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Z okazji Dnia Kobiet 
życzę wszystkim policjantkom  

oraz paniom pracującym  
w Policji zadowolenia z realizacji 

codziennych zadań służbowych,
docenienia za zaangażowanie  

w służbę i czas poświęcony  
nałożonym obowiązkom

oraz pomyślności  
w życiu osobistym.

~

Komendant Wojewódzki Policji  
w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski
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Zapraszamy do marcowego numeru naszego kwartalnika z wydarzeniami 
w garnizonie pomorskim z ostatniego kwartału i nie tylko. 

8. Marca tradycyjnie obchodzimy święto wszystkich Pań. W tym szczegól-
nym dniu życzymy wszystkim funkcjonariuszkom oraz paniom pracującym 
na stanowiskach cywilnych wszelkiej pomyślności i uśmiechu każdego dnia. 

Zespół Redakcyjny

Od redaktora naczelnego

nadkom. Beata Domitrz

Policjanci przejęli ponad ćwierć tony narkotyków 
wartych kilkanaście milionów złotych 

W lutym policjanci z komendy wojewódzkiej 
w Gdańsku zatrzymali 25-letniego mężczyznę, któ-
ry przewoził w samochodzie narkotyki. W sumie 
w swoim dostawczaku miał blisko 300 kg różnego 
rodzaju środków odurzających, między innymi 140 
kg marihuany, 114 kg haszyszu i 2 kg kokainy. Czar-
norynkowa wartość zabezpieczonych substancji to  
12 milionów złotych. Następnym krokiem w tej 
sprawie było zatrzymanie 41-letniego mieszkańca 
Mazowsza, który współpracował z zatrzymanym 
wcześniej mężczyzną. Policjanci ustalili, że to właśnie 
u niego dokonywane były przeładunki narkotyków. 

Nad sprawą pracowali funkcjonariusze z Wy-
działu d/w z Przestępczością Narkotykową KWP 
w Gdańsku. W akcji przeszukania pojazdu brali 
udział funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Cel-
no-Skarbowego w Gdyni. Sprawa jest rozwojowa, 
policjanci i prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej 
w Gdańsku nadal intensywnie pracują nad tą grupą 
przestępczą. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.  
W wyniku przeprowadzonej realizacji policjanci zlikwi-
dowali jeden z większych transportów narkotyków, 
który miał zasilić odbiorców na terenie województwa 
pomorskiego. 
nadkom. Maciej Stęplewski KWP Gdańsk

Martyrologia gdyńskich policjantów ‒ 
seminarium naukowe
W listopadzie ub.r. Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku uczestniczył w seminarium naukowym 
pod nazwą „Martyrologia gdyńskich policjantów 
w okresie drugiej wojny światowej”, zorganizowa-
nym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. 
E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Urząd Miejski w Gdyni 
oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezydent 
Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, Rektor WSAiB 
w Gdyni dr Tomasz Białas, Zastępca Dyrektora Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdańsku prof. UG dr. hab. 
Grzegorz Berendta i Dyrektor Biura Historii i Tradycji 
Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak. 

Spotkanie było okazją do podpisania porozumienia 
o współpracy pomiędzy KWP w Gdańsku i WSAiB 
w Gdyni.
(red.)
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Dzielnicowy Roku – eliminacje 
wojewódzkie
Za nami kolejna edycja wojewódzkich eliminacji 
X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnico-
wych. We wrześniu w trzech konkurencjach zmagali 
się najlepsi dzielnicowi z jednostek Policji naszego 
województwa.

Wydział Prewencji KWP w Gdańsku zorganizował 
eliminacje wojewódzkie do X Ogólnopolskich Zawo-
dów Policjantów Dzielnicowych – „Dzielnicowy Roku”. 

W eliminacjach wojewódzkich zgodnie z regula-
minem mistrzostw wzięło udział po dwóch dzielni-
cowych z każdej KMP / KPP województwa pomor-
skiego, którzy zwyciężyli w eliminacjach I stopnia 
na poziomie powiatowym. W zmaganiach każdy 
z dzielnicowych musiał wykazać się w trzech kon-
kurencjach:

– test wiedzy zawodowej,
– wyszkolenie strzeleckie,
– symulacja – przyjęcie interesanta.

Najlepszymi dzielnicowymi zostali:
I Miejsce mł.asp. Bartosz Waga (101 pkt) Komenda 

Miejska Policji w Gdyni,
II Miejsce sierż.sztab. Daniel Zegzuła (95 pkt) Ko-

menda Miejska Policji w Sopocie,
III Miejsce mł.asp. Mateusz Lepka (94 pkt) Komen-

da Powiatowa Policji w Sztumie.

Dodać trzeba, że zwycięzca zawodów – mł. asp. 
Bartosz Waga wykazał się jako najlepszy strzelec, 
a sierż.sztab. Daniel Zegzuła rozwiązał najlepiej ze 
wszystkich uczestników test wiedzy zawodowej. Na-
leży zaznaczyć, że mł.asp. Bartosz Waga jest zwy-

Od lewej nadkom. Tomasz Guss, sierż.sztab. Daniel Zegzuła, 
mł. asp. Bartosz Waga

SP Katowice finał ogólnopolski
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cięzcą lipcowego Plebiscytu na najbardziej popular-
nego dzielnicowego w województwie pomorskim, 
natomiast sierż.sztab. Daniel Zegzuła już po raz 
trzeci zakwalifikował się do finału Ogólnopolskich 
Zawodów Policjantów Dzielnicowych, które corocz-
nie odbywają się w Szkole Policji w Katowicach.

Tam, w październiku – mł.asp. Bartosz Waga z KMP 
w Gdyni oraz sierż.sztab. Daniel Zegzuła z KMP w So-
pocie się w trzydniowych zmaganiach każdy z dzielni-
cowych musiał wykazać się w pięciu konkurencjach:

– test wiedzy zawodowej,
– pierwsza pomoc przedmedyczna,
– wyszkolenie strzeleckie,
– symulacja – podstawowe czynności służbowe 

związane ze służbą patrolową,
– symulacja – przyjęcie interesanta.
Najlepszym dzielnicowym w kraju został reprezen-

tant KWP w Opolu, natomiast reprezentanci garnizo-
nu pomorskiego w klasyfikacji indywidualnej wśród 
34 zawodników zajęli następujące lokaty: mł. asp. 
Bartosz Waga – miejsce 9, sierż.sztab. Daniel Zegzu-
ła – miejsce 17.

Natomiast drużynowo najlepiej wypadli dzielnico-
wi z KWP w Olsztynie (248 pkt), KWP w Rzeszowie 
(235 pkt) oraz KWP w Opolu (226 pkt). Reprezentanci 
z KWP w Gdańsku zajęli wysoką 5 lokatę (201 pkt).

Mł.asp. Bartosz Waga zwyciężył w konkurencji 
„Podstawowe czynności służbowe związane ze służ-
bą patrolową”, za co został wyróżniony pucharem.

W gali finałowej, wśród zaproszonych gości, obec-
ny był również Komendant Główny Policji nadinsp. 
dr Jarosław Szymczyk.
nadkom. Tomasz Guss
KWP Gdańsk

Eliminacje wojewódzkie

Służba na rzecz 
najmłodszych cz.1

{
{
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Policjanci z pasją
Policjanci spędzają w służbie wiele godzin, często 
potrzeba służby wymaga pracy także w nadgo-
dzinach. Odliczają dni do urlopów albo czekają 
przynajmniej na przerwę od telefonów służbowych. 
Mają jednak czas na realizowanie swoich zaintere-
sowań. I to jakich…

DZIELNICOWA Z PASJĄ DO PSZCZELARSTWA
St.sierż Teresa Kaim jest dzielnicową w Ko-

mendzie Miejskiej Policji w Sopocie, gdzie na co 
dzień integruje lokalną społeczność i pomaga 
w rozwiązywaniu problemów jej mieszkańcom. 
Oprócz służby w Policji jej pasją jest pszczelarstwo 
i crossfit. Sport uprawiała już przed wstąpieniem 
w szeregi Policji, a pszczelarstwem zainteresowała 
się wówczas gdy w swojej sportowej diecie cukier 
zamieniła na…miód. Miłość do pszczół i sportu 
trwa nieustannie. 

Policjantka na co dzień dzieli swój czas pomiędzy 
służbę, życie osobiste i rozwijanie swoich pasji. W jej 
życiu codziennym pasjonują ją przede wszystkim 
pszczelarstwo i sport. Przygodę ze sportem rozpo-
częła kilka lat temu kiedy postanowiła wstąpić w sze-
regi Policji. Początkowo zaczęła trenować na siłowni 
w treningach obwodowych z czasem pogłębiła je 
treningami siłowymi z wykorzystaniem sztang i ketli. 

Dotarła do momentu gdzie 
amerykański crossfit zaczął 
być zauważalny w Polsce. 
Teresa Kaim crossfit trenuje 
tylko i wyłącznie amator-
sko dla własnej satysfakcji 
i przyjemności oraz odre-
agowania od codzienności. 
Jeżeli czas i obowiązki za-
równo domowe, i służbowe 
na to pozwalają trenuje 3, 4 
razy w tygodniu łącząc na 
zmianę trening na siłowni 
i crossfit. W ubiegłym roku 
policjantka wzięła udział 
w wewnętrznych zawodach 
przygotowanych przez 

Crossfit Stocznia aby sprawdzić swoje możliwości 
i na nich zajęła III miejsce. 

Natomiast jej zamiłowanie do pszczelarstwa trwa 
już od kilku lat, kiedy w swojej diecie sportowca cu-
kier zastąpiła miodem, który odgrywa w jej diecie 
ważną rolę, ponieważ rocznie zjada go około 10 li-
trów. W miód policjantka zaopatrywała się u zna-
jomego pszczelarza, który zaszczepił w niej zainte-
resowanie pszczołami oraz ich produktami. Teresa 
Kaim pomyślała wtedy, że chciałaby mieć chociaż 
jedną pszczelą rodzinę. Tak się stało, dwa lata temu 
pierwszą pszczelą rodzinę policjantka schwytała sa-
modzielnie podczas rójki pszczół u znajomego w pa-
siece, kolejną rodzinę kupiła od pszczelarza. Swoje 
ule ulokowała na działce kilkanaście kilometrów za 
Gdańskiem. 

Policjantka uwielbia życie pszczelarza, które pod-
porządkowane jest wielu rzeczom, przede wszystkim 
kontaktowi z naturą. Trzeba dokładnie wiedzieć jakie 
czynności pszczelarz musi wykonać o danej porze 
roku. Swoją mini pasiekę utrzymuję dla własnej satys-
fakcji posiadania pszczół i możliwości pozyskiwania 
własnego miodu. Na ogół każdy pszczelarz jest swo-
jego rodzaju amatorem i hobbystą. W jej przypadku 
zamiłowanie stawia ponad rachunek ekonomiczny. 
Płynne złoto wykorzystuje na własne potrzeby i po-
trzeby rodziny. Do pasieki zagląda w dni wolne od 
pracy albo kiedy jest potrzebą wykonania w pasiece 
określonych czynności. W tym roku swoją pasiekę 
powiększyła o kolejne cztery ule, łącznie posiada ich 
siedem i nie zamierza na tym kończyć.
asp. Karina Kamińska
KMP Gdańsk
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ADAM FIRYN – DZIELNICOWY CO WALCZY POD 
GRUNWALDEM

Asp. Adam Firyn jest dzielnicowym w Komisaria-
cie Policji w Gniewie. Oprócz służby w Policji, jego 
pasją jest rekonstrukcja historyczna, którą zajmuje 
się już od 20 lat. To wielokrotny zwycięzca Turnieju 
Grunwaldzkiego i Turnieju Króla Jana III w Zamku 
Gniew. Od 1998 roku uczestniczy w rekonstrukcji 
Bitwy pod Grunwaldem 1410. Jego rycerskie mot-
to to: „VINCIT QUI PATITUR”, czyli „ZWYCIĘSTWO 
ODNOSI TEN, KTO WYTRWA”. 

Adam Firyn wstąpił w policyjne szeregi w 2004 roku. 
Służbę rozpoczął w Zespole Patrolowo-Interwencyj-
nym w Komisariacie Policji w Gniewie, a od 4 lat 
jest tam dzielnicowym. W tym roku dostał awans 
i obecnie jest starszym dzielnicowym. W ramach 
swoich obowiązków służbowych dba o poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rewirze. 
Każdy może zwrócić się do niego o pomoc i poradę 
prawną. Aspirant Adam Firyn pomaga w rozwiązy-
waniu codziennych, nawet niewielkich problemów 
mieszkańców, którzy zwracają się do niego z prośbą 
o pomoc. 

Jego największą pasją jest rekonstrukcja historycz-
na. Adam Firyn należy do grona pierwszych wolon-
tariuszy, którzy od 1992 roku wspomagali odbudowę 
i ożywienie Zamku Gniew. Rekonstrukcją historyczną 
zajmuje się od dwudziestu lat. Od 1998 roku uczest-
niczy w rekonstrukcji Bitwy pod Grunwaldem 1410 
odgrywając ważne role w widowisku. Od 2006 roku 
bierze udział w turniejach joustingowych, w Polsce, 
Francji i Belgii. 

Wielokrotny zwycięzca Turnieju Grunwaldzkiego 
i Turnieju Króla Jana III w Zamku Gniew. Od 2004 roku 
pełni służbę w chorągwi husarskiej marszałka woje-
wództwa pomorskiego, rekonstruującej XVII- wieczną 

husarię – chlubę polskiego oręża. Brał udział w wielu 
produkcjach filmowych promujących historię Polski 
i Europy. Jest instruktorem jazdy konnej. 
asp.sztab. Dawid Krajewski
KPP Tczew

Sopocka drogówka dostała terminale płatnicze
W styczniu policjanci drogówki z Komendy Miej-

skiej Policji w Sopocie otrzymali trzy terminale płat-
nicze, które będą wykorzystywane w codziennej 
służbie. Funkcjonariusze uczestniczyli też w szko-
leniu z obsługi tych urządzeń. Dzięki otrzymanym 
terminalom sprawcy wykroczeń będą mogli wybrać 
sposób płatności za mandat kartą płatniczą, blik lub 
kartą podarunkową. Wybór formy płatności będzie 

zależał od osoby ukaranej. Kierowca może, ale nie 
musi wybrać formy płatności kartą, o czym będą 
informować kierowców policjanci.
asp. Lucyna Rekowska
KMP Sopot
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Policjanci na szczycie antyterrorystycznym 
“The terrorist maze” 
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Ja-
rosław Rzymkowski wraz z przedstawicielem wy-
działu prewencji gdańskiej komendy uczestniczył 
w trwającym od 11 do 14 września ub.r. – 17. Szczycie 
Anyterrorystycznym „The Terrorist Maze” w Herclijji 
w Izraelu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
służb, uczelni i sektora prywatnego z całego świata.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Ja-
rosław Rzymkowski wziął udział w 17. Szczycie Anyter-
rorystycznym „The Terrorist Maze” w Herclijji w Izraelu. 
Polską Policję na konferencji reprezentowali również 
funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji oraz KWP 
z siedzibą w Radomiu. Gospodarzem przedsięwzięcia 
był International Institute for Counter-Terrorism (ICT), 
który razem z KWP w Gdańsku bierze udział w projekcie 
„Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie 
alternatywnej narracji dla radykalizmu” – TRIVALENT 
(„Terrorism PReventIon Via RAdicaLisation CountEr-Nar-
raTive”). Projekt TRIVALENT jest pierwszym przedsię-
wzięciem KWP w Gdańsku realizowanym w ramach 
unijnego Programu Horyzont 2020, zajmującego się 
finansowaniem badań i innowacji. Wydarzenie w Herclij-
ji było więc także okazją do spotkania członków konsor-
cjum projektowego, podsumowania dotychczasowych 
działań i zaplanowania przyszłych przedsięwzięć.

1 maja 2017 r. została podpisana umowa o do-
finansowanie projektu zakładającego zrozumienie 
przyczyn radykalnych postaw poprzez wypracowa-
nie właściwych strategii i rozwiązań praktycznych 
zmierzających do ograniczenia zjawiska terroryzmu.

Liderem projektu jest Universita degli Studi Roma 
Tre w Rzymie. W skład konsorcjum partnerskiego 

wchodzi 21 intytucji, w tym jednostki Policji z Belgii, 
Albanii, Polski (oprócz KWP w Gdańsku – KGP i KWP 
z siedzibą w Radomiu), jednostka penitencjarna z Por-
tugalii, uczelnie z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii 
oraz przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest zebranie działań prewencyj-
nych i ochronnych, które stworzyłyby ogólnodostęp-
ną politykę zdolną do stworzenia sposobów i środ-
ków alternatywnych scenariuszy i narracji, łącznie 
z międzykulturowym dialogiem i metodami inter-
wencji. Mogłyby one zostać użyte w kontekście róż-
nych instytucji i społeczności w celu udoskonalenia 
umiejętności zawodowych zaangażowanych opera-
torów oraz wspierania ich zadań na bazie większej 
świadomości prowadzonych działań. Komórką KWP 
w Gdańsku zaangażowaną w działania projektowe 
jest Wydział Prewencji, którego przedstawicielka, asp. 
sztab. Iwona Glińska w czerwcu ub.r. wzięła udział 
w spotkaniu inicjującym projekt w Rzymie.
Agnieszka Jaruminowska
KWP Gdańsk

Podziękowania dla policjantów
Człuchowscy policjanci otrzymali podziękowania za sprawną i szybką ewa-

kuację mieszkańców palącego się budynku wielorodzinnego w Człuchowie.  
Zdecydowana interwencja oraz alarm, który wszczęli wtedy funkcjonariusze 
uchronił mieszkańców budynku od zatrucia dymem i dużych strat materialnych. 

23 stycznia Pani Weronika Korba w imieniu wszystkich mieszkańców domu 
podziękowała za ratunek: mł.asp Krzysztofowi Kolatowi, sierż.sztab. Karo-
lowi Potrackiemu, sierż.sztab. Radosławowi Czmielowi i st.sierż. Mateuszowi 
Peplińskiemu. asp.sztab. Sławomir Gradek KPP Człuchów
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Szkolenie dla przewodników psów 
służbowych

Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów 
Służbowych zorganizował w październiku ub.r. w Siel-
pi Wielkiej kolejne szkolenie dla przewodników i psów 
służbowych – patrolowych i „specjałek”. Tematyką 
szkolenia w odniesieniu do psów patrolowych było 
doskonalenie pracy psa w kagańcu i bez, w chwili 
zagrożenia nagłym atakiem na przewodnika w wa-
runkach zabudowy zewnętrznej i wewnętrznej. Nato-
miast psy specjalistyczne – do wykrywania zapachu 
narkotyków, papierosów czy materiałów wybucho-
wych doskonaliły umiejętności praktyczne na bazie 
zabudowy mieszkalnej, placówek handlowych czy 
gastronomicznych.

W podzielonym na dwie tury szkoleniu wzięło 
udział łącznie ok. 130 osób z różnych formacji: Poli-
cji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Straży 
Miejskich, Straży Leśnej, Żandarmerii Wojskowej, 
Wojska Polskiego, Służby Więziennej i Służby Celnej. 
Gościliśmy również przedstawicieli dwóch ośrodków 
szkoleniowych psów służbowych: Straży Więziennej 
z Czarnego i Krajowej Administracji Skarbowej w Ka-
mionie. W szkoleniu wzięło udział czterech funkcjo-
nariuszy garnizonu pomorskiego. Byli to asp.sztab. 
Tomasz Paszylk i asp. Rafał Budnik z KPP Kościerzyna 

oraz st.asp. Łukasz Kostka i asp. Łukasz Tracz z KPP 
Starogard Gdański. Podczas szkolenia szczególnie 
wysoko oceniono przewodników i ich psy do wy-
krywania zapachu narkotyków. Asp. Łukasz Tracz 
z psem „Harab” zajęli I miejsce, a asp.sztab. T. Paszylk 
z psem „Korsyka” drugie.
podinsp. dr Piotr Taras
KWP Gdańsk

Dwie eskorty do porodu
Na początku lutego, w ciągu jednej godziny poli-
cjanci z gdańskiej drogówki mieli dwa nietypowe 
pilotaże – poproszeni o pomoc przez kierowców 
subaru i forda, pilotowali do szpitala auta z rodzą-
cymi kobietami. Funkcjonariusze na sygnałach za-
pewnili kobietom bezpieczną eskortę do placówek 
medycznych, gdzie trafiły pod opiekę specjalistów.

Najpierw po godzinie 13.00 na ul. Łostowickiej 
w Gdańsku patrol drogówki, który zatrzymał się 
przed światłami, został poproszony przez kierowcę 
subaru o pomoc. 30-letni mieszkaniec powiatu kar-
tuskiego powiedział funkcjonariuszom, że jego żona 
zaczęła rodzić w samochodzie. Poprosił o wsparcie 
w sprawnym dotarciu do szpitala. Funkcjonariusze 
bez wahania podjęli się tego wyzwania. Poinfor-
mowali o tym oficera dyżurnego, włączyli sygnały 

świetlne, dźwiękowe i pilotowali subaru przez dwa 
kilometry do pobliskiej placówki medycznej, po czym 
upewnili się, że rodząca kobieta uzyska pomoc spe-
cjalistów. Godzinę później, czyli tuż po godz. 14.00, 
podobną interwencje miał inny patrol ruchu drogo-
wego z Gdańska. Tym razem sytuacja wydarzyła się 
na zjeździe z gdańskiej obwodnicy. Do funkcjona-
riuszy o pomoc zwrócił się kierowca forda mondeo. 
37-letni mieszkaniec Władysławowa poinformował, 
że w aucie znajduje się jego ciężarna żona, u której 
zaczęła się akcja porodowa i potrzebuje szybkiego 
transportu do szpitala. Policjanci natychmiast podjęli 
decyzję o udzieleniu pomocy rodzinie w bezpiecz-
nym i szybkim dotarciu do szpitala. 
nadkom. Magdalena Ciska
KMP Gdańsk
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Mistrzyni sprzed lat – 
kulturystka – sierż.sztab. 
Mariola Ostrowska

Przygodę ze sportem bohaterka artykułu rozpo-
częła z początkiem lat 80-tych XX wieku.

Miłość do sportu zaszczepili jej rodzice – wyczyno-
wi sportowcy grający w piłkę ręczną. Również brat 
Marioli – kulturysta, miał duży udział w kształto-
waniu jej kariery sportowej. To rodzice zaprowadzili 
ją do klubu sportowego „Start” Elbląg i zapisali do 
sekcji lekkoatletycznej.

I to była jej pierwsza miłość. Oszczep i kula domi-
nowały w jej zainteresowaniach. Na Mistrzostwach 
Polski w rzucie oszczepem zajęła najbardziej nielu-
biane przez sportowców IV miejsce. Niemniej jednak 
pozwoliło jej to na zakwalifikowanie do ścisłej Kadry 
Narodowej przygotowującej się do Mistrzostw Europy 
w Lekkiej Atletyce – Birmingham ‘87. Niestety kon-
tuzja – złamana noga – złamała również jej szanse 
na udział w mistrzostwach. Jednak Mariola nie jest 
z tych co się łatwo poddają. Skomplikowany uraz 
uniemożliwił jej uprawianie dyscyplin szybkościo-
wych z dużym obciążeniem kontuzjowanej nogi. I tu 
z pomocą przyszedł brat. To on namówił ja do upra-
wiania raczkującej wtedy w Polsce kulturystyki. Niko-
mu nieznany wtedy klub sportowy „Sielanka” Elbląg 
otworzył pierwszą w regionie sekcję kulturystyczną.  

I to był strzał w dziesiątkę.
W skromnej piwnicy, gdzie umieszczona była si-

łownia wykuwały się przyszłe sukcesy Marioli. Już 
w 1989 r. wywalczyła VI miejsce na Mistrzostwach 
Polski w Pile. W 1991 roku zdobyła srebrny medal 
i tytuł Vice Mistrzyni Polski w Koszalinie. W kolej-
nych latach sięgała po laury w wielu zawodach kul-
turystycznych w kraju i za granicą. Niestety... tym 
razem miłość innego rodzaju zakończyła przygodę 
ze sportem. W roku 1992 Mariola Ostrowska stanęła 
na ślubnym kobiercu.

Pomimo wielu znaczących osiągnięć w sporcie, za 
swój największy sukces życiowy uważa swoją córkę – 
Kingę. Nie odziedziczyła, co prawda po mamie talentu 
do sportu, lecz do nauki. Obecnie jest wyróżniająca się 
studentką III roku neurologii na Uniwersytecie Gdań-
skim. Kinga również w liceum w Elblągu uznana została 
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na za najwybitniejszą uczennicę w swoim roczniku.
Mariola karierę w Policji zaczęła w 1999 roku – 

początkowo w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP 
w Elblągu. Po trzech latach przeniosła się do Poli-
cyjnej Izby Dziecka również w Elblągu. Jednak zno-
wu miłość, tym razem do morza, przywiodła ją do 
obecnego miejsca pełnienia służby – Wydziału Kon-
wojowo-Ochronnego KWP w Gdańsku.

Bardzo długo trwało namówienie Marioli Ostrow-
skiej do podzielenia się swoją niezwykłą historią. 
Jeszcze dłużej trwało namówienie jej na pokazanie 

zdjęć z jej występów. Jednak dzięki jej uprzejmości 
koledzy z Sekcji I WKO KWP w Gdańsku mogli zo-
baczyć filmy z jej występów i są pełni podziwu z jej 
profesjonalnych występów.

Niezwykła jest historia naszej koleżanki. Tylko ob-
jętość artykułu nakazuje streszczenie jej curriculum 
vitae, ale z łezką w oku słuchałem historii Marioli, 
która dla miłości i rodziny gotowa była poświęcić 
się i zrezygnować z kariery sportowej.
podinsp. Waldemar Bączek
KWP Gdańsk

Stygmatyzacja, dyskryminacja 
a przestępstwa z nienawiści ‒ 
konferencja

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdańsku przy współpracy 
z pracownikami naukowymi Instytutu Psycholo-
gii Uniwersytetu Gdańskiego zrealizowali trzecią 
z cyklu konferencję pt. „Wyzwania współczesnej 
profilaktyki zagrożeń społecznych. Stygmatyzacja, 
dyskryminacja a przestępstwa z nienawiści”.

14 listopada ub.r. na Uniwersytecie Gdańskim odby-
ła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Wyzwa-
nia współczesnej profilaktyki zagrożeń społecznych. 
Stygmatyzacja, dyskryminacja a przestępstwa z nie-
nawiści”. Konferencja została zorganizowana przez 
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku oraz Zakład Psychologii Osobowości 
i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. 
Rozpoczęła się wystąpieniem Pani Prodziekan ds. 
Nauki dr hab. Małgorzaty Lipowskiej, prof. Uniwer-
sytetu Gdańskiego oraz Pana insp. Krzysztofa Koze-
lana I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku. Konferencja miała charakter otwarty i ad-
resowana była do służb odpowiedzialnych za szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo na terenie województwa 
pomorskiego, do przedstawicieli instytucji działają-
cych w przedmiotowym obszarze tematycznym. 
Pierwszy wykład poświęcony był przestępstwom 
z nienawiści w ujęciu prawnym i społecznej szko-
dliwości czynu. W następnych panelach prelegenci 

omówili tematy: „Dehumanizacja i stygmatyzacja; 
czyli o psychologicznych mechanizmach usprawie-
dliwiania przemocy”, „Jak zmienić trudne relacje 
z ludźmi, którzy się od nas różnią?”, „Działania na 
rzecz ofiar przestępstw w kontekście etyki zawo-
dowej policjanta”, „Konstruowanie fake-newsów 
i hate-komunikaty jako przejawy cyberprzemocy”, 
„Działania profilaktyczne Policji w województwie po-
morskim w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji”. 
Kolejna konferencja naukowo-szkoleniowa odbędzie 
się w kwietniu, także na Uniwersytecie Gdańskim, 
we współpracy z pracownikami Zakładu Psycholo-
gii Osobowości i Psychologii Sądowej, pod nazwą 
„Przemoc rówieśnicza. W poszukiwaniu tożsamości 
indywidualnej i społecznej.”
st.asp.Barbara Gawłowicz-Witkiewicz
KWP Gdańsk

Numer 25_2018.indd   11 2018-02-24   21:20:50



Patrol marzec 2018               www.pomorska.policja.gov.pl12

SPORT
Czarno to widzę – IV ćwierćmaraton komandosa 
w Czarnem

Biegać, ale po co? To pytanie, które często sły-
szy początkujący biegacz. Przyczyny, dla których 
zaczynamy biegać są tak różne, jak różni są lu-
dzie. Jedni chcą schudnąć, inni chcą być modni 
– wszyscy biegają więc ja też muszę, a jeszcze inni 
chcą zmienić coś w swoim życiu. Nieważne dlacze-
go zaczynamy – ważne, że zaczęliśmy i biegamy.

Z czasem, to co na początku nazywamy ewo-
luowaniem zmienia się w prawdziwy bieg. W trak-
cie tego procesu obserwujemy swoje wyniki, któ-
re z dnia na dzień są coraz lepsze, wprowadzamy 
bardziej profesjonalne i zróżnicowane treningi. 
To jest moment, w którym bieganie zaczyna się 
zmieniać w pasję. a dzień bez treningu staje się 
dniem straconym. Pojawia się myśl „a może by 
tak spróbować sił w jakimś biegu”. Na szczęście 
amatorów biegania w Polsce jest bardzo dużo więc 
i wybór biegów jest olbrzymi. Zaczynamy starty, 
zwiększamy dystanse biegowe, jeździmy po całej 
Polsce (i nie tylko), biegamy biegi wielkomiejskie 
i te małe, tak zwane powiatowe, zdobywamy me-
dale, przesuwamy rekordy życiowe, krótko mówiąc 
jesteśmy w biegowym siódmym niebie. Wydaje się 
nam, że osiągnęliśmy granice naszych możliwości. 
A może by ją przesunąć.

Tu dla mundurowych i nie tylko, naprzeciw wy-
chodzi Wojskowy Klub Biegacza Meta z Lublińca 
organizator między innymi ekstremalnych Biegów 
Komandosa. Dlaczego ekstremalnych? Bo biegnie-
my głównie w trudnym terenie leśnym, bo biegnie-
my w mundurze, bo biegniemy w wysokich butach 
mundurowych (absolutnie nieprzystosowanych do 
biegania), bo biegniemy z plecakiem ważącym mi-
nimum 10 kilogramów. Powyższe czynniki z osobna 
sprawiają, że bieganie nabiera zupełnie nowego 
znaczenia, a wszystkie naraz sprawiają, iż ponownie 
słyszymy pytanie zadane na początku artykułu 
„Po co”?

W ramach Biegów Komandosa WKB META or-
ganizuje cztery biegi: Ćwierćmaraton Komandosa 
w Czarnem, Półmaraton Komandosa w Warszawie, 
Maraton Komandosa w Lublińcu oraz Setkę Koman-
dosa również w Lublińcu (bieg na dystansie 100 
kilometrów). Ukończenie trzech pierwszych biegów 
gwarantuje zdobycie Szlemu Komandosa, z kolei 
ukończenie wszystkich Super Szlemu Komando-
sa. Pierwszy bieg z serii Komandosa w 2018 roku 
odbył się 20 stycznia w Czarnem w powiecie człu-
chowskim. Był to IV Bieg Przełajowy o Puchar 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, 
„Czarno to widzę” czyli Ćwierćmaraton Komando-
sa. W ramach biegu odbyły się II Mistrzostwa Pomo-
rza Szkół Mundurowych w biegach przełajowych.

Organizatorzy przygotowali całe zaplecze biegu 
w budynku Zespołu Szkół w Czarnem na ul. Parko-
wej 4 gdzie oprócz biura zawodów znajdowały się 
szatnie dla uczestników, strefa ważenia i depozytu 
plecaków oraz strefa gastronomiczna. Ale po kolei. 
Po przebraniu się w „mundur startowy” zawodnicy 
udawali się do strefy ważenia i depozytu plecaków 
gdzie obsługa bardzo skrupulatnie sprawdziła cię-
żar plecaka, który przypomnę musiał ważyć mini-
mum 10 kilogramów. Po ogłoszeniu przygotowania 
do startu zawodnicy odebrali plecaki i udali się na 
linię startu zlokalizowaną w okolicy Placu Wolności. 
Sygnałem do startu był wystrzał armatni. Począt-
kowo trasa prowadziła asfaltowymi ulicami pokry-
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tymi śniegiem i błotem śniegowym, jeżeli w tym 
momencie uczestnicy nie widzieli skąd nazwa biegu 
„Czarno to widzę”, to na pewno szybko zrozumie-
li po wbiegnięciu na leśne, ośnieżone, nierówne 
i śliskie dróżki. Po przebiegnięciu dwóch, bardzo 
wymagających pętli w lesie uczestnicy ponownie 
wybiegli na miejskie ulice gdzie po kilkuset metrach 
i krótkim podbiegu docierali do mety. Na koniec 
jeszcze ponowne ważenie plecaka i można było się 
udać się do szatni i strefy gastronomicznej.

W biegu łącznie udział wzięło blisko 400 osób 
podzielonych na trzy kategorie: bieg z mundu-
rem i plecakiem, II Mistrzostwa Pomorza Szkół 
Mundurowych w biegach przełajowych oraz ka-
tegoria sportowa – bieg bez munduru i plecaka. 

Poza żołnierzami i uczniami szkół o profilu mun-
durowym w biegu udział brali również policjanci 
(liczna grupa ponad 60 funkcjonariuszy), strażacy 
oraz strażnicy więzienni. W kategorii bieg z mun-
durem i plecakiem wśród mężczyzn triumfował 
sierżant Artur Pelo z 7. Brygady Obrony Wybrzeża 
w Słupsku (wielokrotny zwycięzca biegów Koman-
dosa) przed szeregowym Sebastianem Duszyńskim  
z 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie 
Mazowieckim oraz starszym szeregowym Piotrem 
Wijatą z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dę-
blinie. Najszybszą kobietą była szeregowa Anna 
Gosk z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
w Zegrzu, w dalszej kolejności na mecie zameldo-
wały się Anna Paulina Kurdyk oraz Zuzanna Głom-
biowska. W kategorii II Mistrzostwa Pomorza Szkół 
Mundurowych w biegach przełajowych triumfowali 
Kacper Gierszewski z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Wincentego Pola w Czersku, oraz Wiktoria Prze-
rada z Szkoły Technicznej BZDZ 6 w Chojnicach. 
W Kategorii sportowej – bieg bez munduru i pleca-
ka zwyciężyli Mirosław Bryl z 15 Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej oraz Janna Gałan.

Kolejny bieg z serii biegów komandosa VIII Pół-
maraton Komandosa odbył się 3 lutego w War-
szawie. Na pozostałe biegi WKB META zaprasza 
do Lublińca 16 marca Setka Komandosa oraz  
24 listopada Maraton Komandosa. Więcej informa-
cji na temat Biegów Komandosa można znaleźć 
na stronie http://www.wkbmeta.pl
asp. Szymon Szemberski
KWP Gdańsk

Służba na rzecz najmłodszych cz. 2
{
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okiem fotografa
Pomorscy policjanci systematycznie oddają 

życiodajny płyn
W marcu bierzemy udział w kolejnej akcji MSWiA pod nazwą „SpoKREWnieni służbą”
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okiem fotografa Dzielnicowa wspierała pracę przy kalendarzu 
„STOP! Zagrożeniom w rodzinie XXI wieku”
Dzielnicowa z Krynicy Morskiej po raz kolejny 
zaangażowała się w pracę nad kalendarzem po-
święconym tematyce przeciwdziałania przemocy 
i dysfunkcji w rodzinie. Już po raz piąty z inicjatywy 
Zespołu Interdyscyplinarnego, którego członkiem 
jest policjantka oraz Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, powstał kalendarz 
na 2018 rok. Na jego kartach przedstawiono tema-
tykę ,,STOP! ZAGROŻENIOM W RODZINIE XXI WIE-
KU” widzianą oczami dzieci i młodzieży z Krynicy 
Morskiej. Wydrukowany w ilości 100 sztuk kalen-
darz trafi do instytucji, które na co dzień współpra-
cują z krynickim MOPS-em w zakresie zwalczania 
przemocy i uzależnień oraz wspierania rodziny.

Z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego działa-
jącego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Krynicy Morskiej, którego członkiem jest między 
innymi policjantka Aleksandra Hofmann oraz Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
powstał kalendarz na 2018 rok. To już piąta edycja 
tego przedsięwzięcia, a tym razem pracom przy jego 
powstawaniu przyświecało hasło „STOP! ZAGROŻE-
NIOM W RODZINIE XXI WIEKU”. Autorami prac wyko-
rzystanych w kalendarzu są uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka. Na poszczególnych 
kartach można podziwiać grafiki ukazujące tematykę: 
szczęśliwej wielopokoleniowej rodziny, szacunku dla 
starszych i potrzeby opieki nad nimi, przeciwdziałania 
uzależnieniom od alkoholu, rodzinnej stabilności i bez-
pieczeństwa, wspólnego spędzania czasu wolnego, 
umiejętności poprawnego komunikowania się i wyra-
żania swoich potrzeb i problemów bez przemocy – wi-
dzianą oczami młodych kryniczan. Mł.asp. Aleksandra 

Hofmann pełniąc służbę jako dzielnicowa w Krynicy 
Morskiej niejednokrotnie spotyka się z problematyką 
różnego rodzaju zagrożeń w rodzinie w dzisiejszych 
czasach. Zaangażowanie do pracy przy kalendarzu 
dzieci i młodzieży to sposób na oryginalną formę pro-
filaktyki w rejonie i pielęgnowanie w najmłodszych 
jego mieszkańcach bezpiecznych postaw i zachowań 
godnych naśladowania. 

Sponsorem kalendarza jest MOPS w Krynicy Mor-
skiej i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, a do współpracy przy jego powsta-
waniu włączył się również Urząd Miasta w Krynicy 
Morskiej. Wydrukowany w ilości 100 egzemplarzy 
kalendarz trafi do przedstawicieli instytucji na co 
dzień zajmujących się współpracą na rzecz zwalcza-
nia przemocy i uzależnień oraz wspierania rodziny.
asp.sztab. Sebastian Białachowski
KPP Nowy Dwór Gdański
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