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W szczególnym dniu jakim jest

Dzień Kobiet składam wszystkim

policjantkom i paniom pracującym

w Policji najserdeczniejsze życzenia

satysfakcji z powierzanych zadań

służbowych, zadowolenia z warunków

pracy oraz wszelkiej pomyślności

każdego dnia.

insp. Jarosław Rzymkowski

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
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Marcowy numer kwartalnika nawiązuje oczywiście do Dnia Kobiet 
– doceniamy w nim zarówno funkcjonariuszki w służbie, jak i panie 
pracujące na stanowiskach cywilnych. Jak w każdym kwartale poli-
cjanci w województwie pomorskim wykazali się m.in. w działalności 
profilaktycznej i sportowej. Można przeczytać o „Dniu odblasków” 
i „Ogólnopolskim dniu liczenia bezdomnych”, o akcji honorowego od-
dawania krwi oraz innych formach aktywności naszych funkcjonariuszy.

Od redaktora naczelnego

nadkom. Beata Domitrz

Dzień odblasków
25 stycznia od godzin porannych trwały dzia-
łania „Dzień odblasków”. Akcja ukierunkowa-
na była na poprawę bezpieczeństwa pieszych. 
W ramach programu, którego realizacja możliwa 
była dzięki Funduszowi Norweskiemu, zakupiono 
3 laserowe mierniki prędkości, elementy odbla-
skowe, breloki do kluczy, pendrivy oraz zawieszki 
zapachowe. Trzy ostatnie elementy mają przy-
pominać kierowcom o ograniczeniu prędkości 
w mieście do 50 km/h oraz o zbliżaniu się do 
przejścia dla pieszych.

W ramach współpracy Policji z Funduszem Norwe-
skim, dla garnizonu pomorskiego zakupione zostały 
3 laserowe mierniki prędkości z funkcją rejestracji 
obrazu, dzięki którym funkcjonariusze ruchu drogo-
wego komend miejskich w Gdańsku, Gdyni i Słupsku 
będą mogli lepiej sprawować nadzór nad prędkością, 

z jaką poruszają się kierujący. Oprócz tego, dla popra-
wy widoczności pieszych, a więc ich bezpieczeństwa, 
na terenie całego województwa drogówka będzie 
patrolowała odcinki dróg szczególnie narażone na 
występowanie wypadków z pieszymi, a napotkanym 
pieszym wręczane będą elementy odblaskowe.
sierż. Mateusz Kmiecik
KWP Gdańsk

Policjanci włączyli się do ogólnopolskiego 
badania ilości osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 lutego odbyło się Ogólnopolskie 
Badanie Liczby Osób Bezdomnych, organizowane 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Policjanci po raz kolejny włączyli się w tę akcję. 
W realizacji przedsięwzięcia funkcjonariusze współ-
pracowali m.in. z innymi służbami mundurowymi, 
przedstawicielami władz miasta, wolontariuszami 
i pracownikami socjalnymi.

W trakcie badania policjanci sprawdzali miejsca, 
w których przebywają osoby bezdomne, w tym 

m.in. piwnice, wiaty śmietnikowe, altany i pusto-
stany. Funkcjonariusze czuwali również nad bezpie-
czeństwem osób uczestniczących w badaniu oraz 
sprawdzali, czy bezpieczeństwo osób bezdomnych 
nie jest zagrożone.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko weryfikacja 
zjawiska i jego skali, ale również badanie lokalnych 
potrzeb w zakresie działań w tym obszarze.
mł.asp. Lucyna Rekowska
KMP Gdańsk
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Policjant adoptował 
ocalałego kota
Policjant z puckiej komendy adoptował małe-
go kota, który został odebrany zatrzymane-
mu 31-letniemu mieszkańcowi Pucka. Dzięki 
troskliwemu funkcjonariuszowi, ocalałe zwie-
rzątko znalazło bezpieczny dach nad głową 
i troskliwą opiekę w domu policjanta. Podej-
rzany o uśmiercenie trzech kotów 31-latek 
został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

W listopadzie do puckiej komendy zgłosił się 
pracownik OTOZ Animals, który poinformował, 
że jeden z mieszkańców gminy Puck najprawdo-
podobniej uśmiercił koty. Natychmiast na miejsce 
skierowano policjantów, którzy przeszukani pose-
sję. W koszu na śmieci znaleźli trzy martwe koty.

Pracując nad wyjaśnieniem tej sprawy mun-
durowi ustalili okoliczności zdarzenia, z których 
wynikało, że 31-latek zabił trzy koty i wyrzucił je 
do śmieci. Okazało się, że w mieszkaniu pozo-
stał jeden mały kot. Zwierzę zostało odebrane 
nietrzeźwemu mężczyźnie, a on sam trafił do 
policyjnego aresztu.

Losem trzymiesięcznego kota zainteresował 
się kryminalny pracujący na co dzień w zespole 
do walki z przestępczością gospodarczą. Poli-
cjant adoptował zwierzaka i nie kryje radości 
z podjętej decyzji. Jak sam powiedział mimo, 
że jest uczulony na sierść kotów, postanowił 
zaopiekować się jego dalszym losem.

Ocalałe zwierzątko znalazło bezpieczny dach 
nad głową i troskliwą opiekę w domu munduro-
wego. Z nowego członka rodziny cieszą się także 
dzieci funkcjonariusza, które kotkowi nadały już 
imię Czaruś.
st.sierż. Łukasz Brzeziński
KPP Puck

Szkolenie CEPOL – 
identyfikacja ofiar 
pornografii dziecięcej
Od 28 listopada do 9 grudnia ub.r. w Europejskiej 
Akademii Policyjnej CEPOL w Budapeszcie (Węgry) 
odbyło się szkolenie pt. „Identyfikacja ofiar porno-
grafii dziecięcej”. W szkoleniu wzięli udział funk-
cjonariusze Policji ze wszystkich państw Unii Euro-
pejskiej. Polskę reprezentowała funkcjonariuszka 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku sierż. 
sztab. Małgorzata Wątróbska.

Szkolenie – „Identyfikacja ofiar pornografii dziecię-
cej” prowadzone przez specjalistów z Kanady, Francji 
i Australii przybliżyło uczestnikom możliwości zwal-
czania przestępczości pedofilskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania seksualnego mało-
letnich. Podczas prowadzonych zajęć warsztatowych 
przedstawiono zarys przestępstwa o charakterze pe-
dofilskim w aspektach prawnych – każde państwo 
posiada różne rozwiązania prawne, jak również formy 
jego zastosowań przy użyciu różnego rodzaju progra-
mów, wykorzystujących zasoby sieci Internet.

Funkcjonariusze mieli okazję do wymiany doświad-
czeń oraz nabycia praktycznych umiejętności w opar-
ciu o cyfrowe materiały dowodowe pozyskiwane za 
pośrednictwem Internetu.
podinsp. Hanna Kowalewicz
KWP Gdańsk
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8-letnia „POLICJANTKA” odwiedziła 
mundurowych
Tczewscy policjanci mieli szczególnego gościa... 
Stróży prawa odwiedziła 8-letnia mieszkanka 
miasta, która wcześniej napisała list do komen-
danta powiatowego w Tczewie z prośbą o zwie-
dzenie komendy. Dziewczynka została zaproszo-
na do jednostki, spotkała się z jej kierownictwem 
i zapoznała z tajnikami pracy policjantów.

W grudniu Komendant Powiatowy Policji w Tcze-
wie otrzymał nietypowy list od 8-latki, która napi-
sała, że bardzo chciałaby zwiedzić komendę. Tczew-
scy mundurowi spełnili marzenie małej „policjantki” 
i zaprosili ją do jednostki.

Podczas zwiedzania komendy policjanci opowie-
dzieli 8-latce o codziennej służbie, wytłumaczyli 
w jaki sposób i dlaczego pobiera się ślady linii pa-
pilarnych, wyjaśnili jak ważną rolę pełni dyżurny 
jednostki. Wielką frajdę sprawiła dziewczynce moż-

liwość obejrzenia policyjnego radiowozu, w którym 
mogła włączyć sygnały świetlno-dźwiękowe.

Na dowód fascynacji pracą policyjną Julka wystą-
piła w mundurze. Trzymamy kciuki aby w przyszło-
ści spełniła swoje marzenie i założyła prawdziwy 
policyjny mundur.

asp.sztab. Dawid Krajewski
KPP Tczew

Przeszli na emeryturę
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. 

Jarosław Rzymkowski uroczyście podziękował za 
wieloletnią służbę trojgu funkcjonariuszom komen-
dy wojewódzkiej w Gdańsku pełniących funkcje kie-
rownicze. Od lutego emerytami zostali: mł.insp. Ja-
dwiga Serafinowską – Wysmyk – Naczelnik Wydziału 
Finansów, mł.insp. Waldemar Flisikowski – Zastępca 
Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz 
podinsp. Mirosław Lewiński– Zastępca Naczelnika Wy-
działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych.       (red.)
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Model selekcji funkcjonariuszy do Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycznego Policji 
w Gdańsku

Dobór do specjalnej jednostki antyterrorystycz-
nej Policji w Gdańsku ma za zadanie wyselekcjo-
nować funkcjonariuszy o specyficznych cechach 
psychofizycznych. Odporność na stres, wyjątkowa 
wytrzymałość fizyczna oraz wiedza niezbędna do 
konstruowania oraz rozbrajania ładunków wybucho-
wych to cechy, które powinien posiadać kandydat 
na policyjnego antyterrorystę. Niektóre cechy mo-
toryczne można do pewnego stopnia wytrenować, 
ale wykorzystanie swoich umiejętności i wiedzy w sy-
tuacji stresowej to sztuka nie każdemu dana.

Służy temu selekcja do elitarnego policyjnego 
pododdziału. Testy fizyczne i psychologiczne, jakim 
poddawani są kandydaci, mają za zadanie wyłonić 
tylko tych, którzy są w stanie sprostać specyficznym 
zadaniom, do których powołana jest ta jednostka.

POCZĄTKI TWORZENIA ODDZIAŁÓW ANTYTERRO-
RYSTYCZNYCH W POLSCE I GDAŃSKU1

W związku z napiętą sytuacją polityczną w kra-
ju, eskalacją wyjątkowo brutalnych przestępstw 
kryminalnych oraz początkach tworzenia się prze-
stępczości zorganizowanej w Polsce, 1 marca 1978 
Komendant Główny Milicji Obywatelskiej powołał 
Plutony Specjalne Zmotoryzowanych Odwodów Mi-
licji Obywatelskiej. Sformowano siedem poddziałów 
stacjonujących w: Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, 
Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.

W Gdańsku funkcje zabezpieczenia wojewódz-
twa pomorskiego powierzono Plutonowi Specjal-
nemu Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, który po 
pewnym czasie rozrósł się do wielkości kompanii. 
Pierwszym legendarnym dowódcą jednostki został 
mjr Marian Spychalski. Do oddziału powołani zostali 
byli sportowcy ówczesnego Gwardyjskiego Klubu 
Sportowego „Wybrzeże” Gdańsk oraz najbardziej 
doświadczeni, wyróżniający się odwagą funkcjona-
riusze pionu kryminalnego i prewencji. Jednostka 
specjalna w 1990 roku, po przekształceniu Milicji 
w Policję zmieniła nazwę na Kompania Antyter-

1  Truchan J.R. 2014 r. „Jednostki specjalne Policji i Straży Po-
żarnej w ochronie granicy wschodniej” Wydawnictwo WSzPol 
w Szczytnie

rorystyczna i umieszczona została w strukturach 
Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. W 2000 r. po 
zmianie przepisów, kompanie antyterrorystyczne 
wyłączono ze struktur oddziałów prewencji i nadano 
im status oraz nazwę Samodzielnych Pododdziałów 
Antyterrorystycznych Policji tzw. SPAP. Bezpośred-
nim przełożonym został właściwy miejscowo ko-
mendant wojewódzki.

W chwili obecnej stan etatowy jednostki liczy 44 
funkcjonariuszy, którzy dopiero po wielomiesięcz-
nym szkoleniu mogą zostać uznani za pełnopraw-
nych członków jednostki antyterrorystycznej.

DOBÓR DO SŁUŻBY W GDAŃSKIM SPAP-IE

W jednostkach antyterrorystycznych Policji wyod-
rębnić można dwa zasadnicze zespoły: grupy bojowe 
do fizycznego zwalczania terroryzmu i zespół miner-
sko-pirotechniczny. Ci pierwsi szkoleni i przygoto-
wywani są do fizycznej walki z najcięższą kategorią 
przestępstw. Natomiast tzw. „pirotechnicy” mają za 
zadanie eliminować zagrożenia związane z neutrali-
zacją ładunków wybuchowych i innych elementów 
mogących razić w wyniku eksplozji osoby znajdujące 
się na dużym obszarze. Niemniej na etapie selekcji 
do służby w oddziale wszyscy w równym stopniu 
winni być sprawni i odporni na stres.

Kandydaci do SPAP-u, chcąc rozpocząć służbę 
w gdańskiej jednostce, muszą być czynnymi funk-
cjonariuszami po przeszkoleniu minimum podsta-
wowym. Po pozytywnym zaliczeniu testu psycholo-
gicznego, kandydaci poddawani są obowiązkowym 
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testom sprawności fizycznej zgodnym z zarządze-
niem wydanym każdorazowo przy doborze przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. 
Ponadto każdy dowódca pododdziału w Polsce ma 
prawo wprowadzić dodatkowe testy, które pozwa-
lają ocenić przydatność pod względem działania 
w specyficznym rejonie kraju. Funkcjonariusze z re-
jonów górskich muszą wykazać się szczególnymi 
umiejętnościami niezbędnymi do działania w warun-
kach górskich. Np. jazda na nartach po wytyczonych 
stokach, jak i w miejscach, w których istnieje zakaz 
uprawiania spotów zimowych turystom (jazda mię-
dzy drzewami oraz w miękkim śniegu). Dowódcy 
jednostek stacjonujących nad morzem sprawdzają 
przydatność kandydatów pod kątem operowania 
w rejonie wodnym. Sprawdzane są specjalne predys-
pozycje pływackie: klasyczne i pod wodą. Pożądane 
są również umiejętności związane z prowadzeniem 
rożnego rodzaju jednostek pływających w rozko-
łysanym akwenie wodnym o różnym stopniu skali 
Beauforta.

Wykaz ćwiczeń obowiązkowych do wykonania 
przez kandydatów do służby w poddziale specjal-
nym w Gdańsku:

 � bieg na dystansie 5 km w terenie płaskim w czasie 
poniżej 24 minut,

 � tor przeszkód w czasie poniżej 7 minut,
 � pływanie stylem dowolnym w czasie poniżej  
45 sek,

 � pływanie na dystansie 200 m dwoma stylami 
w czasie poniżej 4 min 30 sek,

 � pływanie pod wodą ze startu z miejsca na dy-
stansie 25 m,

 � siłowe podciąganie na drążku min 12 podciągnięć 
– ręce w pełnym wyproście bez balansowania 
ciałem,

 � 25 ugięć ramion tzw. pompki szwedzkie,
 � skłony tułowia w leżeniu tyłem (tzw. brzuszki) – 
min. 30 w ciągu 30 sek,

 � wyciskani sztangi z ciężarem o 20 kg przekracza-
jącym masę własnego ciała min 10 powtórzeń,
 Tor przeszkód składa się z 15 przeszkód o wysokim 

stopniu trudności. Zaczyna się od przejścia na linie 
zawieszonej kilka metrów nad ziemią na odcinku 
około 50 m tzw. test Pałkiewicza. Wszystkie prze-
szkody łączą w sobie element ryzyka i wymagają 
dużej siły i sprawności fizycznej. W opinii fachowców 
uważany za jeden z najtrudniejszych torów w Polsce.

Test sprawności fizycznej dopuszcza tylko jed-
no podejście do każdej z konkurencji, tzw. „jedna 
szansa”.

OKRES PRZYGOTOWAWCZY W „DRÓŻYNCE”
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań le-

karskich i psychologicznych oraz zaliczeniu testów 
sprawności fizycznej funkcjonariusz zostaje przyjęty 
na okres próbny trwający około trzech miesięcy. Ten 
etap szkolenia nazywany jest w gdańskiej jednostce 
tzw. „drużynką”. Nazwa wywodzi się z tego, że każ-
dorazowo przyjmowanych jest kilku funkcjonariuszy, 
którzy są w jednostce, ale jeszcze nie na pełnych 
prawach. Podczas tego okresu przechodzą szkolenie 
z zakresu technik interwencji – szczególnie walki 
wręcz. Następnie zapoznają się z zasadami taktyki 
interweniowania wobec osób szczególnie niebez-
piecznych, wchodzenia do pomieszczeń, w których 
mogą znajdować się osoby niebezpieczne będące 
w zainteresowaniu Policji oraz interweniowania w in-
nych pomieszczeniach, sytuacjach i terenie tj.:

 � w różnych pojazdach,
 � podczas ochrony osobistej osób ważnych dla 
Policji,

 � w terenie zurbanizowanym i niezurbanizowanym,
 � na akwenach wodnych i górskich,
 � w strefie narażonej na działanie czynników bio-
logicznych i chemicz nych.

Do ćwiczeń funkcjonariusze używają rożnych 
nietypowych pojazdów, śmigłowca znajdującego 
się na wyposażeniu Policji, psów do działań bojo-
wych, psów do wyszukiwania zapachów i materiałów 
wybuchowych. W tym etapie szkolenia kandydaci 
poznają materiały wybuchowe stosowane obecnie 
przez grupy przestępcze i terrorystyczne, m.in.:

 � C4 ( tzw. plastik), który można dowolnie kształ-
tować i umiejscawiać w dowolnym miejscu,
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 � semtex,
 � dynamit skalny materiał wybuchowy półpla-
styczny koloru czerwonego – dostępny i używany 
w przemyśle górniczym do rozkruszania ścian,

 � trotyl (TNT) w postaci prasowanej, lanej i sprosz-
kowanej, posiadający dużą prędkość spalania, 
nierozpuszczalny w wodzie lecz rozpuszczalny 
w alkoholu i acetonie. Materiał kruszący stoso-
wany powszechnie w wojsku

 � tetryl, krystaliczny proszek bez zapachu, po do-
tknięciu barwi skórę ludzką na czerwono, trudny 
do wykrycia, wykorzystywany jako detonator, 
nierozpuszczalny w wodzie

 � amonit, przemysłowy materiał wybuchowy
 � barbaryt,
 � pentryt, środek strzałowy,
 � heksogen,
 � oktogen,
 � nitrogliceryna.
Jednym z ostatnich elementów selekcji jest kilku-

dniowy wymarsz do lasu. Wymarsz przewidywany 
jest na okres około trzech dni. Kandydaci dziennie 
pokonują około 30 km z plecakiem o wadze 20 kg. 
Racje żywnościowe są dosyć skromne. Założeniem 
jest, aby żywić się tym, co każdy sam lub grupa 
jest w stanie zdobyć. Najczęściej są to ryby, grzyby, 
jagody itp. W przypadku niemożności znalezienia 
pożywienia dowódca wyraża zgodę na naruszenie 
„żelaznych” porcji. Rozpalanie ognisk dozwolone 
jest sporadycznie. W trakcie tego elementu szko-
lenia funkcjonariusze mają za zadanie wykonywać 
różne ćwiczenia związane z umiejętnością oriento-
wania się w terenie. Znajomość topografii, ustalania 

współrzędnych oraz określanie charakterystycznych 
obiektów w terenie jest jednym z najważniejszych 
elementów wymarszu. Ćwiczenie to jest zwień-
czeniem całego etapu szkolenia. Duże obciążenie 
fizyczne, presja wykonywania bezbłędnie ćwiczeń 
topograficznych, zdobywanie pożywienia, koniecz-
ność właściwej współpracy w grupie oraz sen pod 
„gwiazdami” weryfikują przydatność do służby w tej 
elitarnej jednostce.

Analizując cały przebieg procesu selekcji dostrzec 
można, że określa on przydatność do służby we 
wszystkich obszarach psychofizycznych, którym 
poddany może być funkcjonariusz podczas działań 
bojowych. Lecz o ile obszary zdolności fizycznych 
i psychicznych określono w sposób wyczerpujący, to 
ćwiczenia i testy mające ocenić te cechy są zbiorem 
dość przypadkowych elementów. Trudno znaleźć 
merytoryczne uzasadnienie dla pewnych elementów 
stosowanych w procesie selekcji. Jednostki specjalne 
Policji działają w specyficznych regulacjach praw-
nych. Policja działa w innym terenie i w warunkach 
zupełnie odmiennych od wojska. Obecnie w czasie, 
w którym istnieje realne zagrożenie terrorystyczne, 
kiedy następuje eskalacja ataków z użyciem broni 
palnej i materiałów wybuchowych nie powinno do-
chodzić do przypadkowości i niewłaściwego doboru 
tych „najlepszych z najlepszych”.

Artykuł jest przyczynkiem do badań nad dobo-
rem merytorycznie uzasadnionych ćwiczeń i testów, 
jakim należy poddać kandydatów do służby w jed-
nostkach antyterrorystycznych.
podinsp. Waldemar Bączek
KWP Gdańsk

Nakładem Wydawnictwa Napoleon V, w październi-
ku ubiegłego roku ukazała się publikacja autorstwa 
podinsp. Piotra Tarasa z KWP w Gdańsku, który w lu-
tym 2016 roku obronił na Uniwersytecie Rzeszowskim 
pracę doktorską z tematyki poruszanej w książce.

Historia Wietnamu jest jego pasją od ponad 30 lat, 
aktywnie działa w grupie rekonstrukcyjnej „Rakkasans” 
przybliżającej działalność 187. Pułku Piechoty Armii Sta-
nów Zjednoczonych walczącego w latach 1967‒1969 
w Wietnamie.

(red.)
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LOST SAINTS LEMC POLAND LEGION
Policyjny klub motocyklowy

Klub motocyklowy Lost Saints LEMC Poland Legion powstał w Polsce w roku 
2014. Po otrzymaniu pełnych barw klubowych jest pełnoprawnym członkiem 
i niezależnym chapterem Lost Saints LEMC działającym na terenie Polski. 
Wszyscy członkowie klubu są przede wszystkim funkcjonariuszami Policji 
i innych służb mundurowych oraz emerytami tych służb.

Lost Saints LEMC Poland Legion to klub moto-
cyklowy, który powstał w 2014 r. po blisko dwóch 
latach bycia Prospect Chapterem klubu Lost Saints 
LEMC. W tym samym roku otrzymał z rąk Presidenta 
Lost Saints London Crew z Anglii pełne barwy klu-
bowe podczas spotkania klubowego w Londynie, 
które odbyło się w czerwcu 2014r.

Członkowie klubu dzielą wspólny cel jakim jest 
przestrzeganie prawa, służba społeczeństwu i bycie 
wiernym przysięgom, które złożyli. Oczekuje się od 
nich wyższych standardów od tych, którym służymy 
i które chronimy. Są baczniej obserwowani i oceniani 
surowiej. Każde z ich działań przekłada się na reputa-
cję każdego z członków klubu indywidualnie i klubu 
jako całości. Muszą zawsze reprezentować siebie sa-
mych, klub oraz promować dumę, jedność i szacunek.

Lost Saints LEMC jest bractwem motocyklistów, 
którzy jednocześnie są stróżami prawa. To klub, 
w którym zaufanie, jedność i absolutna wiara w swoje-
go brata klubowego, są najważniejsze. Jesteśmy moc-
no związani naszymi wspólnymi doświadczeniami, 
gdzie widzimy rzeczy, których inni widzieć nie chcą. 
Naszymi członkami są ludzie na co dzień pracujący 
w mundurach. Jesteśmy tacy sami jak Wy, tylko powo-

łanie mamy inne. Naszym celem jest propagowanie 
pasji motocyklowej i pomoc rodzinom naszych braci 
w mundurach, którzy porzucili swoje poprzednie ży-
cie, aby chronić i służyć społeczeństwu.

Jesteśmy międzynarodowym klubem motocyklo-
wym pochodzącym z USA. W Europie istnieje kilka 
oddziałów klubu. Jesteśmy otwarci na nowych chęt-
nych, którzy chcą poznać nas i nasz klub. Jeżeli jeste-
ście zainteresowani klubem Lost Saints LEMC Poland 
Legion skontaktujcie się z nami pod numerami te-
lefonów President-882130244 Secretary-504470647 
lub na klubowego maila – lostsaintspoland@wp.pl.

Więcej informacji znajduje się na naszym profilu 
facebookowym-https://www.facebook.com/Lost- 
S a i n t s - M o to r c y c l e - C l u b - P o l a n d - L e g i o n 
-682270858465249/.

Od kilku lat jesteśmy współorganizatorem akcji Mi-
kołaje na motorach, która odbywa się w stolicy Kaszub 
– Kościerzynie i gromadzi z roku na rok coraz więcej 
uczestników integrując wszystkich motocyklistów.

LEMC czyli Law Enforcement Motorcycle Club

asp.sztab. Janusz Matrejek
KPP Kościerzyna

Policjant przeszkolił młodzież
Policjant z chojnickiej komendy przeprowadził 

zajęcia z uczniami klasy policyjnej w ramach po-
rozumienia zawartego pomiędzy Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach o profilu 
policyjnym. Podczas spotkania z asp. Tomaszem 
Szczepańskim – instruktorem samoobrony, młodzież 
przećwiczyła elementy taktyki i techniki interwencji 
policyjnych oraz samoobrony. 

Słuchacze po zapoznaniu się z ogólnymi uprawnie-
niami funkcjonariuszy podczas stosowania środków 
przymusu bezpośredniego, przećwiczyli używanie siły 
fizycznej w postaci uderzeń i kopnięć, a także samo-
obronę na wypadek tego rodzaju ataków. Zajęcia 
odbywały się w małej grupie, tak aby każdy uczeń 
miał możliwość swobodnego wykonywania ćwiczeń.
sierż. Justyna Przytarska
KPP Chojnice
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„NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”
Ponad 20 litrów krwi oddali funkcjonariusze z Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Pre-
wencji Policji w Gdańsku w ramach akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Policjanci wzięli udział w zbiórce, której celem 
było uczczenie Narodowego Święta Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokazanie, iż funkcjo-
nariusz publiczny nie tylko stoi na straży prawa i dba 
o bezpieczeństwo obywateli, ale również pomaga 
potrzebującym i ratuje ludzkie życie.

Klub HDK
Klub HDK przy OPP w Gdańsku powstał w 1974r., 

a jego założycielem był funkcjonariusz chor.sztab. 
Kazimierz Raczkowski. Obecnie klub liczy około 30 
członków a jego prezesem jest asp.sztab. Adam 
Freda – dowódca plutonu IV kompanii III OPP 
w Gdańsku.

W ponad 40-letniej historii klubu, członkowie 
HDK brali udział w wielu zbiórkach krwi m.in. dla 
poszkodowanych w pożarze Hali Stoczni Gdańskiej, 
czy wypadku autobusu w Kokoszkach w 1994 roku. 
Wsparli też rannych w katastrofie pawilonu Między-
narodowych Targów Katowickich podczas odbywa-
jących się tam targów gołębi w 2006r.

W 2014r. zorganizowano i przeprowadzono obcho-
dy 40-lecia Klubu. Wśród zaproszonych gości byli 
poprzedni prezesi, jak również władze Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także 
delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku, 
Rady Klubów HDK przy PCK oraz Kierownictwo KWP 
Gdańsk wraz z Dowództwem OPP. Przybyłym z tej 
okazji gościom wręczono pamiątkowe odznaczenia 
oraz upominki.

Krwiodawcy z HDK przy OPP nie pozostają głu-
si na apele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku, zwykle w miesiącu 
lipcu i sierpniu, w związku z brakiem życiodajnego 
płynu, biorą udział w akcji „Wakacyjna Kropla Krwi”. 
Warto również wspomnieć, iż ambulans z RCKiK jest 
częstym gościem na terenie OPP w Gdańsku, gdzie 
organizowana jest akcja poboru krwi.

Istotną rolą Klubu jest propagowanie honorowego 
krwiodawstwa oraz uświadamianie znaczenia krwi 
w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego wśród funkcjo-
nariuszy. Ma to odzwierciedlenie w organizowanych 
(wspólnie z kierownictwem RCKiK i PCK) imprezach 
sportowych tj. „W Zdrowym Ciele – Zdrowa Krew”, 
czy zawodów drużynowych dotyczących udzielania 
pierwszej pomocy.

Warto wspomnieć, iż poza wyżej wymienioną dzia-
łalnością, krwiodawcy z OPP zajmują się również wo-
lontariatem. Pozyskane dary od sponsorów wraz ze 
słodyczami, które otrzymują funkcjonariusze oddają-
cy krew, trafiają do paczek przekazywanych dzieciom 
przebywającym w oddziałach Akademii Medycznej 
w Gdańsku oraz małym podopiecznym z hospicjów.

W tym miejscu zachęcamy wszystkich do tego, 
aby zostali honorowymi krwiodawcami. Jest to zara-
zem wielki, a jednocześnie prosty gest. Nasza krew 
może uratować życie drugiemu człowiekowi. Pamię-
tajmy, że kiedyś sami możemy jej potrzebować.
sierż.sztab. Kamil Gabryszak
KWP Gdańsk
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ODPRAWA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ 
POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – 
PODSUMOWANIE 2016 ROKU
W styczniu odbyła się odprawa roczna kadry 
kierowniczej Policji garnizonu pomorskiego pod 
przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku insp. Jarosława Rzymkowskiego. 
W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz Wojewo-
da Pomorski Pan Dariusz Drelich.

11 stycznia o godz. 10.00 w auli centrum kongreso-
wego Amber Expo w Gdańsku rozpoczęła się odpra-
wa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskie-
go. Przewodniczył jej Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski, a honoro-
wymi gośćmi byli Zastępca Komendanta Głównego 
Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Pomorski Pan 
Dariusz Drelich oraz Prokurator Rejonowy w Gdań-
sku – P. Andrzej Golec.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy po-
morskich policjantów w 2016r. oraz omówiono cele 
i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym 
2017 roku. Zastępcy komendanta wojewódzkiego 
szczegółowo przedstawili pracę pionów prewencji, 
kryminalnego oraz logistyki.

W podsumowaniu komendant wojewódzki położył 
nacisk na działania w bieżącym roku na rzecz bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym oraz na zwalczanie 
przestępczości kryminalnej.

Podsumowania działań minionego roku w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju do-
konał także Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Obaj Komendanci podziękowali pomorskim poli-
cjantom za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe 
wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa.

Odprawa połączona była z pożegnaniem prze-
chodzącego na emeryturę zastępcy komendanta 
wojewódzkiego – insp. Czesława Koszykowskiego 
kierującego pracą pionu logistyki, który służbie 
w woj.pomorskim poświecił 34 lata. Równocześnie 
powitano jego następcę – insp. Roberta Sudenisa, 
powołanego na to stanowisko z dniem 1 stycznia 
br.Insp. Robert Sudenis dotychczas kierował pracą 
Gabinetu Komendanta Głównego Policji, ale bar-
dzo dobrze zna specyfikę służby w woj.pomorskim 

ponieważ w minionych latach pełnił funkcję m.in. 
I zastępcy komendanta powiatowego w Malborku 
oraz komendanta powiatowego w Tczewie.
nadkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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SPORT
Legendarny Maraton Komandosa – Lubliniec 
KOKOTEK 2016

26 listopada 2016 roku już po raz trzynasty w Lu-
blińcu na starcie legendarnego już Maratonu Ko-
mandosa, organizowanym przez Wojskowy Klub 
Biegacza „Meta” Lubliniec i Jednostkę Wojskową 
Komandosów, stawiło się blisko 500 zawodników, 
zarówno mundurowych różnych służb, jak i cywili. 
Wśród nich była mł.asp. Iwona Panas z KP Gdynia 
Redłowo – jedna z najlepszych w tej dyscyplinie.

Przed nimi był do przebycia królewski dystans 
42,195km w pełnym umundurowaniu, butach tak-
tycznych z wysoką cholewką i plecakiem z ob-
ciążeniem o wadze 10 kg, co było kontrolowane 
przed startem, jak i po ukończeniu maratonu. 
Trasa przebiegała przez lasy i wioski przyległe 
do Kokotka, a składała się z dwóch kółek o rów-
nej długości. Limit na połówce dystansu wynosił  
3,5 godz., a całość należało pokonać w czasie do 
7 godz. W tym roku maraton ukończyło 436 osób, 
jednak w limicie czasowym zmieściło się 427 za-
wodników, wśród nich policjantka z Gdyńskiego 
Redłowa, mł.asp. Iwona Panas.

Pierwszy na mecie Maratonu Komandosa zamel-
dował się plut. Artur Pelo z I Lęborskiego Batalionu 
Zmechanizowanego, pokonując dystans z czasem 
03:03:49. Drugi był Tomasz Kuliński z JWK Lubliniec 
z czasem 03:32:26, a trzecie miejsce zajął mł.asp. 
Jacek Michules z KPP w Żywcu z czasem 03:36:37. 
Wśród pań zwyciężyła Anna Kurdyk z wynikiem 
04:23:43, druga była Justyna Koczuła z czasem 
04:28:46, a trzecia Zuzanna Głombińska z wyni-
kiem 04:39:11.

Maraton Komandosa zamyka tzw. dwa szlemy 
komandoskie: Wielki Lubliniecki Szlem Biegowy, 
w którego skład wchodzi oprócz wymienionego 
Maratonu, Bieg Katorżnika, Bieg o Nóż Koman-
dosa oraz Szlem Komandosa zawierający w sobie 
Ćwierćmaraton, Półmaraton i zamykający go rów-
nież Maraton Komandosa. Wszystkie biegi Szlemu 
Komandosa pokonywane są przez zawodników 
w pełnym umundurowaniu, w butach taktycz-
nych i ze wspomnianym obciążeniem, crossowy 

szybki Bieg o Nóż Komandosa zaliczający się już 
do Wielkiego Lublinieckiego Szlemu Biegowego 
w mundurze i butach taktycznych, ale bez obcią-
żenia, natomiast wchodzący w skład tego samego 
szlemu Bieg Katorżnika można przebiec w ubiorze 
sportowym, choć w przypadku Biegu Katorżnika 
ciężko jest mówić o bieganiu, gdyż cały blisko  
12 kilometrowy dystans stanowią bagna, trzęsawi-
ska i rowy melioracyjne, które pokonuje się bro-
dząc wielokrotnie po pachy w błocie.

Mł.asp. Iwona Panas stawiła się na starcie i ukoń-
czyła wszystkie z wymienionych biegów, zajmując 
czołowe miejsca, a w Biegu Katorżnika zdobywając 
słynną brązową podkowę. Udział w nich zagwaran-
tował jej również zdobycie wyróżnień związanych 
z ukończeniem na wysokim szóstym miejscu wśród 
kobiet Wielkiego Lublinieckiego Szlemu Biegowego 
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i Szlemu Komandosa, które wręczyli jej obecny do-
wódca Jednostki Wojskowej Komandosów ppłk 
Michał Strzelecki, były dowódca tej jednostki, 
a obecny zastępca dowódcy Centrum Operacji 
Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk 
Specjalnych płk Ryszard Pietras oraz generał broni 
w st.spocz. prezes Wojskowej Federacji Sportu Lech 
Konopka. Wspólnie z sierż.sztab. Kariną Kubara-
-Grabską z Wydziału Konwojowego KWP w Rado-
miu i sierż. Moniką Nawrat z KMP w Katowicach, 
stworzyły po raz pierwszy również w historii Ma-
ratonu Komandosa trzyosobową drużynę kobiecą 
otrzymując z tej okazji wyróżnienie.

Gdyńska policjantką w minionym roku brała 
również udział w innym biegu organizowanym 
przez jednostki specjalne – Grom Challenge 
w Czerwonym Borze. Bieg jest jednym z bardziej 
ekstremalnych biegów w Polsce, gdzie poza 25 
kilometrową trasą, którą pokonuje się w parach, 
będąc ubranym w mundur, buty taktyczne oraz 
z plecakiem z obciążeniem, należy wykonać 
szereg zadań, związanych z szeroko pojętą woj-
skowością, tj. strzelanie, rozpoznawanie broni, 
sprzętu i pojazdów wojskowych, rzut nożem, 

taktyką czerwoną, np. zakładanie stazy taktycz-
nej, ewakuowanie rannych, zadania logiczne oraz 
szereg ćwiczeń fizycznych łącznie z pokonaniem 
wojskowego toru przeszkód jaki na co dzień po-
konują żołnierze jednostek specjalnych.

Teraz przed nią krótki okresie regeneracji, potem 
szykuje się ciężki czas treningów wspólnie i dzięki 
uprzejmości SGO z Gdańsk, formacji z którą przy-
gotowuje się do startów w tych specjalistycznych 
biegach i kolejny rok ciekawych startów, gdzie naj-
bliższym będzie Czarno to Widzę – Ćwierćmaraton 
Komandosa w Czarnem, Półmaraton Komandosa 
organizowany przez Wojskową Akademię Tech-
niczną w Warszawie i organizowana po raz pierw-
szy Setka Komandosa w Lublińcu.
mł.asp. Iwona Panas
KP Gdynia Redłowo

Mistrz Polski Policjantów w tenisie stołowym
Reprezentant Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku podczas Mistrzostw Polski Policji w Te-
nisie Stołowym – Lubartów 2017 zdobył I miejsce 
w grze indywidualnej – tym samym post. Piotr 
Mojka z KPP w Chojnicach uzyskał tytuł Mistrza 
Polski Policjantów.

W dniach 28-29 stycznia reprezentacja Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zaproszenie 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lubartowie, Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, 
Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Lubarto-
wie, wzięła udział w „Mistrzostwach Polski Policji 
w Tenisie Stołowym”. Komendę Wojewódzką Policji 
w Gdańsku reprezentowała:
1. asp. sztab. Tomasz Wojtan – KPP Starogard Gdański,
2. sierż. sztab. Krzysztof Baumgard – KPP Bytów,
3. st.sierż. Szymon Ciepiela – KMP Słupsk,
4. post. Piotr Mojka – KPP Chojnice.

W pierwszym dniu mistrzostw odbyły się gry 
drużynowe, w których nasza reprezentacja zdobyła 
9 miejsce. Natomiast w kolejnym dniu zostały prze-
prowadzone rozgrywki indywidualne, w których 
I miejsce zdobył post. Piotr Mojka uzyskując tytuł 
Mistrza Polski Policjantów.

W mistrzostwach Polski wzięło udział łącznie 
53 funkcjonariuszy reprezentujących 12 komend 
wojewódzkich Policji z całej Polski.

Post. Piotr Mojka nie tylko wywalczył Mistrzo-
stwo Polski Policji w Tenisie Stołowym, ale również 
podczas rozgrywek drużynowych, jaki i gier indy-
widualnych nie przegrał żadnego pojedynku. Na 
co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej 
Policji w Chojnicach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów spor-
towych oraz zawodowych.
kom. Henryk Lewandowski
KWP Gdańsk



okiem fotografa
KOBIETY W POLICJI

Na 5.713 zatrudnionych w woj. pomorskim funk-
cjonariuszy 1.053 to kobiety czyli co piąty policjant 
to kobieta. Pracują na wszystkich stanowiskach – od 
szeregowych do kierowniczych, we wszystkich pio-
nach – prewencyjnym, kryminalnym i logistycznym. 

W Policji pracują także kobiety na stanowiskach 
cywilnych – jest ich 1.043.

Z okazji Dnia Kobiet życzymy spełniania się za-
równo w pracy, jak i prywatnie. Dużo uśmiechu 
i radości na co dzień.

Zespół Redakcyjny
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Ćwierćmaraton KOMANDOSA w Czarnem
Ponad 300 żołnierzy, policjantów, strażaków i funkcjonariuszy innych służb wystartowało w III Ćwierć-
maratonie Komandosa w Czarnem. Zawodnicy biegli w mundurach polowych z plecakami o wadze  
10 kg na dystansie 11 kilometrów i 300 metrów. Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie była 
współorganizatorem imprezy, funkcjonariusze dodatkowo zabezpieczali trasę biegu i dbali o bez-
pieczeństwo uczestników.

Po raz trzeci w Czarnem odbył się Ćwierćma-
raton Komandosa. O godzinie 11.15 w sobotę  
14 stycznia wystartowało ponad 300 munduro-
wych z różnych służb. Zawodnicy biegli liczącą 
ponad 11km trasą, na początku ulicami miasta, 
a następnie leśnymi drogami przez teren byłego 
poligonu wojskowego. Wszyscy zawodnicy biegli 
w mundurach polowych z plecakami o wadze  
10 kg. Człuchowską komendę reprezentowali: asp.
sztab. Wiesław Wójcik i sierż.sztab. Józef Rudkow-
ski. Policjanci z ruchu drogowego zabezpieczyli 
i wyłączyli z ruchu ulice, którymi biegli zawod-
nicy, czuwali również, aby w trakcie biegu nikt 
nieuprawniony nie wjechał na trasę.

Po podliczeniu wyników, Burmistrz Czarnego 
Piotr Zabrocki podsumował zawody. Razem z gość-
mi honorowymi i przedstawicielami Policji i Straży 
Pożarnej, wręczyli zawodnikom puchary i medale. 
Zwycięzcą III Ćwierćmaratonu w Czarnem został 
plutonowy Artur Pelo z I Lęborskiego Batalionu 
Zmechanizowanego w Słupsku.

asp.sztab. Sławomir Gradek
KPP w Człuchowie

KOBIETY W POLICJI




