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Komendant podpisał porozumienie
o zakupie pojazdów
8 maja w Urzędzie Marszałkowskim Komendant
Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław
Rzymkowski i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podpisali porozumienie,
w ramach którego do KWP w Gdańsku trafi 100
tys. złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na
zakup trzech radiowozów segmentu C.
W ramach porozumienia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Marszałkiem
Województwa Pomorskiego zostaną przekazane
pieniądze na zakup trzech radiowozów segmentu
„C” – dwóch nieoznakowanych i jednego oznakowanego. Zakup radiowozów zostanie zrealizowany
w połowie z przekazanych pieniędzy, druga połowa kosztów zostanie pokryta z budżetu Komendy
Głównej Policji.
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Nowo zakupione radiowozy trafią do funkcjonariuszy z garnizonu pomorskiego.
podkom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk
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Od redaktora naczelnego

nadkom. Beata Domitrz

W czerwcowym numerze naszego kwartalnika przedstawiamy zdarzenia z minionych trzech miesięcy służby w woj. pomorskim. Z perspektywy kwartału wydarzyło się bardzo dużo. Byliśmy obecni nie tylko
w pomorskim, ale także poza granicami kraju. Zapraszamy m.in. na
podsumowanie udziału pomorskich policjantek w misjach pokojowych.
Powstaniu tego artykułu sprzyjał obchodzony 29 maja Dzień Weterana
Działań poza Granicami Państwa. Ponadto prezentujemy osiągnięcia
wyjazdów do Niemiec i USA. Oczywiście odnosimy się też do czerwcowego Dnia Dziecka – to właśnie najmłodszym dedykowana jest
część policyjnych działań mająca na celu kształtowanie bezpiecznych
zachowań w różnych sytuacjach. Życzymy udanego i spokojnego sezonu letniego – tym na służbie, i tym na urlopach – „do zobaczenia”
we wrześniu.
Zespół redakcyjny

Najlepsi kryminalni w Pomorskiem
Policjanci pionu kryminalnego ze wszystkich komend powiatowych i miejskich województwa pomorskiego zakończyli w kwietniu br. rywalizację
w słupskiej Szkole Policji. O miano najlepszych rywalizowało 19. reprezentacji z komend miejskich
i powiatowych.
Każda jednostka zgłosiła drużynę w skład której
weszli: policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant
operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki
oraz policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Celem rywalizacji było promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów
służby kryminalnej oraz motywacja do doskonalenia
swoich kwalifikacji zawodowych.
Przez dwa dni rywalizacji policjanci uczestniczyli
w sprawdzianach wiedzy teoretycznej oraz sprawdzianach umiejętności praktycznych. W ostatecznej
klasyfikacji najlepsi okazali się kryminalni z Kartuz (1.miejsce) przed swoimi kolegami z Lęborka
(2.miejsce) i Kościerzyny (3.miejsce).
Zwycięzcy ze wszystkich województw rywalizować będą o miano najlepszych w kraju na początku
czerwca w pilskiej Szkole Policji.
Źródło: Informacyjny Serwis Policyjny
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Nasz człowiek w Stanach
Od 20 do 30 marca nadkom. Jarosław Przyjemczak
Z-ca Dowódcy SPAP w Gdańsku przebywał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jego wizyta podyktowana była prowadzonymi badaniami
naukowymi do pracy doktorskiej na temat „Systemu Ratownictwa Medycznego w Policji”.
W trakcie swojego pobytu miał okazję zapoznać
się z pracą Policji i Straży Pożarnej Departamentu
Oceanside w Kalifornii. Podczas realizacji badań
przeprowadził szereg wywiadów eksperckich z policjantami pracującymi w jednostce specjalnej Policji
SWAT oraz badanie za pomocą formularza ankiety,
gdzie respondentami badania byli funkcjonariusze
Policji. W trakcie wizyty zapoznał się z wyposażeniem tamtejszej Policji, uczestniczył w corocznych
zajęciach i egzaminach dopuszczających policjantów
do służby, a także miał okazję wziąć czynny udział
w służbie jednostki ratowniczo-gaśniczej, gdzie jako
dodatkowy Paramedyk wspomagał wykonywanie zadań przez zespół medyczny.
Wizyta, która odbyła się dzięki uprzejmości kolegi – Krzysztofa Kamińskiego, który na co dzień
służy w jednostce ratowniczo-gaśniczej departamentu Oceanside w Kalifornii, wniosła ogromny wkład
w wypracowanie modelu kształcenia policjantów
w zakresie pierwszej pomocy, a także pozwoliła na
zweryfikowanie stosowanych standardów postępowania z rannymi i poszkodowanymi w trakcie wy-

konywania zadań policyjnych. Paramedic-firefighter
Krzysztof Kamiński, który od kilkunastu lat służy
w tamtejszej straży pożarnej a od kilku lat pełni funkcję Paramedyka w specjalnych oddziałach Policji czyli
w SWAT Oceanside Police Department jest stałym
uczestnikiem corocznych warsztatów, konferencji
i zawodów „Paramedyk”.
Łączenie przez niego funkcji Paramedyka straży
pożarnej oraz policyjnego nie jest jedyną ciekawostką podpatrzoną w USA. Kolejnym elementem wartym naśladowania jest coroczny kurs weryfikacyjny
kończący się egzaminem. W programie tego kursu
znajdują się elementy pracy policyjnej takie jak: zapoznanie się z nowymi regulacjami i rekomendacjami
w zakresie pracy policyjnej, strzelanie, prowadzenie
pojazdu i czynności ratownicze. Realizacja tych elementów odbywa się poprzez wykłady, ćwiczenia na
symulatorach i ćwiczeniach praktycznych. Obowiązkiem każdego policjanta jest zaliczenie tego kursu.
Należy zaznaczyć, że udział w tym szkoleniu dotyczy
zarówno szeregowych policjantów, jak i kadry kierowniczej. Dzięki materiałom zebranym podczas podróży
możliwe będzie wypracowanie standardów i procedur
w Systemie Ratownictwa Medycznego w Policji, proponowanych przez nadkom. Jarosława Przyjemczaka.
nadkom. Jarosław Przyjeczak
SPAP w Gdańsku
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Autor pragnie serdecznie podziękować za umożliwienie przeprowadzenia
badań naukowych podczas wizyty
w USA – Rickowi Robinsonowi i Joe
Wardowi z Fire Department oraz Lt.
Travisowi Nortonowi i Mikowi Kosowi z Police Department z Oceanside
w Kalifornii. Szczególne podziękowania
składa Krisowi Kamińskiemu z Oceanside Fire Department za zorganizowanie
całej wizyty i okazaną pomoc.

Policjant – ratownik
Często się zdarza, że to właśnie policjanci są
pierwsi na miejscu zdarzenia wymagającego udzielenia pomocy poszkodowanym, i to właśnie oni
muszą natychmiast rozpocząć akcję ratunkową.
Zatem od ich wiedzy i umiejętności może zależeć
czyjeś życie. Wprawdzie w trakcie szkolenia podstawowego każdy funkcjonariusz poznaje zasady
udzielania pierwszej pomocy to policjanci również
doskonalą i poszerzają swoją wiedzę. Najwyższym
stopniem kwalifikacji dla osoby bez specjalistycznego wykształcenia medycznego jest tytuł ratownika
medycznego i taki właśnie tytuł ma asp. Dariusz
Bryger. Funkcjonariusz prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży ucząc ich udzielać pierwszej pomocy.
Aspirant Dariusz Brygier na co dzień jest funkcjonariuszem Zespołu Interwencyjno-Patrolowego Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, w której służy
od 14 lat. Ponadto w sezonie letnim służy w ogniwie
wodnym. Jest też przewodnikiem psa służbowego do
wykrywania zapachów narkotyków Jawa, z którym
zdobył pierwsze miejsce w wojewódzkich kwalifikacjach do XVII Kynologicznych Mistrzostw Policji.
Dwukrotnie uczestniczył on w misjach pokojowych
Polskiej Policji w Kosowie gdzie doświadczył tego jak
ważnym jest potrafić pomóc poszkodowanej osobie. Dlatego jego głównym zainteresowaniem jest
ratownictwo medyczne i chęć zaznajomienia z tą
wiedzą jak największej ilości osób w tym młodzieży
i dzieci. Właśnie dlatego ukończył kurs specjalistyczny, na którym zdobył tytułu ratownika – najwyższy
stopień kwalifikacji dla osoby bez specjalistycznego
wykształcenia medycznego.

Obecnie w ramach programu „ I Ty możesz uratować komuś życie” prowadzi szkolenia w szkołach
różnego szczebla, na których uczy dzieci i młodzież
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas tych szkoleń najpierw dzieli się z uczestnikami
zdobytą wiedzą teoretyczną, po czym odbywają
się zajęcia praktyczne. Każdy z uczestników zostaje
przeszkolony z zakresu udzielania pomocy osobie
poszkodowanej oraz prawidłowego wezwania pomocy. Podczas zajęć prowadzone są też ćwiczenia
z przywrócenia czynności życiowych przy użyciu
defibrylatora oraz ćwiczenia na fantomach.
Cały sprzęt do przeprowadzenia zajęć nie tylko
w formie teoretycznej został pozyskany i przekazany
dzięki przychylności władz samorządowych z całego
powiatu.
Asp. Brygier zaplanował już serię kolejnych spotkań zarówno ze starszą młodzieżą, jak i mniejszymi dziećmi gdyż jak pokazuje doświadczenie nawet
małe dzieci niejednokrotnie dzięki chociażby skutecznemu wezwaniu pomocy ratowały życie najbliższym.
asp. Jarosława Krefta
st.sierż. Magdalena Formela
KPP Kartuzy
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Kobiety na misjach poza
granicami państwa
29 maja obchodzony jest Dzień Weterana Działań
poza Granicami Państwa, ustanowiony w 2011 r.
przez Sejm RP Ustawą o weteranach działań poza
granicami państwa. W tym samym dniu obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Dzień Weterana oficjalnie w Polsce obchodzony jest od 2012 roku. Jest to
święto, które obchodzą również funkcjonariusze
Policji, ponieważ od 26 lat aktywnie uczestniczą
w misjach pokojowych.
Pierwsi policjanci wyjechali na misję w 1992 roku
kiedy to Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych utworzył
polską grupę policyjną w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w byłej Jugosławii
(UNPROFOR). Funkcjonariusze wypełniali zadania
w zakresie: obserwacji oraz inspekcji, przestrzegania
praw człowieka, pomocy instytucjom międzynarodowym w dystrybucji pomocy humanitarnej.
Pieszą kobietą delegowaną do pełnienia zadań
poza granicami państwa była mł.insp Maria Nałęcka
z CLK KGP. Wraz z nią na misję pojechały jeszcze kom.
Grażyna Grabowska z KWP we Wrocławiu i mł.asp.
Justyna Cieślak z KPP w Wejherowie. Panie wyjechały
do Bośni i Hercegowiny w ramach misji UNMBiH a był
to rok 1999, tak więc w przyszłym roku będziemy
obchodzić okrągłą 20-stą rocznicę obecności policjantek na misjach pokojowych.
Droga kobiet-policjantek do tego aby służyły w policyjnych kontyngentach nie była łatwa. Osoby ówcześnie odpowiedzialne za rekrutację i delegowanie
policjantów na misję nie przewidywały możliwości
delegowania kobiet na tego typu operacje. Żaden
z przepisów nie mówił o tym, że kobieta-policjantka
nie może pełnić służby w kontyngencie policyjnym,
a mimo to pierwsze kobiety wyjechały dopiero po 7
latach. Obawy i niechęć były podyktowane raczej tym,
że policjanci-mężczyźni dopiero uczyli się „obecności” kobiet w Policji, a tym bardziej kobiet pełniących
służbę w regionach objętych konfliktem zbrojnym.
Należy podziękować trzem pierwszym policjantkom za determinację, za to, że przełamały bariery
6

i otworzyły innym drogę do tego, aby kobiety mogły
reprezentować polską Policję na arenie międzynarodowej i służyć tym, którzy potrzebują pomocy
w odbudowywaniu struktur państwa i zapewnieniu
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Polska Policja obecna na misjach od 26 lat, deleguje swoich funkcjonariuszy do pełnienia służby
w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, a także jako ekspertów do państw, w których organizacje międzynarodowe utworzyły misje
stabilizacyjne. Do tej pory nasi reprezentanci służyli
w Tadżykistanie, Iraku, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Sudanie i Gruzji. W marcu br. zakończyliśmy swoją obecność na misji ONZ w Liberii wraz
z upłynięciem mandatu ONZ w tym kraju. Obecnie
zaangażowani jesteśmy na misjach UE w Afganistanie, Gruzji, Kosowie i Ukrainie.
Łącznie, przez te 26 lat polska Policja delegowała
3821 policjantów, w tym 113 razy wyjeżdżały kobiety,
które stanowią tylko 3% ogółu delegowanych. Można
zadać pytanie dlaczego tak mało, skoro kobiety w Policji stanowią już 15% ogółu wszystkich zatrudnionych.
Jednym z czynników zniechęcającym do wyjazdu
może być długa rozłąka z rodziną i dziećmi, a także
sama presja rodziny, aby nie narażać życia i zdrowia
w niebezpiecznym rejonie. Pomimo, że zawód policjantki i tak na co dzień wiąże się z narażaniem życia
i zdrowia, to warunki pełnienia służby w Polsce są na
pewno mniej niebezpieczne, niż w państwach post-konfliktowych, gdzie nielegalna broń, miny, miny-pułapki, agresja skonfliktowanych stron jest na porządku
dziennym. Przyczyną także niewielkiej ilości kobiet na
misjach może być bariera językowa ponieważ chcąc
być delegowaną jako ekspert, trzeba – oprócz wiedzy
specjalistycznej – posługiwać się językiem angielskim,
który jest językiem roboczym misji.
Największą ilość policjantów wśród wszystkich
delegowanych stanowią policjanci delegowani do
Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie
działającej na zasadach pododdziału zwartego. I tu
też można dopatrywać się przyczyny niewielkiej ilości delegowanych kobiet. Przez wiele lat kobiety nie
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służyły w plutonach w Oddziałach Prewencji Policji,
w których zadania są właściwie zbieżne z zadaniami
JSPP w Kosowie. Dalego też Dowódcy JSPP w Kosowie niechętnie widzieli policjantki w plutonach
operacyjnych. Kobiety miały okazję służyć w plutonie logistycznym na stanowiskach: Szefa Logistyki,
Oficera Łącznikowego, oficera dyżurnego, oficera
ds. szkolenia, lekarza, pielęgniarki i psychologa. Do
chwili obecnej tylko 3 kobiety były delegowanie
i pełniły służbę w plutonie operacyjnym JSPP w Kosowie, do którego zadań należy m.in. zabezpieczanie
demonstracji, przywracanie porządku publicznego
podczas zamieszek, zabezpieczenie imprez sportowych, eskortowanie niebezpiecznych więźniów,
eskortowanie osób o statusie VIP.
Garnizon pomorski może pochwalić się dość
liczną grupą funkcjonariuszek wśród wszystkich,
które pełniły służbę poza granicami kraju. W naszym województwie jest 6 policjantek, które łącznie
wyjechały na misję 15 razy. Przy ogólnej liczbie 113
wyjazdów wszystkich polskich policjantek, wyjazdy pomorskich policjantek stanowią 7,5 % ogółu.
Najwięcej razy reprezentowała nas mł.asp. Justyna
Cieślak z KPP w Wejherowie. Na misję wyjeżdżała
pięć razy. W Bośni i Hercegowinie była dwa razy jako
ekspert, a następnie pełniła dwukrotnie służbę na
misji ONZ w Kosowie. Ostatni wyjazd to również misja w Kosowie, ale już ramach misji Unii Europejskiej

EULEX. Koleją jest podinsp. Hanna Kowalewicz z KWP
w Gdańsku. Reprezentowała nasz kraj czterokrotnie
pełniąc służbę w JSPP w Kosowie na stanowiskach
Szefa Logistyki i Oficera Łącznikowego z kwaterą
główną. Asp. sztab. Anna Kostrzewa z KWP w Gdańsku wyjechała do JSSP w Kosowie trzy razy. W jednostce była odpowiedzialna za finanse i logistykę.
Asp.sztab. Maja Serkowska z KPP w Kartuzach przez
10 miesięcy była w centrum najważniejszych wydarzeń jako dyżurna na XXIV rotacji JSPP w Kosowie.
Z KPP w Tczewie – asp.sztab. Małgosia Modliszewka
na XXIII rotacji JSPP w Kosowie, jako pielęgniarka,
była odpowiedzialna za ratowanie życia i zdrowia
delegowanych policjantów. KMP w Gdańsku również
ma swoją reprezentantkę w osobie asp.sztab. Jolanty
Cichosz, która na XX rotacji była pielęgniarką.
Każdy uczestnik misji pokojowej może ubiegać się
o nadanie statusu funkcjonariusza weterana lub weterana poszkodowanego. Dotychczas w całej Polsce
670 policjantów w tym 18 kobiet uzyskało już taki
status. W naszym garnizonie cztery z sześciu pań
również posiadają już status weterana. (Jak uzyskać
status weterana? – odsyłam do kwartalnika PATROL,
artykuł pt. „Dzień Weterana”, opublikowany w 2013 r.,
w numerze wrześniowym).
Ustawa o Weteranach ustanowiła również nowe
odznaczenie dla wszystkich, którzy pełnili służbę
poza granicami kraju. Jest to Odznaka Honorowa
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„Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Odznaka przyznawana jest od
2012 roku. Dotychczas 5 kobiet otrzymało to odznaczenie, w tym dwie to przedstawicielki naszego
garnizonu. W 2014 r. podczas centralnych obchodów
Dnia Weterana Odznakę otrzymała podisnp. Hanna
Kowalewicz, a w 2016 r. uhonorowana została asp.
sztab. Anna Kostrzewa.
Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą
uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw
wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom. „28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski,
Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret
o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą do
Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy
płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelski państwa

posiadający czynne prawo wyborcze+" – napisano
w uchwale.
Z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w związku z Rokiem Praw Kobiet
w dniu 24 kwietnia odbyło się spotkanie komendanta z wszystkimi policjantkami z garnizonu pomorskiego, które pełniły służbę poza granicami
państwa w kontyngentach policyjnych. Spotkanie
było okazją do zaprezentowania roli kobiet i służby
jaką pełniły poza granicami kraju. Każda z funkcjonariuszek opowiedziała o swoich doświadczeniach
i przeżyciach, oraz o tym, jak wyjazdy na misje
zmieniły lub wpłynęły na ich postrzeganie życia
i służby w kraju. Komendant wojewódzki pogratulował wszystkim funkcjonariuszkom ich zaangażowania w służbę i godnego reprezentowania
polskiej Policji.
podinsp. Hanna Kowalewicz
KWP Gdańsk

II miejsce gdyńskiego policjanta
w XV biegu przełajowym służb
mundurowych
W Szkole Policji w Katowicach pod honorowym
patronatem Komendanta Głównego Policji odbył
się Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundurowych. Drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej zajął
st. sierż. Arkadiusz Połeć reprezentujący Komendę Miejską Policji w Gdyni.
Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundurowych
na stałe wpisał się w Centralny Kalendarz Imprez
Sportowo-Rekreacyjnych Policji. W tym roku do
zawodów odbywających się w Szkole Policji w Katowicach zgłosiło się blisko 120 zawodników z całego kraju, w tym między innymi przedstawiciele
Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Więziennej, straży miejskich/gminnych, policjanci z jednostek terenowych
Policji, kadra oraz słuchacze Szkoły Policji w Katowicach.
Do rywalizacji w zawodach stanął również st.
sierż. Arkadiusz Poleć (numer startowy 82) reprezentujący Komendę Miejską Policji w Gdyni. Funk8

cjonariusz, na co dzień pełniący służbę w Ogniwie
Patrolowo – Interwencyjnym Komisariatu Policji
w Gdyni – Witominie, stanął na drugim miejscu
podium uzyskując czas 0:33:01. Medale i wyróżnienia zwycięskiej trójce wręczył Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław
Gałuszka.
kom. Krzysztof Kuśmierczyk
KMP Gdynia
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Chojnicka Policja jako jeden ze współorganizatorów
już na przestrzeni dwóch lat bierze udział w programie pn. „Akademia Bezpiecznego Seniora”. Spotkania
w formie warsztatów mają na celu przygotowanie
ludzi w starszym wieku na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy kolejny raz poznawali doskonalili podstawowe techniki
obrony oraz metody wyswobadzania się z uchwytów
oraz samoobrony przed duszeniem. Seniorzy ćwiczyli
również uderzenia i kopnięcia oraz obronę przed atakiem przy użyciu ołówka. W trakcie zajęć okazało się,
że dopiero praktyka daje pełen obraz przekazanej na
poprzednich zajęciach z samoobrony wiedzy. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że umiejętność obrony przed
niespodziewanym atakiem daje komfort psychiczny,
jednak szkolący policjant st.asp. Tomasz Szczepański –
instruktor sztuk walki karate i Roman Wieszeń – mistrz
Kempo i ju-jitsu, emerytowany policjant informowali,
że w sytuacji zagrożenia należy oszacować swoje siły
by ocenić czy podejmowane przez niego kroki nie
narażą go na dodatkowe niebezpieczeństwo.
Głównym celem prowadzonej „Akademii” jest przede
wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród
osób w wieku senioralnym oraz przekazanie umiejętności jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.

{

13 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia z samoobrony zorganizowane przez chojnickich policjantów
w ramach programu „Akademia Bezpiecznego Seniora”. Podstawowe chwyty oraz techniki obrony
ćwiczyli z uczestnikami instruktorzy taktyk i technik
interwencji. Celem tego typu zajęć jest zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa osób starszych, a także
zaktywizowanie ruchowe. Wszyscy seniorzy chętnie
i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Policjanci
dzieciom cz.1

{

Seniorzy na lekcji
samoobrony

st.sierż. Justyna Przytarska
KPP Chojnice
www.pomorska.policja.gov.pl								
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Seminarium naukowe „Kobiety i bezpieczeństwo”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował
seminarium naukowe pt. „Kobiety i bezpieczeństwo”. Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Kongresu
Kobiet oraz fundacji AT Systemgroup.
Seminarium naukowe pt. „Kobiety i bezpieczeństwo” zorganizowane w marcu na Uniwersytecie
Warszawskim w Międzynarodowy Dzień Kobiet było
okazją do zaprezentowania m.in. roli i zadań kobiet
w formacjach umundurowanych. Dyskutantkami seminarium były przedstawicielki Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, a także korespondentka
wojenna. Uczestnikami seminarium byli studenci
oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego.
Jako pierwsza wystąpiła dr Sylwia Spurek – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, która zaprezentowała rolę rzecznika Praw Obywatelskich w kształtowaniu regulacji prawnych i skarg jakie rozpatruje
RPO, a które dotyczą praw kobiet w formacjach
mundurowych.
Policję reprezentowały mł.insp. dr Irmina Gołębiewska – Zastępca Dyrektora Biura Międzynaro-

dowej Współpracy Policji KGP oraz podinsp. Hanna
Kowalewicz z KWP w Gdańsku. Obydwie prelegentki
omówiły zagadnienie „kobiet w Policji” z perspektywy międzynarodowej. Mł.insp. Irmina Gołębiewska
zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych
w 5 krajach UE, w tym Polski, na temat „Kobiety
w Policji – wartość dodana w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości”. Badania dotyczyły godzenia
roli zawodowej z życiem rodzinnym, ścieżki kariery
w Policji, a także mocnych i słabych stron kobiet
w Policji, w tym strategii równych szans. Podinsp.
Hanna Kowalewicz jako wielokrotna uczestniczka
misji pokojowych poza granicami państwa, omówiła
udział i rolę kobiet na misjach pokojowych.
Seminarium zakończyło się wystąpieniem korespondentki wojennej – p. Anny Wojtachy, która zaprezentowała swoje doświadczenia zdobyte podczas
relacji ze stref objętych konfliktem zbrojnym m.in.
w Iraku, Afganistanie i Gruzji.
podinsp. Hanna Kowalewicz
KWP Gdańsk

Międzynarodowa konferencja „Rozmowy gdańskie”
W dniach 18–19 kwietnia w Heringdrorf w Niemczech obyła się 19. edycja międzynarodowej konferencji pn. ROZMOWY GDAŃSKIE. Organizowana
wspólnie przez Pomorski Urząd Wojewódzki i Urząd
Kryminalny Meklemburgi Pomorza Przedniego.
ROZMOWY GDAŃSKIE to coroczna konferencja
organizowana naprzemiennie przez partnerskie
województwa pomorskie i Meklemburgi Pomorza
Przedniego. W tym roku strona niemiecka zaprosiła
do nadmorskiej miejscowości Heringdsorf. Tematem
przewodnim konferencji jest „Bezpieczeństwo Ekonomiczne”. Na zaproszenie wojewody pomorskiego,
Policja garnizonu pomorskiego reprezentowana była
przez insp. Jarosława Rzymkowskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz jego pierwszego zastępcę insp. Krzysztofa Kozelana.
W pierwszym dniu konferencji insp. Jarosław
Rzymkowski w swoim wystąpieniu omówił i scha10

rakteryzował przestępstwa ekonomiczne w Polsce
na przykładzie województwa pomorskiego. Pozostałe tematy konferencji to szeroko rozumiana cyberprzestępczość oraz jej wpływ na funkcjonowanie
gospodarki.
podinsp. Hanna Kowalewicz
KWP Gdańsk
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8 marca – spotkanie
pierwszej damy
z kobietami służb
i formacji mundurowych
W szeregach czterech służb podległych MSWiA
jest ponad 21 tys. kobiet – funkcjonariuszek. Kobiety pełnią służbę m.in. jako pirotechnicy w Służbie
Ochrony Państwa, piloci w Straży Granicznej, funkcjonariuszki Biura Operacji Antyterrorystycznych
KGP, dowódcy zastępów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej
– bo 15 tys. 843 kobiety – służą w Policji. Policjantki
stanową ponad 16 proc. wszystkich funkcjonariuszy
Policji. Policjantki pracują we wszystkich pionach
Policji – zasilają szeregi prewencji, pełnią funkcję
dzielnicowych, patrolują drogi, służą w wydziałach
kryminalnych czy w policji konnej.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w Pałacu Prezydenckim, odbyło się spotkanie Pierwszej
Damy – P. Agaty Kornhauser-Dudy z funkcjonariuszkami służącymi z Siłach Zbrojnych oraz w formacjach i służbach mundurowych. Garnizon pomorski
reprezentowała asp. Beata Kurek z Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku

Szkolenie policyjnych
wodniaków
Policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku zostali przeszkoleni z zakresu pomocy osobom
zagrożonym oraz samoratownictwa na zalodzonych obszarach wodnych. Takie szkolenia pomogą
mundurowym w trakcie licznych akcji ratunkowych
prowadzonych na wodach woj. pomorskiego.

Źródło: KGP

W marcu 10 policjantów z komisariatu wodnego
doskonaliło umiejętności z zakresu technik ratowania
osób i samoratownictwa w przypadku załamania się
pokrywy lodowej na zbiorniku wodnym. Tego typu
szkolenia pozwalają na przećwiczenie w realnych warunkach umiejętności policjantów oraz przećwiczenie działań z nowo pozyskanym sprzętem w trakcie
działań na kruchej tafli lodu.
Sprawdzone zostało również planowanie i organizacja asekuracji prac i działań ratowniczych na
zamarzniętym zbiorniku wodnym.
Takie umiejętności są niezbędne dla funkcjonariuszy pełniących służbę na wodzie, to dzięki ich
profesjonalizmowi i doświadczeniu wiele osób potrzebujących pomocy wróciło bezpiecznie na ląd.
podkom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk
www.pomorska.policja.gov.pl								
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Dziennik statystyczny Komendy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej
w Gdańsku 1958/59

Materiały dzięki uprzejmości
podinsp. dra Piotra Tarasa (KWP Gdańsk)
12
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Drużyna Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach zagrała na stadionie w Czersku towarzyski
mecz rewanżowy w piłkę nożną z księżmi reprezentującymi dwa dekanaty. Obydwie reprezentacje
prezentując wysoki poziom gry stanęły na wysokości zadania. Walka na murawie orlika była o każdą bramkę, jednak co najważniejsze nie zabrakło
uśmiechu i bardzo dobrej atmosfery, co dostarczyło
wielu emocji licznie zebranym kibicom siedzącym
na trybunach.
1 maja na Stadionie Miejskim w Czersku, punktualnie o godz. 15.00 stawiły się dwie drużyny – policjanci z chojnickiej komendy kontra księża z dwóch
dekanatów. Zawodnicy, w meczu towarzyskim który
rozgrywany jest corocznie podczas majówki rywalizowali o wygraną, która jest zawsze dopingiem do
kolejnego rewanżu.
Spotkanie od samego początku było dynamiczne.
Zarówno policjanci, jak i księża wykazali się szybkością i doskonałym refleksem. Walka była o każdą piłkę
i bramkę, ostatecznie mecz był bardzo wyrównany.
Policjanci strzelili 5 bramek, a księża w ostatnich minutach wbili zwycięską bramkę.
Na rozgrywkach z udziałem policjantów i księży
zawsze licznie pojawiają się kibice, lokalne władze
samorządowe oraz przedstawiciele mediów. Na pamiątkę sportowych zmagań uwieczniono uczestników – tak fascynujących i dostarczających emocji
rozgrywek – na wspólnej fotografii, która uzupełni
specjalną tablicę upamiętniającą wszystkie 1-majowe
rozgrywki sportowe.
st.sierż. Justyna Przytarska
KPP Chojnice
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dzieciom cz.2
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Towarzyski mecz
z księżmi
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okiem fotografa
Źródło: archiwa własne
funkcjonariuszek

POLICJANTKI Z POMORSKIEGO NA MISJACH
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Mistrzostwa Policji w halowej piłce
nożnej – Cetniewo 2018
13 i 14 kwietnia w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich – Cetniewo zorganizowano Mistrzostwa Policji w Halowej Piłce Nożnej – Cetniewo 2018, w których udział wzięli funkcjonariusze
i pracownicy Policji oraz funkcjonariusze: Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Więziennej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zawody zostały zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA Region Gdynia,
Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz
Komendę Powiatowa Policji w Pucku. Turniej został przeprowadzony zgodnie z Harmonogramem
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na rok 2018 r.
objętych patronatem honorowym Komendanta
Głównego Policji.
W zawodach udział wzięło 200 zawodników,
w tym 150 mężczyzn i 50 kobiet. Ceremonii otwarcia i zamknięcia mistrzostw dokonał insp. Leszek
Gurski – ówczesny Komendant Powiatowy Policji
w Pucku.
Nasza reprezentacja ukończyła turniej na miejscu 6. miejscu w kategorii mężczyzn. Zwycięzcą
turnieju zajęła drużyna Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej z Bydgoszczy, która w finale pokonała w rzutach karnych reprezentację Komendy
Głównej Policji. Trzecie miejsce zajęła drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji z Opola.
W kategorii kobiet zwycięzcą okazała się reprezentacja KGP, tuż za nią uplasowały się odpowied-

nio drużyny KWP Łódź oraz reprezentacja Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła również
obsługa sędziowska zawodów, wyłoniona spośród
policjantów z jednostek garnizonu pomorskiego
w składzie:
1. asp.szt. Rafał Wojszel – KPP Malbork,
2. sierż. Adrian Galikowski – KPP Pruszcz Gdański,
3. asp.szt. Jarosław Nowicki – KMP Słupsk,
4. asp. Krystian Lipski – KMP Słupsk,
5. sierż. Michał Żurawski – KMP Gdynia,
6. st.post. Jacek Lemiński – OPP Gdańsk.
podkom. Paweł Smoliniec
KWP Gdańsk
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