: osobowe, 
terenowe i ciężarowe od lat 30-tych po 80-te), dział  
(m.in. Pak-40, 40 mm przeciwlotniczy Bofors) i pocisków 
rakietowych (systemów Dźwina i Krug). Mocną stroną 
muzeum jest możliwość przejażdżek praktycznie wszyst-
kimi pojazdami z kolekcji ponieważ są one sprawne 
i utrzymywane w doskonałym stanie technicznym, a jest 
gdzie jeździć, gdyż teren muzeum jest bardzo rozległy. 
Rozciąga się na 15 ha, pozwalających zapewnić dosko-
nałe warunki statycznej ekspozycji oraz dynamicznej 
prezentacji czołgów i samochodów. To drugie jest chlubą 
i dewizą muzeum. Dzięki temu pojazdy z kolekcji Muzeum 
Techniki Wojskowej GRYF były już wielokrotnie wyko-

rzystywane w produkcjach filmowych i telewizyjnych. 
Można tu wymienić „Miasto'44”, serial „Czas Honoru”, 
programy Bogusława Wołoszańskiego czy też najnowszy 
film Filipa Bajona „Kamerdyner”, który wejdzie na ekrany 
kin za rok. Bogata i szybko powiększająca się muzealna 
kolekcja, umiejscowienie w lesie na rozległym terenie 
byłej jednostki wojskowej oraz możliwość przejażdżek to 
nie wszystko. Placówka posiada także bazę noclegową, 
a w przyszłości planowane jest otwarcie restauracji oraz 
strzelnicy. Dzięki temu będzie to miejsce nie tylko wy-
poczynku i kontaktu z historią dla turystów, ale również 
znakomita lokalizacja do organizacji szkoleń i kursów dla 
służb mundurowych. Zresztą pierwsze takie wydarzenia 
miały już miejsce. Jesienią 2015 roku Muzeum Techniki 
Wojskowej GRYF dwukrotnie stało się ośrodkiem szko-
leniowym. W październiku gościliśmy funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, Policji i Wojska podczas szkolenia 
zorganizowanego przez SPAP KWP w Gdańsku, a w li-
stopadzie żołnierzy z Lublińca.

kom. w stanie spoczynku Tomasz Weremko
Artur Massloch (MTW GRYF)

Muzeum Techniki Wojskowej GRYF
ul. ppłk. Ryszarda Lubowiedzkiego 2
84-242 Dąbrówka (k. Wejherowa)
54°33'07.7"N 18°10'19.7"E
www.muzeumgryf.pl
e-mail: kontakt@muzeumgryf.pl
tel. 667 910 060
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Herkules  
w Pomorskiej Policji

Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 
z Programu Hercule, KWP w Gdańsku zorganizowała 
w 2015 roku konferencję szkoleniową i zakupiła wysokiej 
klasy sprzęt dla pionu kryminalnego.

Nowoczesny sprzęt
W ramach Programu Hercule II 2007–2013 Technical 

Assistance for the Fight against EU-Fraud, Komenda 
Wojewódzka Policji w Gdańsku zrealizowała projekt 
pt.: „Wsparcie procesu wykrywczego i dowodowe-
go w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
w zakresie przestępstw na szkodę interesów finan-
sowych Unii Europejskiej”. Głównym celem projektu 
była poprawa skuteczności pomorskiej Policji w zakresie 
zwalczania przestępczości na szkodę interesów finan-
sowych Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe w wyso-
kości 2 352 188,50 zł umożliwiło zakup specjalistycznego 
sprzętu dla pionu kryminalnego.

Pomorska Policja została doposażona w nowoczesne 
narzędzie technicznego wsparcia procesu rozpoznania 
i rozpracowania grup przestępczych, w szczególności 
zorganizowanych. Zakupione urządzenie jest najnowo-
cześniejszym i najbardziej zaawansowanym technolo-

gicznie rozwiązaniem tego typu w polskiej Policji. Zaim-
plementowane w urządzeniu funkcjonalności znacząco 
rozszerzają jego potencjał i możliwości działania na po-
ziomie aktualnego stanu zaawansowania technicznego, 
co gwarantuje, że urządzenie będzie w pełni operatywne 
nawet za kilka lat.

Konferencja 
szkoleniowa

Ze środków Programu Hercule III 2014–2020 Anti-
-Fraud Training, w dniach 19–21 maja 2015 roku odbyła 
się konferencja szkoleniowa pt. „Praktyczne aspekty 
identyfikacji nielegalnej produkcji i dystrybucji wy-
robów akcyzowych” poświęcona tematyce nielegalne-
go obrotu wyrobami tytoniowymi, alkoholem, środkami 
farmaceutycznymi i kosmetykami. Przez trzy dni hotel 
Faltom w Gdyni gościł 115 specjalistów w dziedzinie prze-
stępczości gospodarczej. Uczestnikami konferencji byli 
funkcjonariusze pionu PG z całej Polski, a także przed-
stawiciele Prokuratury, Izby Celnej, Straży Granicznej, 
koncernów tytoniowych, producentów alkoholi, nadzoru 
farmaceutycznego oraz firm zajmujących się ochroną 
praw własności przemysłowej.

Prelegentami podczas konferencji byli m.in. przedsta-
wiciele organów ścigania, sektora prywatnego oraz wyż-
szych uczelni, a także eksperci z zagranicy: z Włoch, 
Wielkiej Brytanii, Litwy oraz Ukrainy. Projekt umożliwił 
wymianę informacji na temat metodyki, doświadczeń 
oraz najlepszych praktyk stosowanych w zwalczaniu 
nielegalnej produkcji i dystrybucji wyrobów akcyzowych. 

Agnieszka Jaruminowska
KWP Gdańsk

This (event, publication, conference, training session 
etc.) is supported by the European Union Programme 
Hercule II (2007–2013) and III (2014–2020). This program-
me is implemented by the European Commission. It was 
established to promote activities in the field of the pro-
tection of the financial interests of the European Union. 
(For more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/
about-us/funding/index_en.htm). The information conta-
ined in this publication does not necessarily reflect the 
position or opinion of the European Commission



10 Patrol marzec 2016                      www.pomorska.policja.gov.pl

KICKBOXING – JEJ PASJA
Ma na swoim koncie kilkadziesiąt trofeów sporto-

wych, m.in. jest wielokrotną medalistką Mistrzostw 
Polski i reprezentantką kraju. Pełni rolę instruktora 
Taktyk i Technik Interwencji w Oddziale Prewencji 
Policji w Gdańsku. Mowa o kickboxerce sierż. Natalii 
Pawłowskiej.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z kickboxingiem?
Pasję do sportu zaszczepiła we mnie mama. Już od 

najmłodszych lat uczęszczałam na zajęcia z rytmiki, 
gimnastyki, czy tańca towarzyskiego. Próbowałam swo-
ich sił również w dyscyplinach zespołowych, a dokładnie 
siatkówce, ćwicząc w klubie Trefl Gdynia. Tam trafiłam 
na trenera starszej daty, który potrafił krzyknąć i ustawić 
drużynę do pionu. Dzięki niemu nauczyłam się pokory 
oraz szacunku do przeciwnika. Przeszkodą w dalszym 
rozwoju kariery okazał się jednak mój niski wzrost, któ-
ry próbowałam nadrobić walecznością. To jednak nie 
wystarczało i tak zakończył się mój siatkarski epizod. 

Był 2002 rok, kiedy koleżanka zabrała mnie ze na za-
jęcia z samoobrony – Krav Maga. Tam rozpoczęłam 
swoją przygodę ze sztukami walki, które wkrótce stały 
się moją pasją.

Podczas studiów na Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Gdańsku trafiłam do Gdańskiego Klubu Sportów 
Walki „Champion”. Ćwicząc pod okiem trenera Bogda-
na Bliźniaka poznałam tajniki i techniki kickboxingu. 
Znalazłam klub, gdzie liczył się trening i umiejętności. 
Wyjątkowość tego miejsca tworzyli też ludzie. Tam od-
nalazłam swoją sportową drogę. 

Jak zareagowali Twoi rodzice na wieść o tym, że chcesz 
zostać kickboxerką?

Mama jest osobą bardzo troskliwą i na początku nie 
potrafiła zaakceptować mojej pasji, bała się o mnie i do 

tej pory się boi, a tata…budził mnie o czwartej nad ranem 
i pozwalał mi oglądać transmisje walk nadawane w TV.  

Jakie masz sukcesy w tej dziedzinie i jaka jest na ich 
zdobycie recepta?

Kickboxing jest trudną dyscypliną, w której stratuje się 
w konkretnej wadze i formule. Przygotowując się pod 
zawody stawiam sobie zawsze kolejne cele. By odnieść 
sukces potrzebna jest siła, wytrzymałość, szybkość, dy-
namika. To wszystko trzeba połączyć z techniką, pre-
cyzją oraz cierpliwością i ciężką pracą. Poza tym nale-
ży słuchać trenera. Jest takie powiedzenie „Trener ma 
zawsze rację, nawet jak jej nie ma”. Do tego dochodzi 
ból, urazy, które często się zdarzają, bo jest to sport 
kontaktowy i kontuzjogenny.

Nie lubię rozmawiać o moich trofeach, jeśli jednak mam 
już wymienić największe osiągnięcia, to na pewno za-
liczyć do nich mogę m.in. zdobycie Mistrzostwa Polski 
w Kickboxingu w 2013 roku w formule Full Contact oraz 
Mistrzostwo Polski Północnej w 2012 r. Byłam również 
Brązową Medalistką Międzynarodowych Mistrzostw IPC 
Championsships, natomiast w 2015 r. zajęłam II m-ce w Mi-
strzostwach Polski Służb Mundurowych w K1 i Kick Light.

Jak Kickboxing zmienił Twoje życie, czego Ciebie na-
uczył?

Kickboxing w dużym stopniu ukształtował moją oso-
bowość. Byłam zarówno zadziornym dzieckiem, jak 
i dziewczyną z charakterem. Sport nauczył mnie wielu 
wspomnianych wcześniej wartości m.in. systematycz-
ności, pokory czy cierpliwości. 

Dzięki Kickboxingowi znalazłam też życiową drugą 
połówkę. Jarka poznałam na sali treningowej. Można 
powiedzieć, że była to miłość od „pierwszego uderze-
nia” (śmiech). 

Oboje się wspieramy, razem dążymy do celu i wycho-
wujemy naszą córkę, która niedawno rozpoczęła swoją 
przygodę ze sportem wybierając judo.

Gdzie obecnie trenujesz i jak to godzisz z służbą w Po-
licji?

Jestem zawodniczką Gdańskiego Klubu Sportów Walki 
„Champion”. Jeśli chodzi o treningi nie ukrywam, że nie 
jest łatwo. Godziny pracy w mojej jednostce są zróżni-
cowane, nie jestem w stanie ćwiczyć tak często jakbym 
tego chciała. Wielką pomoc i wsparcie mam w narze-
czonym, który ma do mnie ogromną cierpliwość. Bez 
niego byłoby mi ciężko zdobyć wiele rzeczy i podnieść 
się po przegranych. Jest on również moim trenerem. 
Pomaga mi organizować zajęcia w naszej jednostce,  
jeśli tylko jest możliwość skorzystania z maty na sali 
gimnastycznej. Co do zajęć w klubie „Champion”, to 
trener jest na tyle elastyczny, że mam możliwość ćwi-
czenia w godzinach porannych. Czasami muszę jednak 
zrobić trening sama. Dowódca plutonu, jak i kompanii 
pomagają mi w zamianie służby, tak aby umożliwić mi 
wyjazd na zawody, mimo to, że nie zawsze udaje się 
przywieść medal i stanąć na podium.
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Jakie są Twoje sportowe i zawodowe plany na przy-
szłość?

Skończyłam właśnie rehabilitację po urazie. Powoli 
wracam do normalnych treningów skupiając się na 
ćwiczeniach siłowych oraz wytrzymałościowych. Moim 
najbliższym celem jest udział w Mistrzostwach Polski 
w formule Low Kick, które odbędą się na przełomie lu-
tego/marca 2016r.

Jeśli chodzi o plany zawodowe chciałabym się nadal 
rozwijać. Jestem instruktorem Taktyk i Technik Interwen-
cji w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, gdzie na co 
dzień pełnię służbę.

Czy zdarzało Ci się wykorzystywać swoją pasję pod-
czas interwencji?

Kickboxing przydaje mi się podczas służby. Dzięki zna-
jomości sztuk walki czuje się pewniej. Pozwala mi to 

często na chłodną ocenę sytuacji, szybką reakcję i moż-
liwość obezwładnienia. Niejednokrotnie musiałam użyć 
siły fizycznej podczas interwencji. Jeśli mogę zaapelo-
wać, to chciałabym więcej zajęć fizycznych dla funk-
cjonariuszy, ponieważ uważam, że jest ich stanowczo 
za mało. Z biegiem lat sprawność ucieka jeśli się o nią 
nie dba. Policjanci są chętni do ćwiczeń, ale wymaga 
to poświęcenia czasu i systematyczności.

Korzystając z okazji chciałabym podziękować za 
wsparcie niezastąpionemu IV Plutonowi Kompanii I Od-
działu Prewencji Policji w Gdańsku.

sierż. sztab. Kamil Gabryszak
KWP Gdańsk  

GOTÓWKOWE (RABATOWE) KARTY PRACOWNICZE LOTOS BIZNES 
DLA CZŁONKÓW ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. POMORSKIEGO oraz NSZZ 

PRACOWNIKÓW POLICJI WOJ. POMORSKIEGO

TERAZ MOŻESZ TANKOWAĆ Z RABATEM NA 
STACJACH LOTOS

LOTOS Paliwa proponuje członkom NSZZ Policjantów oraz NSZZ Pracowników Policji możliwość pozyskania kart 
umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima. Najważniejsze informacje 
dotyczace karty znajdujace się poniżej :

1.  Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:  
Testowo od 01.07.2015 został dodany rabat 10% na produkty 
Cafe Punkt (gastronomia), z uwagi na testowy charakter tej 
części oferty rabat może nie działać na wybranych stacjach. 

2. Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.

3.  Członek Związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje 
imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. 
Za wydanie i korzystanie z karty nie są pobierane żadne opłaty. 
Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – 
nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depo-
zytowe. Użytkownik karty ma prawo udostepniać posiadaną 
kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego 
limitu zakupów.

4.  Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy, jego zmiana jest moż-
liwa wyłącznie przy pierwszym uzyciu karty.

5.  Osoby, które podają przy zamuwieniu adres e-mail raz w miesiącu otrzymują na ten adres podsumowanie wy-
datków przy użyciu karty w poprzednim miesiącu (uwaga – nie jest to rachunek do zapłaty, jedynie zestawienie 
transakcji). Nie wysyłamy takich zestawień pocztą tradycyjną. 

6. Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

W sprawie prezentowanej oferty proszę kontaktować się ze swoimi właściwymi organami terenowymi 
NSZZ Policjantów woj. pomorskiego oraz NSZZ Pracowników Policji woj. pomorskiego.

TOWAR RABAT

PALIWA

Olej napędowy Dynamic 10 gr/l

Benzyna PB98 Dynamic 10 gr/l

Benzyna PB95 8 gr/l

Benzyna PB98 8 gr/l

Olej napędowy ON 8 gr/l 

LPG 6 gr/l

TOWARY I USŁUGI

Myjnia 15 %

Oleje 10 %
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MISTRZOSTWA POLICJI 
GARNIZONU POMORSKIEGO 
W STRZELANIU

Sekcja Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wy-
działu Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku przeprowa-
dziła „Mistrzostwa Policji garnizonu pomorskiego 
w strzelaniu”. 63 funkcjonariuszy zmierzyło się na 
strzelnicy krytej na terenie OPP w Gdańsku. 

Uczestnicy listopadowych mistrzostw strzeleckich re-
prezentowali komendy miejskie i powiatowe garnizonu 
pomorskiego, a także OPP w Gdańsku, SPAP w Gdań-
sku i KWP w Gdańsku (łącznie 21 reprezentacji). Zgod-
nie z regulaminem przeprowadzono dwie konkurencje. 
Pierwsza konkurencja dokładna, do tarczy olimpijskiej 
(tarcza Ts-2), druga konkurencja szybka, do tarczy syl-
wetkowej (tarcza Ts-9).
Klasyfikacja „Mistrzostw Policji garnizonu pomorskie-
go w strzelaniu”.
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce – podinsp. Paweł Bąkowski (KWP Gdańsk)
II miejsce – podkom. Marcin Nowakowski (KWP 
Gdańsk)
III miejsce – mł. insp. Janusz Skosolas (KPP Puck)
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – SPAP Gdańsk,
II miejsce – KWP Gdańsk,
III miejsce – KMP Gdańsk.

asp.sztab. Mariusz Adamczyk 
KWP Gdańsk

6 MEDALI NA 
MISTRZOSTWACH SŁUŻB 
MUNDUROWYCH W PŁYWANIU 

28 listopada reprezentacja Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku, na zaproszenie Komendan-
ta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
wzięła udział w „Otwartych Mistrzostwach Służb 
Mundurowych Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w Pływaniu” – Szczytno 2015. Wydarzenie 
honorowym patronatem objął Komendant Główny 
Policji.

W Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pływaniu wzię-
ło udział łącznie 146 zawodników reprezentujących 
33 drużyny z różnych formacji mundurowych tj. Po-
licja, Straż Pożarna, Areszt Śledczy, Straż Miejska. 
Zawody zostały rozegrane w kategoriach wiekowych 
w konkurencjach indywidualnych oraz w kategorii 
drużynowej. 

Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku repre-
zentowali:

– st. asp. Ilona Abramczuk: I miejsce na dystansie 
50 m stylem grzbietowym, III miejsce na dystansie 
50 m stylem dowolnym, I miejsce na dystansie 100 m 
stylem grzbietowym; 

– sierż. sztab. Iwona Panas: III miejsce na dystansie 
50 m stylem dowolnym, III miejsce na dystansie 100 m 
stylem dowolnym, I miejsce na dystansie 200 m stylem 
dowolnym; 

– sierż. sztab. Marcin Stasiak: XVI miejsce na dy-
stansie 50 m stylem motylkowym, XII miejsce na 
dystansie 100 m stylem zmiennym, X miejsce na dy-
stansie 400 m; 

– post. Paweł Troka: VII miejsce na dystansie 50 m 
stylem motylkowym, V miejsce na dystansie 100 m 
stylem zmiennym, IV miejsce na dystansie 400 m.

Reprezentacja KWP w Gdańsku zdobyła łącznie  
6 medali, w tym 3 złote i 3 brązowe. 

podkom. Henryk Lewandowski
KWP Gdańsk

SPORT
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WARSZTATY DLA 
INSTRUKTORÓW TAKTYKI 
I TECHNIK INTERWENCJI 

W listopadzie Sekcja Szkolenia i Doskonalenia Za-
wodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdań-
sku wraz z instruktorami SPAP w Gdańsku zorgani-
zowała warsztaty dla instruktorów taktyki i technik 
interwencji garnizonu pomorskiego. Zaproszono na 
nie instruktorów z firmy Kravtrening (bezpośredni 
przedstawiciel na Polskę Izraelskiej Federacji Krav 
Maga Global) – ekspertów z zakresu posługiwania 
się bronią palną w sytuacjach ekstremalnych oraz 
neutralizacji zagrożenia ze strony przeciwnika uzbro-
jonego w niebezpieczne narzędzia.

podkom. Henryk Lewandowski
KWP Gdańsk

Nagrodzeni przez MSWIA oraz KGP
W styczniu kilkunastu policjantów z różnych jednostek woj.pomorskiego odebrało nagrody motywacyj-

ne przyznane za szczególne osiągnięcia w służbie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Komendanta Głównego Policji. 

Wśród nagrodzonych byli policjanci niejednokrotnie 
podejmujący interwencje w czasie wolnym od służby. To 
funkcjonariusze narażający swoje życie i zdrowie pod-
czas ratowania ludzi z pożarów, zatrzymujący sprawców 
najcięższych przestępstw – zabójstw, pobić, rozbojów, za-
pobiegający próbom samobójczym, zwalczający przestęp-
czość nieletnich i patologie społeczne, zatrzymujący osoby 
poszukiwane listami gończymi, zatrzymujący nietrzeźwych 
kierowców i sprawców przestępstw najbardziej dolegli-
wych społecznie, takich jak kradzieże i włamania; a także 
medalistka w kickboxingu oraz instruktor strzelania.

kom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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okiem fotografa
Zamach terrorystyczny na uczelni – ćwiczenia SPAP w Gdańsku

mł.asp. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk
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Zamach terrorystyczny na uczelni – ćwiczenia SPAP w Gdańsku

Policjanci 
zarejestrowali się 
w bazie dawców 
szpiku

Policjanci i pracownicy cywilni lęborskiej komendy 
zarejestrowali się w bazie potencjalnych dawców 
szpiku Fundacji DKMS. W akcji wzięło udział kilka-
naście osób. Dzięki nim zwiększyła się baza poten-
cjalnych dawców, dając chorym nadzieję na powrót 
do zdrowia. Liczba osób jakie poddały się rejestracji 
przeszła oczekiwania organizatorów. Rejestrujący 
się w rozmowach z wolontariuszami mówili, że ich 
decyzja jest przemyślana i wpisuje się szczególnie 
w zawód policjanta, który ma przecież „służyć i chro-
nić.” Procedura rejestracji nie była skomplikowana 
i trwała nie więcej niż 10 minut.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2009 roku, a jej 
statutowym celem jest działalność na rzecz chorych 
na białaczkę, a także inne schorzenia wymagające 
przeszczepu szpiku kostnego. 

asp.sztab. Daniel Pańczyszyn
KPP Lębork

Samoobrona dla 
seniorów

Chojnicka policja od kilku miesięcy bierze udział 
w akcji „Akademia Bezpiecznego Seniora”. Działa-
nia te mają na celu przygotowanie ludzi w starszym 
wieku na wszelakiego rodzaju zagrożenia. Do tej 
pory odbyło się już kilka spotkań teoretycznych w for-
mie warsztatów, podczas których funkcjonariusze in-
formowali seniorów o pułapkach oszustów i złodziei 
oraz zagrożeniach w ruchu drogowym. Tym razem 
zajęcia miały nie tylko charakter edukacyjny. Senio-
rzy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu samoobrony, 
które przeprowadzili chojniccy policjanci: asp. To-
masz Szczepański – instruktor sztuk walki karate 
i Roman Wieszeń – mistrz kempo i ju-jitsu, emeryto-
wany policjant. Seniorzy chętnie wzięli udział w szko-
leniu, ucząc się taktyk obrony. Z pomocą policjantów 
próbowali samodzielnie i skutecznie zneutralizować 
napastnika. Byli bardzo zadowoleni z akcji i zasuge-
rowali kolejny temat projektu, który dotyczyć będzie 
udzielania pomocy przedmedycznej. 

sierż. Justyna Przytarska
KPP Chojnice


