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Funkcjonariusze i Pracownicy Policji!

W szczególny� czasie jakim są zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia 

życzę radosnych, peł�ych opt��izmu przygotowań 
do t�ch najpiękniejszych w polskiej t�adycji Świąt, 

niech upł��ą w rodzinnej, peł�ej ciepła at�osferze, 
w g�onie najbliższych osób.

Niech Nowy 2017 Rok przy�iesie speł�ienie marzeń 
i realizację wszystkich planów, t�ch osobist�ch i zawodowych.

Zdrowia, pomyślności i życzliwych ludzi wokół…
Najserdeczniejsze życzenia kier�ję do Waszych Rodzin i całego 

środowiska policyjnego, szczególnie zaś do t�ch, którzy w okresie 

Świąt peł�ić będą sł�żbę

insp. Jarosław Rzy�kowski
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
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W grudniowym numerze kwartalnika prezentujemy najważniejsze wy-
darzenia z ostatnich trzech miesięcy. Przedstawiamy sukcesy policyjnych 
realizacji, wydarzenia wewnętrzne oraz te o wydźwięku międzynarodowym. 
Zdjęcie na okładce numeru powstało dzięki zaangażowaniu policjantów 
z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku 
– dziękujemy za Wasze nadgodziny. Dołączamy się do zamieszczonych 
w kwartalniku życzeń świątecznych – Wesołych i spokojnych Świąt, śniegu 
za oknem, a w Nowym Roku samych awansów.

       Zespół Redakcyjny

Od redaktora naczelnego

nadkom. Beata Domitrz

POLICYJNA WYPRAWA NA ISLANDIĘ 
Grupa pomorskich policjantów odbyła podróż do ma-

lowniczej Islandii. Pomiędzy 2, a 12 września w wyprawie 
wzięło udział czterech policjantów Komendy Miejskiej 
Policji w  Gdańsku, jeden z komendy miejskiej w Gdyni 
oraz jeden z KWP Gdańsk. W trakcie 4 dni  przeszli jeden 
z najpiękniejszych szlaków trekingowych w Europie. Tra-
sa znajdująca się w Górach Tęczowych biegła  pomiędzy 
Landmannalaugar, a Skogar i miała długość 85 km.

W pozostałej części wyprawy policjanci objechali po-
łudniową i zachodnią część wyspy. Wędrowcy zwiedzili 
jezioro lodowcowe Jokulsarlon, gejzery, wodospad Gul-
foss, w tym najwyższy wodospad w Islandii – Glymur 
(195m), Pingvellir – miejsce styku płyt kontynentalnych 
Eurazji i Ameryki, ponadto widzieli zorzę polarną. Mieli 
także okazję zobaczyć komendę Policji w Reykjaviku.

asp.sztab. Piotr Strojny
NSZZP woj.pomorskiego
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Od 20 do 22 października, w ramach jubileuszu 
„25 lat dobrego sąsiedztwa”, w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku gościliśmy 7 delegatów Pre-
wencji Policyjnej Urzędu Maklemburgii – Pomorza 
Przedniego. Wymiana doświadczeń w zakresie pro-
fi laktyki społecznej była niezwykle ciekawa i cenna 
dla obu stron. Dała możliwość oceny prowadzonych 
inicjatyw i czerpania pomysłów od siebie nawzajem.

Trzy październikowe dni na terenie województwa po-
morskiego przebywała delegacja policji niemieckiej. 
Ośmiu profi laktyków zza naszej zachodniej granicy 
spotkało się policjantami Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zajmującymi się profi -
laktyką społeczną. Podczas wizyty funkcjonariusze mieli 
możliwość wymienić się doświadczeniami zawodowymi. 
Nasi goście wzięli udział w wojewódzkiej inauguracji 
projektu pn. „Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka”, 
która odbyła się w Sztutowie. Wspólnie zorganizowano 
stoiska profi laktyczne, prezentowano sprzęt służbowy 
będący na wyposażeniu funkcjonariuszy. Wielką niespo-
dziankę i ogromną radość sprawiły dzieciom maskotki 
policyjne: polski słoń POPO i niemiecka mewa KLARA. 

Policjanci odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Ko-
ścierzynie, gdzie odbyło się spotkanie z komendantem tej 
jednostki – insp. Marcinem Piotrzkowskim oraz policjan-
tami prewencji. W trakcie spotkania obie strony przedsta-
wiły prowadzoną przez siebie działalność profi laktyczną. 
Ostatni dzień wizyty miał miejsce na terenie Centrum Re-
kreacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Policjanci Wy-
działu Prewencji KWP w Gdańsku wraz z funkcjonariusza-
mi delegacji niemieckiej wystawili stoiska profi laktyczne. 
Turyści odwiedzający CEPR chętnie nawiązywali rozmo-
wę, pytając o specyfi kę obu służb, jak również różnice 
pomiędzy Policją polska i niemiecką. Dzieciaki natomiast 
z uśmiechem na twarzy i wielkim skupieniem przyjmowały 
wskazówki przekazywane przez funkcjonariuszy.

Szef Delegacji Pan Olaf Hentzsch, na koniec wizyty, 
wyraził podziw dla multidyscyplinarności czynności 

profi laktycznych prowadzonych przez pomorskich poli-
cjantów i chęć podjęcia współpracy. Być może spotkanie 
zaowocuje wspólnym projektem w przeszłości.

20 października Komendant Wojewódzki Policji w Gdań-
sku inaugurując wizytę niemieckiej delegacji w ramach 
jubileuszu „25 lat dobrego sąsiedztwa”, spotkał się w swo-
im gabinecie z Dyrektorem Urzędu Kryminalnego Me-
klemburgii Pomorza Przedniego p. Ingolfem Mangerem. 

Na spotkaniu omawiano dotychczasową współpracę 
pomiędzy policjami obydwu państw, a także dyskuto-
wano na temat przyszłego wspólnego projektu reali-
zowanego w ramach funduszu „Południowy Bałtyk”. 
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku przekazał 
na ręce Dyrektora Urzędu list intencyjny w tej sprawie. 
Na koniec spotkania szefowie Policji obydwu państw 
wymienili się okolicznościowymi upominkami.

podinsp. Hanna Kowalewicz
asp. Beata Kurek
KWP Gdańsk

25 LAT DOBREGO SĄSIEDZTWA

„Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka” – tak służ-
bę policjantów widzi jeden z uczniów klasy III SP Nr 5 
w Chojnicach
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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia

życzę niezapomnianych chwil 
spędzonych w gronie najbliższych,

czasu upływającego bez trosk 
i pośpiechu, a w nadchodzącym 
2017 roku wszelkiej pomyślności 

i spełnienia marzeń
Józef Partyka

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów
woj.pomorskiego

„Na funkcjonariusza CBŚP” 
Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej w paź-

dzierniku rozbili grupę oszustów działających meto-
dą „na funkcjonariusza CBŚP”. Przestępcy działając 
na terenie całej Polski wyłudzili ponad półtora milio-
na złotych zarówno od fi rm, jak i od osób starszych. 
Wśród zatrzymanych jest 25-letni przywódca grupy, 
który organizował ten przestępczy proceder. Zatrzy-
mani usłyszeli łącznie 37 zarzutów, wszyscy zostali 
tymczasowo aresztowani.

Policjanci z Gdańska od kilku miesięcy zajmowali 
się wyjaśnianiem spraw wyłudzeń pieniędzy do jakich 
dochodziło na terenie Pomorza. Jeszcze w maju br. za-
trzymali dwóch mężczyzn  podejrzanych o dokonanie 
tych przestępstw. Sprawcy posługując się podrobionymi 
odznakami policyjnymi wprowadzali w błąd pokrzyw-
dzonych informując, iż prowadzone jest postępowanie 
karne i podając się za funkcjonariuszy Policji wyłudzali 
pieniądze.

Pracując nad tymi sprawami funkcjonariusze z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przejęli kilka-
naście tego typu postępowań z różnych jednostek Policji 
w kraju i dotarli do osób, które podszywając się pod 
policjantów dokonywały oszustw. Pod koniec września 
br. w wyniku szeroko zakrojonej akcji policjanci wydziału 

kryminalnego gdańskiej komendy wojewódzkiej zatrzy-
mali w Szczecinie dwie kolejne osoby. Mężczyźni zostali 
zatrzymani na ulicy podczas przekazywania pieniędzy 
pochodzących z oszustwa dokonanego dzień wcześniej 
w Krakowie. Jeden z zatrzymanych to przywódca grupy, 
25-latek. W ich mieszkaniach policjanci znaleźli podro-
bione odznaki policyjne, zabezpieczono także ponad 
26 tys. zł. 

Realizując dalej tę sprawę, na południu Polski, poli-
cjanci zatrzymali kolejne dwie osoby – kobietę i męż-
czyznę, którzy uczestniczyli w przestępczym procederze 
i byli tzw. kurierami. Na podstawie dotychczasowych 
dowodów kryminalni dotarli do kolejnego podejrzewa-
nego w tej sprawie – 18-latka, i zatrzymali go także na 
południu kraju. 

Wszystkie zatrzymane w tej sprawie osoby działały 
w ramach tej samej grupy przestępczej. Siedmiu podej-
rzanym przedstawiono łącznie 37 zarzutów popełnienia 
przestępstw oszustwa i posługiwania się podrobionymi 
legitymacjami policyjnymi na szkodę osób fi zycznych 
oraz fi rm. Sprawcy działali na  terenie  różnych miast 
Polski i spowodowali straty w wysokości ponad półtora 
mln zł. Zatrzymani są  podejrzani m.in. o wyłudzenie 
prawie miliona złotych od pracowników kantoru i niemal 
300 tys. zł z banku oraz oszustwa na szkodę osób star-
szych zarówno z Pomorza, jak i innych regionów kraju. 

Na podstawie zebranego przez policjantów materia-
łu dowodowego sąd na wniosek Policji i prokuratury 
zastosował wobec wszystkich siedmiu podejrzanych 
tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. 

Ta realizacja, to efekt współpracy policjantów wydzia-
łu kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego i techniki 
operacyjnej gdańskiej komendy wojewódzkiej z funkcjo-
nariuszami z komend wojewódzkich z Opola, Szczecina 
i Wrocławia. 

asp.sztab. Renata Legawiec
KWP Gdańsk
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NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK 

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI  

PODSUMOWUJE 2016 ROK
Koleżanki i Koledzy, mija rok 2016, co skłania nas do 

refl eksji i podsumowań. Za nami rok pełen wyzwań, 
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Zdarzały się jednak 
momenty, które niosły radość i nadzieję. Rok 2016 dla 
naszego związku to przede wszystkim rok wyborczy. Na 
wszystkich szczeblach trzystopniowej struktury organi-
zacyjnej NSZZ Pracowników Policji przeprowadzone 
zostały wybory na kolejną, piątą już kadencję. 

Najważniejsza jednak sprawa dotycząca naszej grupy 
zawodowej – to zakończona sukcesem batalia organi-
zacji związkowych o wprowadzenie od 2017 roku ustawy 
modernizacyjnej służb mundurowych, która zapewnia 
podwyżki wynagrodzeń m.in. pracownikom Policji. 
O ile samo wprowadzenie ustawy jest niewątpliwym 
sukcesem, o tyle przedstawiona propozycja podwyżki 
597 zł brutto na etat w okresie 4 lat nie stanowi pod-
waliny do budowy efektywnej polityki kadrowo-fi nan-
sowej. W naszej ocenie przewidziana kwota podwyżek 
jest zbyt niska, dlatego też NSZZ Pracowników Policji 
podejmie dalsze kroki, by w ustawie budżetowej na rok 
2018 zwiększono środki fi nansowe na wynagrodzenia 
pracowników Policji. 

W 2016 roku NSZZ Pracowników Policji podjęło zde-
cydowane działania mające na celu uporządkowanie 
w jednym akcie prawnym tj. w Ustawie o Policji sytuacji 
prawnej pracowników Policji. Projektowane zmiany mają 
wprowadzić w jednym rozdziale Ustawy o Policji, na-
zwanym „Praca w Policji”, kompleksowe uregulowania 
sytuacji prawnej pracownika Policji. 

Powyższe tematy, a także wykorzystanie funduszu 
nagród oraz zagospodarowanie środków fi nansowych 
pozyskanych w związku z przebywaniem pracowników 
na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, 
świadczeniach rehabilitacyjnych itp. w 2016 roku, zdo-
minowały dyskusję podczas ostatnich obrad Wojewódz-
kiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Gdańsku, które 
odbyły się 30 września br. W obradach uczestniczyli Za-
stępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
insp. Czesław Koszykowski oraz Naczelnik Wydziału 

Finansów KWP w Gdańsku mł. insp. Jadwiga Serafi -
nowska-Wysmyk. Ogromnym problemem, który skutecz-
nie uniemożliwia zwiększenie funduszu nagrodowego 
o środki fi nansowe pozyskane z tzw. oszczędności, jest 
niedoszacowanie funduszu wynagrodzeń osobowych 
pracowników. Niedoszacowanie to wynika z faktu, iż 
dysponenci III stopnia – Komendanci Wojewódzcy Policji 
– muszą z własnych środków (patrz tzw. oszczędności) 
pokrywać skutki wzrostu płacy minimalnej, wysługi lat 
itp. Nasza organizacja od kilku lat walczy o wdrożenie 
rozwiązania polegającego na kwotowym doszacowa-
niu etatów pracowniczych w Policji. Wymagałoby to za-
bezpieczenia przez MSWiA środków fi nansowych na 
wzrost minimalnego wynagrodzenia, wysługi lat oraz 
15zł brakujących na etat z przyznanych od 1 stycznia 
2015 roku środków fi nansowych na wzrost wynagrodzeń 
o kwotę 145zł, co w skali garnizonu pomorskiego stano-
wi kwotę ok. 1 mln zł rocznie. Niestety nasze postulaty 
w tej sprawie nie znalazły zrozumienia u poprzedniego 
kierownictwa MSW. Nie ustajemy jednak w dążeniu do 
pozytywnego zakończenia tej sprawy. 

W październiku włączyliśmy się aktywnie w akcję po-
mocy dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, zorgani-
zowaną w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
Decyzją związkowców – pracowników Policji przekazali-
śmy dary – pieluchy, materiały opatrunkowe oraz środki 
higieniczne.

Na końcu chciałabym złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim związkowcom za trud jaki wkładają w swo-
ją pracę oraz pracę społeczną, która choć nie ma wy-
miaru materialnego – jest tym bardziej cenna dla nas 
wszystkich. Podziękowania kieruję również do naszych 
Przyjaciół z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
w Gdańsku oraz do Firmy Allianz, która nas wspiera.

Pracowników Policji, którzy nie należą do naszej or-
ganizacji, zapraszam do wstąpienia w nasze szeregi.

Krystyna Maculewicz
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego
 NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku
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W październiku w Bibliotece Miejskiej w Bytowie 
odbyło się spotkanie autorskie promujące najnowszy 
tomik poezji Jarosława Juchniewicza. „Sennowłóczy 
ja” – to już czwarty zbiór wierszy bytowskiego poli-
cjanta. Poprzednie zbiory utworów to „Prześnione 
w czeluściach”, „Sny z promieni mroku” oraz „Z mojej 
bańki zwykłe sny”.

Jarosław Juchniewicz na co dzień zajmuje się profi lak-
tyką społeczną. 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. W najnowszym tomie zebrał 
45 wierszy, które promował w piątkowy wieczór w czytelni 
Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

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”.

„Sennowłóczy ja” to czwarty zbiór wierszy. Pierwszy 
„Z mojej bańki sny” wydał w 2010r., „Sny z promieni 
mroku” w 2013r., a „Prześnione w czeluściach” w 2014r.

asp. Michał Gawroński
KPP Bytów

„non momnis coś tam”

nikt nie umiera
na zawsze

ktoś zostaje
coś
drapie szturcha
w kącie chrapie

żaden umarły
czasami
na zawsze
stuknie zimnem
ktoś jego oddech łapie

i ryczy wtedy
nie zapomnij mnie
też będę się darł

nie wszystek
umrę
mundur zostawię w szafi e

Jarosław Juchniewicz

CZWARTY TOMIK WIERSZY
BYTOWSKIEGO POLICJANTA

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA DELEGATÓW ZARZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJ. POMORSKIEGO 

4 listopada w Bolszewie odbyła się Konferencja Spra-
wozdawczo-Wyborcza Delegatów Zarządu Wojewódzkie-
go Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Policjantów woj. pomorskiego. Delegaci jednogłośnie 
wybrali na kolejną Kadencję Przewodniczącego kol. Jó-
zefa Partykę. Natomiast wiceprzewodniczącymi zostali: 
Bożena Bieda, Danuta Wojak, Piotr Strojny, Mariusz Le-
wandowski, Marek Kleban, Arkadiusz Wolf.

Konferencję uświetnił swoją obecnością Komendant 
Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzym-
kowski.

asp.sztab. Piotr Strojny
NSZZP woj.pomorskiego
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SL ADEM
       HIST ORII

Naczelnik wydziału prewencji kościerskiej jednost-
ki – podkom. Adam Bork, pracując nad monografią 
Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, ustalił 
wiele ciekawych faktów przybliżających obecnym 
funkcjonariuszom codzienną służbę ich kolegów po 
fachu, służących blisko wiek temu. Przykładem jest 
życiorys 38-letniego posterunkowego Józefa Mejzy, 
funkcjonariusza sprzed 90 lat. Do odnowienia jego za-
pomnianego grobu doprowadzili policjanci kościer-
skiej komendy i NSZZ Policjantów woj.pomorskiego. 

Zapomniany grób
Jesienią 2016 roku staraniem kościerskich policjantów 

przy dużej pomocy NSZZ Policjantów odnowiono, oca-
lając przed zapomnieniem grób Józefa Mejzy – przed-
wojennego posterunkowego Komendy Powiatowej Policji 
Państwowej w Kościerzynie. 

Jak w życiu bywa przedsięwzięcie to zrodziło się cał-
kowicie przypadkowo w czasie rozmowy z pracowni-
kami Muzeum Ziemi Kościerskiej. Muzealnicy wskazali 
na zachowany do dzisiejszych czasów, w starej części 
cmentarza parafialnego Kościerzyny grób policjanta. 
Wiadomość ta zelektryzowała i pobudziła do działania 
lokalne środowisko policyjne. Po krótkich poszukiwa-
niach odnaleziono nagrobek. Jak się okazało postawio-
ny 90 lat wcześniej obiekt znajdował się w złym stanie. 
W betonowym bloku widoczne były spękania oraz ubytki. 
Zachowała się także niewielka marmurowa tabliczka.

Post. Józef Mejza był zwykłym policjantem, nie odbie-
gającym od wzorca tamtych lat. Nie karano go dyscypli-
narnie ani nie nagradzano za ponadprzeciętne dokona-
nia. Posiadając bagaż doświadczeń frontowych I Wojny 
Światowej pragnął zapewnić byt swojej rodzinie. Z chwi-
lą odzyskania niepodległości przez Polskę wstępuje do 
tworzącej się Policji Państwowej, jego numer służbowy to 
1006. W latach 1923–1926 wykonuje zadania w korytarzu 
pomorskim w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej 
w Kościerzynie. Początkowo skierowany zostaje do Po-
sterunku Policji Państwowej w Kościerzynie, a wkrótce 
potem do Posterunku Policji Państwowej w Starej Kiszewie. 

Powierzane mu zadania wykonywał ze starannością, 
dzięki czemu mimo niewielkiego stażu służby, powie-
rzano mu zastępowanie komendanta posterunku. Jest 
to także pozytywny okres w jego życiu prywatnym. Przy-
chodzi na świat jego syn. Niestety nie cieszy się długo 
stabilizacją. W połowie 1925r. następują kolejne zmia-
ny. Tym razem przeniesiony zostaje do Posterunku PP 
w Nowym Barkoczynie. W nowym miejscu, ze względu 
na ograniczone dochody, wynajmuje kwaterę o bar-
dzo niskim standardzie. W międzyczasie przyszło na 
świat jego kolejne dziecko. Po blisko półrocznej służbie 
w trudnych warunkach zapada na ciężkie zapalenie 

płuc. Jest to okres kiedy zachorowalność na grypę tzw. 
hiszpankę zbiera obfite, śmiertelne żniwo. Niedożywie-
nie, przeżycia frontowe, warunki mieszkania i służby bez 
wątpienia wpłynęły na jego stan zdrowia. W tym czasie 
mimo okresu zimowego część policjantów tej jednostki 
nie dysponowała nawet płaszczami i butami służbowy-
mi. Pogłębiająca się choroba powoduje jego zgon w 38 
roku życia, 6 marca 1926r.

Wdowa z dziećmi znalazła się w bardzo trudnej sytu-
acji. Jako osoba napływowa, zmieniająca często miejsce 
zamieszkania nie miała w pobliżu bliskich mogących 
jej udzielić wsparcia. Wypłacany z opóźnieniem zasiłek 
pogrzebowy w wysokości do trzech pensji problemu nie 
rozwiązał. Wtedy to koledzy policjanta udzielili pomocy 
rodzinie fundując nagrobek, czego dowodem jest tablica 
z zachowaną inskrypcją „Posterunkowemu Komendy Po-
wiatowej Policji w Kościerzynie Józefowi Mejza – koledzy”. 
Jego rodzina pozbawiona środków do życia wyjechała do 
rodzinnych stron, natomiast pomnik pozostał samotnie na 
kościerskim cmentarzu. Stopniowo pochłaniała go roślin-
ność, która – też prawdopodobnie w czasie wojny, uchroniła 
go przed zniszczeniem przez okupanta. Po blisko 90 latach 
od śmierci policjanta w czasie inwentaryzacji nagrobków 
natrafiono przypadkowo na miejsce jego pochówku. Od-
krycie to na nowo zintegrowało mundurowych we wspól-
nym działaniu, które doprowadziło do zebrania środków 
i przeprowadzenia profesjonalnej renowacji nagrobka, by 
mógł być świadectwem przeszłości na kolejne lata.

Finalny etap prac możliwy był dzięki zaangażowaniu 
terenowego oddziału NSZZ Policjantów i jego przewod-
niczącego. Poczynione zabiegi i przychylność wojewódz-
kich władz NSZZ pozwoliła uzyskać środki na prace 
remontowe i wyłonić wykonawcę robót. Pozostałe drobne 
kwoty konieczne na regulaminowe opłaty zarządcy te-
renu i godne upamiętnienie w dzień Wszystkich Świę-
tych zgromadzono z dobrowolnych datków policjantów. 
W końcu po wielu perypetiach, rozwiązaniu problemów 
technicznych i poślizgach terminów prace udało się 
zakończyć. Na dwa dni przed świętem 1 listopada br. 
możliwe było zebranie się przed grobem i oddanie hołdu 
zmarłemu.

Opracowanie: podkom. Adam Bork KPP Kościerzyna

Opracowano na podstawie materiałów zawartych w:
– Archiwum Państwowym w Bydgoszczy,
– Archiwum Państwowym w Gdańsku,
– Archiwum Akt Nowych. 

´
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WARUNKI SŁUŻBY W LATACH 20-TYCH XX WIEKU
Służba zewnętrzna pełniona w różnych warunkach 

pogodowych, często w niedostosowanym do potrzeb 
umundurowaniu odbijała się na zdrowiu policjantów1. 
Trzeba pamiętać, że jest to okres tuż po zakończeniu 
I Wojny Światowej i konfliktu z Rosją Sowiecką. Wyczer-
panie gospodarcze i skutki niedożywienia są bardzo 
odczuwalne a omdlenia z tego powodu nie są niczym 
nadzwyczajnym. Choroba zakaźna – hiszpanka, która 
wkrótce zawitała do około 9 tysięcznej Kościerzyny po-
wodowała nawet kilka zgonów dziennie2. Problemy te 
nie omijały policjantów i ich rodzin. W ich wypadku po-
moc lekarska udzielana była na podstawie wystawionej 
przez przełożonego karty porady lekarskiej. Oczywiście 
obowiązujące zasady zakładały minimalizację kosztów. 
Z tego względu leczenie opierało się niemalże na najtań-
szych lekach, a także w przypadku stwierdzenia przez 
lekarza nieuzasadnionego wezwania całość kosztów 
wizyty pokrywał sam policjant. Najczęściej choroby 
wywoływały zawilgocone mieszkania, służba w niskich 
temperaturach i deszczu. Skutkiem był wzrost zaziębień, 
grypy, artretyzmu, rwy kulszowej, reumatyzmu, odmro-
żeń oraz zapalenia płuc. Także niewłaściwe odżywanie 
miało w tym swój udział. Zjawisko to musiało być na tyle 
powszechnym, że skupiło uwagę przełożonych. Dlatego 
też w jednostkach skoszarowanych zalecano urozma-
icanie posiłków a tam, gdzie funkcjonariusze żywili się 
indywidualnie uczulano przełożonych by dopytywali się 
swych podwładnych o rodzaj spożywanych posiłków3.

Kolejną grupą chorób doskwierających policjantom 
były oprócz bardzo wstydliwej kwestii chorób wene-
rycznych i świerzbu, także astma, nieżyt oskrzeli, bron-

1  R. Litwiński, Korpus Policji w II Rzeczpospolitej, Służba i życie 
prywatne, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010,  
s. 483.

2 A. Ossowska-Pałasz, Moja Kościerzyna, s. 6 i 59.
3  R. Litwiński, dz. cyt., s. 495; Rozkaz nr 682 KGPP z 14.XII 1935, powt. 

za tymże, s. 486–488.

chit i gruźlica. Szczególnie leczenie gruźlicy w gąszczu 
biurokratycznych procedur nie doczekało się skutecz-
nych i systemowych rozwiązań. Najwięcej zachorowań 
odnotowywano w korpusie szeregowych. Stawiało to 
doświadczanych tym schorzeniem niemalże w sytuacji 
bez wyjścia, bowiem nie było możliwości leczenia sa-
natoryjnego na koszt państwa.

Tragizm sytuacji pogłębiał fakt, że chorzy ze zdiagno-
zowaną gruźlicą przeznaczani byli do zwolnienia4. Przy-
puszczać należy, że powodowało to niechętne przyzna-
wanie się do schorzenia a także podejmowanie prób jego 
leczenia dopiero w sytuacji już znacznego rozwinięcia 
się choroby.

4 Tamże s. 486–487.

POSTERUNEK POLICJI PAŃSTWOWEJ W STAREJ KISZEWIE – KONIEC 
1923 ROKU

Placówka ta dzięki umiejscowieniu w centralnej części 
powiatu nie obsługiwała przejść granicznych. Było to 
tym bardziej istotne, że zadania te znacznie absorbo-
wały większość z posterunków komendy powiatowej. 
Siedziba znajdowała się także w budynku rządowym 
pobudowanym na ten cel jeszcze przez władze pru-
skie. Na cele urzędowe zajmowano pomieszczenia 
na parterze, obok których znajdował się areszt będą-
cy w zarządzie gminnym. Pozostała część budynku 
wykorzystywana była przez komendanta i jednego 
z policjantów na mieszkania. Trzeci z nich natomiast 
mieszkał w wynajmowanej we wsi kwaterze. Każdy 
z funkcjonariuszy wyposażony był w karabin Mauser, 
40 naboi i bagnet. Nadto posterunek dysponował jedną 
parą kajdanek. Środek lokomocji zapewniały wyłącznie 
prywatne rowery1.
Opr. podkom. Adam Bork

dzień śniadanie obiad kolacja

poniedzia-
łek

Marmolada, 
kawa, chleb

Mięso, krupnik  
z kaszy jęczmiennej

Żytnia kasza  
z kartoflami

wtorek Kawa, chleb Mięso, kapusta  
z kartoflami,

Perlak  
z kartoflami

środa Marmolada, 
kawa, chleb

Mięso, zupa 
kartoflana

Kasza jaglana 
z kartoflami

czwartek Kawa, chleb
Mięso, zupa  

z makaronem 
zaprawianym sosem

Zupa 
kartoflana

piątek Marmolada, 
kawa, chleb

Mięso, kapuśniak  
z kartoflami  

i zarzucony kaszą

Żytnia kasza  
z kartoflami

sobota Kawa, chleb Mięso z sosem, 
kartofle na sucho

Krupnik  
z kartoflami

niedziela Marmolada, 
kawa, chleb

Mięso, barszcz  
z kartoflami, mąką  

i zaprawiony 
mlekiem

Kawa 
i kaszanka

Wzorcowy jadłospis dla policjantów skoszarowanych 
we Lwowie w styczniu 1920 r.

1  KPPP Kościerzyna, sygn. 42, Protokół kontroli zwyczajnej Poste-
runku Policji Państwowej w Starej Kiszewie z dnia 15.02.1926 przez 
Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Kościerzynie 
podkom. Franciszka Wójt,

Budynek Posterunku Policji Państwowej w Starej Kisze-
wie, Wykonał P. Fenski 1940 – ze zbiorów D. Murglin
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Ślubowanie Policjantów 
i Święto Korpusu Służby Cywilnej

9 listopada pomorscy policjanci i pracownicy Policji 
uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Była to wy-
jątkowa okazja do wręczenia funkcjonariuszom m.in. 
odznak „Zasłużony Policjant”, medali za Długoletnią 
Służbę i przedterminowych awansów w stopniach. 
Tego dnia obchodzony jest także Dzień Służby Cy-
wilnej, w którym podkreślana jest rola pracowników 
Policji w administracji państwowej.

11 listopada przypada 98. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach nie-
woli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych 
Polska odzyskała niepodległość. To najważniejsze świę-
to państwowe. Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad 
historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych. 

W czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległo-
ści w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na 
Biskupiej Górce wręczone zostały akty przedterminowe-
go mianowania na wyższe stopnie policyjne, medale 
za Długoletnią Służbę i odznaki „Zasłużony Policjant”. 
Jedna osoba – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościerzyna 
– otrzymał medal za Zasługi dla Policji. To odznaczenie 
przyznawane za wybitne zasługi w realizacji ustawo-
wych zadań Policji.

Dziewięcioro funkcjonariuszy odebrało nagrody przy-
znane przez Komendanta Głównego Policji za bardzo 
dobre efekty w zwalczaniu przestępczości.

Komendant wojewódzki wręczył także nagrody rzeczo-
we z wygrawerowanym napisem okolicznościowym za 
jubileusz 20. i 30-lecia służby lub pracy w resorcie.

10 funkcjonariuszy otrzymało przedterminowe mia-
nowania na wyższy stopień policyjny.  To wyróżnienie 
przysługuje policjantom, którzy wzorowo wykonują swoje 
obowiązki, przejawiają inicjatywę w służbie i doskonalą 
kwalifi kacje zawodowe.

11 listopada to również wyjątkowy moment na podzię-
kowanie pracownikom Policji za zaangażowanie w pracę 
na rzecz garnizonu pomorskiego oraz wyróżnienie ich 
nagrodami. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku wyróżnionych za szczególne osiągnięcia 
w pracy oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w reali-
zację zadań zostało kilkudziesięciu pracowników Policji, 
którym wręczono nagrody motywacyjne.

Obchody 11 Listopada połączono także ze Ślubowaniem 
nowych policjantów.  „Strzec bezpieczeństwa Państwa 
i jego obywateli nawet z narażeniem życia” – te słowa roty 
ślubowania wypowiedziało 56 nowo przyjętych funkcjona-
riuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski, który podkreślił, 
jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Życzył 
wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz 
szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa 
życzył natomiast zrozumienia dla trudów tego zawodu. 

Podczas procedury kwalifi kującej do służby w Policji 
kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale tak-

że doskonałym zdrowiem i kondycją fi zyczną. W najbliż-
szych dniach trafi ą na szkolenie podstawowe w szkołach 
Policji w Słupsku, Pile i Szczytnie  gdzie zdobędą wiedzę 
i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej 
przysięgi. Będą uczyć się m.in. podstawowych przepisów 
prawnych, obchodzenia z bronią i technik interwencji. 
Następnie wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Wszystkim zgromadzonym policjantom i pracownikom 
Policji Komendant Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
insp. Jarosław Rzymkowski pogratulował oraz podzię-
kował za dotychczasową służbę i pracę. Na uroczystości 
obecny był Wicewojewoda Pomorski – p. Mariusz Łuczyk.

nadkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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NOWE RADIOWOZY DLA DZIELNICOWYCH
16 września Komendant Miejski Policji w Sopocie 

insp. Piotr Bolin uroczyście odebrał z rąk Prezyden-
ta Miasta Sopotu kluczyki do dwóch nowych radio-
wozów. Policyjne ople trafi ły do Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego z przeznaczeniem dla dzielni-
cowych. Zakup pojazdów został współfi nansowany 
ze środków Urzędu Miasta w Sopocie oraz Policji. 

Przekazanie radiowozów miało miejsce przed budyn-
kiem sopockiej komendy. Komendant Miejski Policji 
w Sopocie zdecydował o tym, że policyjne auta trafi ą 
do Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z przezna-
czeniem dla dzielnicowych.

Nowe radiowozy to ople corsy, samochody dynamicz-
ne, wyposażone w szereg nowoczesnych systemów 
zapewniających policjantom maksymalne bezpie-
czeństwo i komfort pracy. Przed wręczeniem kluczy-
ków policjantom, auta poświęcił kapelan sopockich 
funkcjonariuszy ks. Dariusz Ławik.

Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin 
podczas uroczystego przekazania radiowozów złożył 
podziękowania Prezydentowi Miasta – Jackowi Kar-
nowskiemu za dofi nansowanie zakupu aut i wyraził 

wdzięczność za dotychczasową owocną współpracę.
Auta zostały zakupione w ramach montażu fi nanso-

wego Miasta i Policji, obie strony wydatkowały na ten 
cel po 45 tys. złotych. 

asp.sztab. Tomasz Piekarski
KMP Sopot

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SZWEDZKIEJ POLICJI 
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku gościła 

dwóch przedstawicieli Policji Regionu Południo-
wego w Szwecji. Celem wizyty były ostatnie przy-
gotowania i rozmowy przed planowanym podpisa-
niem Porozumienia o współpracy pomiędzy KWP 
w Gdańsku, KWP w Szczecinie, a Policją Regionu 
Południowego w Szwecji. 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku była go-
spodarzem spotkania, mającego miejsce w dniach 
8–9 listopada,  w którym wzięli udział przedstawiciele 
Policji Regionu Południowego w Szwecji oraz Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Spotkaniu przewod-
niczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. 
Jarosław Rzymkowski. Uczestnicy spotkania zasiedli 
przy wspólnym stole aby omówić szczegóły i wypra-
cować końcowe postanowienia przed planowanym 
podpisaniem Porozumienia o wzajemnej współpracy 
służb policyjnych z KWP Gdańsku, KWP w Szczecinie 
i Policją Regionu Południowego w Szwecji.

Wzajemna współpraca pomiędzy służbami, której 
celem jest zwalczanie przestępczości transgranicz-
nej istnieje od wielu lat, a teraz zostanie zwieńczona 
podpisaniem wspólnego porozumienia, co w znacznym 
stopniu skróci i ułatwi kanały wymiany informacji.

Przedstawiciele Policji Regionu Południowego wzięli 
również udziału w uroczystej zbiórce zorganizowanej 
z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości oraz 
Święta Korpusu Służby Cywilnej. Była to okazja do 
zaprezentowania ceremoniału policyjnego, podczas 
którego zostało złożone ślubowani nowo przyjętych poli-

cjantów, wręczenie medali i odznaczeń, a także nagród 
z tytułu 20. i 30 lat służby. Zagraniczni goście byli pod 
ogromnym wrażeniem podniosłości uroczystości.

podinsp. Hanna Kowalewicz
KWP Gdańsk
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NAJLEPSZA W BIEGANIU PO SCHODACH
W Collegium Altum czyli jednym z najwyższych 

budynków w Poznaniu odbyła się po raz drugi bie-
gowa wspinaczka po schodach. O mistrzowskie 
medale walczyli policjanci, studenci i nauczyciele 
akademiccy. Starogardzką komendę reprezentowa-
ła st. sierż. Jolanta Kuc, która w kategorii kobiet 
najszybciej pokonała 17 pięter.

22 października na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu odbyły się II zawody w bieganiu po scho-
dach. Wśród 300 biegaczy i biegaczek o medale wal-
czyli miłośnicy tej dyscypliny, studenci, nauczyciele 
akademiccy oraz policjanci.

Zawody zostały zorganizowane w budynku Colle-
gium Altum, czyli w jednym z najwyższych wieżowców 
w Poznaniu. Meta zlokalizowana była na 17 piętrze, 
a każdy z zawodników aby do niej dotrzeć musiał po-
konać 372 schody.

W ramach biegu odbyły się Mistrzostwa Polski Policji 
oraz Mistrzostwa Polski Studentów i Nauczycieli Aka-
demickich. Wśród uczestników imprezy na linii startu 
nie zabrakło poznańskich i wielkopolskich policjantów. 
W biegu uczestniczyła również st. sierż. Jolanta Kuc 
z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdań-
skim, która wśród policjantek zajęła I miejsce uzysku-
jąc na mecie czas 2 minuty 30 sekund.

O kilka setnych sekundy za nią na drugim miejscu 
uplasowała się sierż. sztab. Banaszak Patrycja z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Poznaniu, natomiast III miej-
sce z czasem 3:01 przypadło st. sierż. Natalii Stróżyń-
skiej z Komisariatu Policji w Trzciance.

Bezkonkurencyjnym policjantem, podobnie jak rok 
temu, z czasem 1:34 okazał się sierż. Tomasz Kubik 
z Komisariatu Policji w Koronowie. II miejsce z czasem 
2:00 przypadło kom. Grzegorzowi Tomczakowi z Wyż-

szej Szkoły Policji w Szczytnie, natomiast III miejsce 
z czasem 2:13 przypadło sierż. Krzysztofowi Lis z Ko-
misariatu Policji Poznań Grunwald.

W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu 
mł. insp. Macieja Nestoruka policyjnym biegaczom 
puchary wręczył jego zastępca mł. insp. Adam Kachel.

asp. sztab. Marcin Kunka
KPP Starogard Gdański

SPORT
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CHOJNICKA KOMENDA WYRÓŻ-
NIONA PRZEZ MINISTERSTWO 
SPRAW WEWNĘTRZYCH 
I ADMINISTRACJI

Chojnnicy policjanci, którzy pracowali nad projek-
tem „Akademia Bezpiecznego Seniora” zostali zakwa-
lifi kowani przez komisję konkursową Departamentu 
Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji do przedstawienia swo-
jego projektu podczas konferencji Dobrych Praktyk 
EUCPN, która odbędzie się na Słowacji. Zadaniem 
komisji było wybranie trzech najlepszych krajo-
wych projektów do konkursu „Europejskiej Nagrody 
w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA), 
organizowanego przez Europejską Sieć Zapobiegania 
Przestępczości (EUCPN). 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, 
którzy pracowali i przeprowadzili nowy projekt „Aka-
demia Bezpiecznego Seniora” zostali zakwalifi kowani 
przez komisję konkursową Departamentu Komunikacji 
Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji do przedstawienia swojego projektu podczas kon-
ferencji Dobrych Praktyk EUCPN. Program prewencyjny 
„ABS” znalazł się w ścisłej czołówce, ocenianych przez 
komisję konkursową przy MSWiA, najlepszych projektów 
w kraju i zostanie przedstawiony podczas konferencji, 
która odbędzie się na Słowacji już w grudniu. Oprócz 
chojnickiej komendy Polskę będzie reprezentował projekt 
„Bezpieczna Przystań” zrealizowany przez KMP Katowi-
ce wspólnie z Urzędem Miasta Katowice oraz „Akademia 
Seniora”– Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Akademia Bezpiecznego Seniora to program zaini-
cjowany i realizowany przez policjantów z chojnickiej 
komendy wspólnie z Chojnickim Centrum Kultury i p. 
Złakowską Moniką – andragogiem, którego celem jest 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób starszych. 
Podczas prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycz-
nych, policjanci, a także zaproszeni goście przekazują 
seniorom informacje, o różnego rodzaju zagrożeniach, 
które mogą występować w stosunku do osób starszych 
oraz sposobach ich unikania lub zapobiegania.

W tym roku rozpocznie się kolejna edycja „Akademii 
Bezpiecznego Seniora” – serdecznie zapraszamy se-
niorów na kolejne spotkania i warsztaty. 

asp.sztab. Dariusz Piekarski
KPP Chojnice

ODPOWIEDZIELIŚMY NA APEL 
HOSPICJUM
Wspólnie zebraliśmy :
– przeszło 70 opakowań pieluch,
– ok. 300 opakowań mokrych chusteczek,
– 40 opakowań wacików oraz patyczków kosmetycz-
nych,
– 142 sztuki kosmetyków dziecięcych – kremy, zasypki, 
oliwki, szampony, płyny do kąpieli,
– 50 sztuk środków czystości – płyny do podłóg, płyny 
do prania, gąbki, ściereczki,
– opatrunki medyczne (jedna reklamówka),
– ubranka i zabawki dziecięce.

Zdjęcie wykonano w siedzibie Pomorskiego Hospicjum 
dla Dzieci w Gdańsku – dary przekazane przez KWP 
w Gdańsku

PODZIĘKOWANIA

W dniach od 7 do 13 października w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku została przepro-
wadzona zbiórka pieluch, artykułów higienicznych 
oraz środków czystości dla Pomorskiego Hospicjum 
dla Dzieci w Gdańsku. Odzew na apel o pomoc był 
ogromny, dary w dużej ilości spłynęły ze wszyst-
kich wydziałów KWP w Gdańsku, a także z KPP 
w Malborku. Pomoc okazał również  NSZZ Pracow-
ników Policji w Gdańsku przekazując potrzebne 
artykuły higieniczne. W imieniu małych Pacjentów 
Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci wszystkim oso-
bom, które wsparły akcję, dziękujemy za pomoc, 
hojność, ale przede wszystkim za wielkie serca. 14 
października dary zostały przekazane Pomorskie-
mu Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku. 
Organizatorzy – funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Wy-
wiadu Kryminalnego KWP w Gdańsk
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podkom. Michał Sienkiewicz, 
Marek Chochowski 
KWP Gdańsk
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Pod koniec września już po raz dziewiąty na Po-
morzu zespoły antyterrorystyczne podległe MON, 
MS i MSWiA rywalizowały w jedynych w Polsce 
zawodach i warsztatach medycyny taktycznej pod 
nazwą Paramedyk. Na terenie Pomorza w różnych 
lokalizacjach funkcjonariusze i żołnierze brali udział 
w konkurencjach medycznych, taktycznych i spraw-
nościowych. W tym roku w zawodach uczestniczyło 
20 ekip z całej Polski. Paramedyk objęty jest patro-
natem Komendanta Głównego Policji. 

PARAMEDYK to nie konkurs, nie do końca zawody, 
ale na pewno idealna okazja do przećwiczenia umiejęt-
ności udzielania wykwalifi kowanej pomocy medycznej 
w warunkach bojowych. Impreza przygotowana przez 
najlepszych dla najlepszych. Udział w niej biorą jednostki 
specjalne podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwu Sprawiedliwości i Minister-
stwu Obrony Narodowej. 

Konkurencje w każdej edycji zawodów są inne i do 
samego końca trzymane w tajemnicy. Organizatorzy za 
każdym razem starają się aby przygotowane poszcze-
gólne etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne. 
W tym roku Paramedyk to również konferencja naukowa, 
w ramach której odbyły się wykłady i spotkania ze spe-
cjalistami. W trakcie konferencji poszczególni eksperci 
przedstawili najnowsze wytyczne, metody oraz osiągnię-
cia w dziedzinie medycyny taktycznej jak choćby: zasto-
sowanie USG w diagnostyce przedszpitalnej, wytyczne 
Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku czy też akty 
prawne regulujące pracę ratowników medycznych. 

W tym roku na zawodników czekało 9 zadań. Po rywali-
zacji zostali wyróżnieni policjanci z Wydziału Realizacyj-
nego Komendy Stołecznej Policji, żołnierze z Oddziału 
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz 
funkcjonariusze Wydziału V Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

Organizatorami i pomysłodawcami imprezy są poli-
cjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycz-
nego Policji w Gdańsku. Za zorganizowanie tegorocznej 
edycji Paramedyka odpowiedzialny był kom. Jarosław 
Przyjemczak Z-ca dowódcy SPAP w Gdańsku. 

Imprezę zorganizowano przede wszystkim po to, aby 
zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy 
medycznej w warunkach działań bojowych. Celem jest 
pomoc w systemowym wprowadzeniu TCCC (Tactical 
Combat Casualty Care) do polskich jednostek oraz przy-
gotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycz-
nych, dowódców i personelu medycznego do dobrej or-
ganizacji działań w ramach polskiego TCCC, a poprzez 
to zmniejszenie ryzyka i śmiertelności na polu walki. 

W zawodach brało udział 20 ekip podległych Minister-
stwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwo-
ści i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Zgromadzenie drużyn z całego kraju pozwoliło na wy-
mianę doświadczeń, a także na sprawdzenie wiedzy 
i umiejętności praktycznych z zakresu medycyny tak-
tycznej. 

podkom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk

PARAMEDYK 2016 
– NAJWIĘKSZE W POLSCE ZAWODY 

MEDYCYNY TAKTYCZNEJ




