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Funkcjonariusze i Pracownicy Policji,
z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
chciałbym przekazać życzenia radosnych,
spokojnych i rodzinnych
chwil spędzonych wśród najbliższych.
Nowy – 2019 – Rok niech będzie pełen sukcesów
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Serdeczne życzenia kieruję do
Waszych Rodzin a w szczególności do tych,
którzy w czasie Świąt będą pełnić służbę.
Pomyślności, optymizmu życzliwości każdego dnia …
nadinsp. Jarosław Rzymkowski
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
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Od redaktora naczelnego
Odebraliśmy z druku grudniowy numer kwartalnika, a w nim przegląd
wydarzeń mających miejsce w garnizonie pomorskim w okresie ostatnich
trzech miesięcy.
Zapraszając do kwartalnika życzymy poczucia przedświątecznego nastroju, radosnych i spokojnych świątecznych dni i udanych podsumowań
związanych z końcem roku, a w Nowym 2019 Roku sukcesów, awansów
i podwyżek.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
nadkom. Beata Domitrz

Zespół redakcyjny

I Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów –
Oskarżycieli Publicznych – eliminacje
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych policjantów
służby prewencyjnej oraz właściwe wykorzystanie
posiadanej wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, to główny cel
„I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów –
Oskarżycieli Publicznych”.
Pierwsza edycja konkursu spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem. W eliminacjach wojewódzkich wzięło udział aż 37 funkcjonariuszy, którzy reprezentowali komendy miejskie/powiatowe Policji
oraz komisariaty Policji z województwa pomorskiego.
Reprezentanci zostali wyznaczeni do udziału w zawodach przez przełożonych, z uwzględnieniem ich
zaangażowania i doświadczenia w służbie w zakresie
pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego.
Eliminacje wojewódzkie do konkursu zostały przeprowadzone przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w dniu 12 października,
na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.
„I Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych” składał się z dwóch etapów.
W pierwszej kolejności rozwiązując pisemny test wiedzy, funkcjonariusze musieli wykazać się znajomością przepisów prawa. Następnie uczestnicy wykazali
się umiejętnością w zakresie rozwiązywania kazusów z materialnego prawa wykroczeń. Najlepszym
oskarżycielem publicznym okazał się asp. Arkadiusz
Kowalski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Dworze Gdańskim, który w dniach 19–20 listopada
br. reprezentował nasze województwo w konkursie

krajowym organizowanym w Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie. Drugie miejsce zajął st. sierż.
Krzysztof Bulwan z KPP w Człuchowie, trzecie –
st. sierż. Adam Sokół z KP w Cedrach Wielkich.
Patronat nad konkursem sprawuje Komendant
Główny Policji.
podkom. Katarzyna Kotwa
KWP Gdańsk
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XV Mistrzostwa Polski Policji i VI Mistrzostwa
Polski Służb Mundurowych w wędkarstwie
spławikowym
XV Mistrzostwa Polski Policji, jednoczesne VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym zorganizowane zostały w tym
roku w dniach 7–9 września przez ZW NSZZ Policjantów w Gdańsku, Koło PZW Policyjne Gdynia, Koło
PZW nr 21 KWP Gdańsk przy współpracy z KWP
Gdańsk, Okręgiem PZW Gdańsk i Pomorską Grupą
Wojewódzka IPA, a łowiskiem był Kanał Śledziowy.
Mistrzostwa odbywały się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a uczestniczyło
w nich 62 zawodników reprezentujących Policję, Straż
Graniczną, Straż Pożarną, Wojsko oraz Służbę Leśną.
Mimo, że łowiska w naszym rejonie mają wśród
wędkarzy opinię trudnych i technicznych, to tym razem gro zawodników potrafiło sobie z tym poradzić
namawiając ryby w Kanale Śledziowym do współpracy, dzięki czemu osiągnęło bardzo dobre wyniki. Zawody udało się rozegrać przy bardzo ładnej pogodzie,
a nade wszystko w miłej, koleżeńskiej atmosferze.
Zwycięzcami w poszczególnych klasyfikacjach zostali i na podium stanęli:
XV Mistrzostwa Polski Policji,
kategoria drużynowa:
1. MIX Policyjny Gdańsk-Białystok
2. KWP Katowice
3. Koło PZW „Wodnik” Policja Włocławek
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kategoria indywidualna:
1. Remigiusz Zielonka
2. Marcin Ostrowski
3. Kamil Maciejczyk
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VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych,
kategoria drużynowa:
1. MIX Policyjny Gdańsk-Białystok
2. Pomorsko-Mazurska (wojsko)
3. KWP Katowice
kategoria indywidualna:
1. Remigiusz Zielonka
2. Sławomir Matelski
3. Marcin Ostrowski
Fundatorami pucharów, którymi uhonorowano
zwycięzców byli: Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, ZG NSZZ
Policjantów, ZW NSZZ Policjantów w Gdańsku, Portal
Gdańsk, IPA Sekcja Polska Pomorska Grupa Wojewódzka oraz Koło PZW Policyjne Gdynia.
Warto również zaznaczyć, iż Mistrzostwa wsparło bezinteresownie kilka firm, dzięki czemu wszyscy
uczestnicy wyjechali do domów z uśmiechem na twarzy, gdyż oprócz wręczonych nagród rozlosowano
wśród wszystkich uczestników atrakcyjne wędkarskie
upominki.
Przyszłoroczne mistrzostwa zostaną zorganizowane również na Pomorzu ponieważ podwójnym
drużynowym Mistrzem Polski została drużyna „MIX
Policyjny Gdańsk-Białystok”. Już teraz organizatorzy
zapraszają na to wydarzenie wszystkich mundurowych wędkarzy.

Marek Biernacki
Koło PZW Policyjne Gdynia
Zdjęcia: Marek Biernacki, Karolina Szypelt, Piotr Zdolski

Wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom
Policji w tym przedświątecznym okresie składam
serdeczne życzenia radości, spokoju i rodzinnych chwil
w gronie bliskich osób.
W nadchodzącym Nowym Roku życzę zadowolenia
i realizacji planów w życiu prywatnym oraz zawodowym.
kom. Józef Partyka
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
www.pomorska.policja.gov.pl								

grudzień 2018 Patrol

5

Promocja tomiku wierszy bytowskiego policjanta
W Bibliotece Miejskiej w Bytowie odbyło się spotkanie autorskie promujące najnowszy tomik
poezji Jarosława Juchniewicza. „Hipersomnia”
to szósty zbiór wierszy bytowskiego policjanta,
który inspiracje do pisania czerpie z codzienności, ale również w swojej twórczości posiłkuje się
wydarzeniami ze służby, gdzie spotyka się z ludzkim cierpieniem. Poprzednie tomy „Z mojej bańki
zwykłe sny”, „Sny z promieni mroku”, „Prześnione
w czeluściach” oraz „Sennowłóczy ja” czy „Narkolepsje” zostały wydane od 2010 do 2017 r.
Jarosław Juchniewicz jest policjantem Referatu Prewencji Kryminalnej w bytowskiej komendzie, gdzie
zajmuje się profilaktyką społeczną oraz nierzadko
pełni obowiązki rzecznika prasowego. Jak mówi o sobie – pisze w wolnych chwilach. Inspiracje czerpie
z codzienności, różnych losów człowieka, jego walce
z przeciwnościami, które napotyka na swojej drodze.
Podczas spotkania promującego tomik „Hipersomnia” Jarosław Juchniewicz opowiadał o swojej
twórczości, kiedy się rozpoczęła i jak w dalszym ciągu
przebiega oraz o sytuacjach, które powodowały napisanie wierszy. Autor zachęcał do lektury oraz wraz
z przyjaciółmi przeczytał kilka wierszy ze swojego
najnowszego zbioru.
Pani Beata Piocha znajoma Jarosława Juchniewicza
tak ocenia jego i jego twórczość: „(…) Przywykłam
myśleć o autorze tego zbioru: „wrażliwiec w mundurze
twardziela”, bo przecież w pracy styka się z ludzkimi

dramatami, problemami, poznaje te strony życia, których często nie dostrzegamy, a jednocześnie żywo
i emocjonalnie reaguje w swoich wierszach na wszystkie wymiary rzeczywistości. Bywa psychologiem,
obserwuje i wyciąga wnioski, przeprowadza analizę
relacji międzyludzkich. Karci i upomina. W pewnym
sensie wychowuje. Stosuje liryczną prewencję (…)”
Jarek Juchniewicz wyróżniony został podczas jednej
z edycji „Chojnickiej nocy poetów”, był nagrodzony
w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Miejską
w Koszalinie, a jego wiersze publikowano na łamach
gazety kołobrzeskiej tygodnika „Angora”, a także nie
tak dawno można było je usłyszeć w Radiu Koszalin.
W spotkaniu uczestniczyło wielu gości, rodzina,
przyjaciele, a także koledzy i koleżanki z pracy.
st. asp. Michał Gawroński
KPP Bytów

Przestępczość zorganizowana i związana
z gangami – seminarium w Gimborn
W październiku w siedzibie IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Gimborn w Niemczech odbyło
się polsko- angielskie seminarium „Sposoby zabezpieczeń w Unii Europejskiej: przestępczość zorganizowana
i związana z gangami”. W seminarium uczestniczyło
jedenastu członków IPA Polska. Polskę także reprezentowali przedstawiciele PGE, na co dzień nie zrzeszeni
w IPA, a także policjanci z innych państw: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Litwy i Australii.
Rozszerzenie UE i usunięcie przeszkód w swobodnym
przepływie nie tylko zbliżyły obywateli przestrzegających prawo z całej Europy, ale także otworzyły bramy
6

dla przestępców. Dużą część przestępstw przypisuje
się członkom gangów i zorganizowanych grup przestępczych z całej Europy i krajów pozaeuropejskich
np. z terenu Bałkanów. Policja oraz inne służby mają
kłopot w kontrolowaniu tej sytuacji i zwalczaniu tych
przestępstw. Niezależnie od tego, które powody prowadzą do działań przestępczych, kluczowe znaczenie
ma rozwiązanie tego problemu. Omówione zostało
wykorzystanie baz danych DNA oraz rejestracji samochodów i odcisków palców w kontekście porozumienia
Schengen i Prum.
Marek Zań IPA Polska
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Maskotki trafią do policyjnych radiowozów
W stolicy Kociewia odbyły się kolejne warsztaty
pod nazwą „USZYJ Z NAMI Misia”. Wzięła w nich
udział policjantka ze starogardzkiej komendy,
której na koniec przekazano uszyte maskotki.
Misie trafią do radiowozów miejscowych funkcjonariuszy, którzy rozdadzą je podczas interwencji
z udziałem dzieci.
W październiku w Osiedlowym Domu Kultury
przy ul. Reymonta w Starogardzie Gdańskim odbyły się kolejne warsztaty pod nazwą „USZYJ Z NAMI
MISIA”. Celem tych zajęć było uszycie maskotek,
a następnie przekazanie ich Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
W warsztatach udział wzięła policjantka, której
na koniec wręczono 20 uszytych misiów. Trafią one
teraz do policjantów z drogówki, którzy wręczać je
będą dzieciom narażonym na stres lub uczestniczącym w traumatycznym zdarzeniu takim jak kolizja,

czy wypadek drogowy. Funkcjonariusze rozdadzą
je również podczas interwencji, w których udział
biorą dzieci.
asp. sztab. Marcin Kunka
KPP w Starogardzie Gdańskim
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Wielkie sukcesy Polskich policjantów na arenach
europejskich igrzysk policjantów i strażaków
w Hiszpanii
Po raz kolejny słoneczna i upalna Hiszpania gościła policjantów i strażaków z całej Europy, którzy
zmagali się w rywalizacji sportowej w ramach
siódmych Europejskich Igrzysk Policjantów i Strażaków (European Police&Fire Games). Tym razem
zawody odbywały się w pobliżu wypiętrzającej
się wprost z morskiej toni monumentalnej skały
Gibraltaru...
Polscy policjanci stworzyli pięcioosobową grupę,
która startowała w konkurencjach biegowych i strzeleckich. Aleksandra Szyszka z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, Maciej Wojciechowski i Grzegorz Tomczak z Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, Łukasz Oślizło z Komendy Miejskiej Policji
w Katowicach i piszący te słowa Janusz Skosolas z Komendy Powiatowej Policji w Pucku i reprezentujący
Pomorską Grupę Wojewódzką IPA. Polscy policjanci
rywalizowali w następujących konkurencjach:
– pistolet standard 60 strzałów – strzelanie z pistoletu kal. 5,6 mm, trzymanego w jednej ręce, do
tarczy odległej o 25 m, w cyklach po 5 strzałów,
w czasie po 2,5 min., 20 sek. i 10 sek.;
– pistolet 9 mm 60 strzałów – strzelanie z broni
trzymanej w jednej ręce, do tarczy odległej o 25
m, w cyklach po 5 strzałów, w czasie po 2,5 min.
oraz 20 sek.;
– biathlon policyjny – bieg na dwóch pętlach po 1
km połączone z oddaniem 20 strzałów w dwóch
seriach po 10 sztuk, z pistoletu kal. 9 mm, trzymanego dowolnie, do tarczy na 25 m;
– bieg przełajowy cross country na dystansie 7200 m.
Pierwsze trzy konkurencje zakończyły się zwycięstwem drużynowym reprezentantów polskiej Policji.
Szczególnie trudne były dla naszych zawodników konkurencje rozgrywane z pistoletu trzymanego w nietypowy dla policjantów sposób – w jednej
ręce. Ale ta najbardziej wymagająca, która była też
dla nas najważniejsza, to był policyjny biathlon. To
w niej broniliśmy zdobytego dwa lata temu złotego
medalu drużynowego. Ekipa w składzie Maciej Wojciechowski, Grzegorz Tomczak oraz Janusz Skosolas
dokonała tego i zwyciężając udowodniła, że polscy
policjanci świetnie radzą sobie z panowaniem nad
8

Zwycięzcy na pudle

bronią palną w warunkach skrajnego wysiłku fizycznego. W konkurencji tej istotna jest bowiem umiejętność precyzyjnego strzelania po bardzo szybkim
biegu – każdy strzał poza centralną część tarczy
oznaczał sekundy straty doliczane do uzyskanego
czasu ukończenia.
W ostatniej wspomnianej wyżej rywalizacji, bardzo
trudnym biegu cross country, przy niezwykle silnej
konkurencji, polska ekipa w składzie Łukasz Oślizło,
Maciej Wojciechowski i Janusz Skosolas zdobyła srebrny medal ustępując jedynie ekipie reprezentującej
Hiszpanię.
Start w VII EP&FG zakończył się ogromnym sukcesem, gdyż każdy z polskich zawodników zdobył
po kilka medali:
Aleksandra Szyszka – 5 (3 złote, srebrny i brązowy)
Maciej Wojciechowski – 7 (5 złotych, srebrny i brązowy)
Grzegorz Tomczak – 7 (4 złote, srebrny i dwa brązowe)
Łukasz Oślizło – 5 (złoty, dwa srebrne i dwa brązowe)
Janusz Skosolas – 6 (po trzy złote i srebrne).
Po zawodach, tradycyjnie, na Gibraltarze złożyliśmy hołd gen. broni Władysławowi Sikorskiemu, Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych i Premierowi Rządu
na uchodźstwie podczas II Wojny Światowej – pod
pomnikiem upamiętniającym katastrofę samolotu,
w której zginął w dniu 4 lipca 1943 roku.
mł.insp. Janusz Skosolas
KPP Puck
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Uczniowie pytają – Policjant odpowiada
W ramach promocji zawodu policjanta wśród
młodzieży i pozyskania jej na przyszłość do służby w Policji, odwiedzamy tej jesieni, razem z policjantami z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku,
uczniów II i III klas szkół średnich.
13 września byliśmy w IV LO w Nowym Porcie na
trzech lekcjach prowadzonych z klasami mundurowymi przez asp. Emilię Karczewską z Wydziału
Prewencji KMP w Gdańsku, która opiekuje się nimi
w ramach porozumienia zawartego między Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Dyrektorem ZSO nr 5 w Gdańsku.
Lekcje podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej
pracownik Zespołu ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP przedstawił, posługując się prezentacją,
etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby,
w drugiej – asp. Tomasz Tabaczyński z OPP w Gdańsku opowiedział uczniom o tym, jak na co dzień
wygląda służba w oddziale prewencji.. Przedstawił
przy tym krótki film własnego pomysłu obrazujący
w dynamiczny sposób służbę policjantów w OPP,
który widzowie nagrodzili brawami.
Przez końcowe kilka minut lekcji uczniowie zadawali pytania, głównie asp. Tabaczyńskiemu. O co
pytała młodzież? Wcale nie o zarobki czy przywileje
emerytalne. Pytali się o najbardziej niebezpieczne
wydarzenie na służbie – wyciągnął mężczyznę z płonącego domu, w którym mogła wybuchnąć butla
z gazem. Mężczyzna został poparzony, ale urato-

wany. Padło również pytanie o najśmieszniejsze
zdarzenie – powoził furmanką z końmi zabranymi
pijanemu woźnicy… W gazecie nawet o tym pisali!
Albo pytali czy nowy mundur jest wygodny – tak,
wygodny, materiał lepszy od poprzedniego, spodnie
i kurtkę można nosić wpuszczone do środka albo na
zewnątrz. A czy przymierzy furażerkę? – oczywiście,
przymierzył, lepiej się wygląda niż w poprzedniej
czapce, o ile jest dobrze założona.
Trzy lekcje minęły szybko. Młodzież, może dlatego, że z klas mundurowych, więc z założenia zainteresowana tematem, słuchała uważnie. Nie przeszkadzali, nie śmieszkowali, zadawali pytania. Miłe
dla nas zaskoczenie. W planach mamy odwiedziny
w kolejnych szkołach i klasach. Mamy nadzieję, że
będzie równie sympatycznie.
Beata Zając
KWP Gdańsk

„Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
Policja wspólnie z Krajową Radą BRD prowadzi
ogólnopolską kampanię edukacyjną skierowaną
do seniorów. W województwie pomorskim odbyły
się dwa warsztaty – w Gdańsku i w Gdyni.
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku
prowadził wspólnie z przedstawicielami Krajowej
Rady BRD warsztaty dla seniorów poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Odbyły się one
w Gdyni i w Gdańsku – miastach, gdzie zaobserwowano największą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem seniorów. Elementem wzbogacającym zajęcia
był warsztat rowerowy, gdzie uczestnicy mogli bezpłatnie sprawdzić stan techniczny swoich rowerów
oraz dokonać drobnych napraw.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Uczestnicy bardzo aktywnie brali w nich udział.
Omówiono zagadnienia związane z bezpiecznym
uczestnictwem w ruchu drogowym seniorów jako
pieszych, rowerzystów, kierujących oraz pasażerów.
Zwrócono także uwagę na kwestię przyjmowanych
leków w odniesieniu do ich wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów.
Uczestnicy warsztatów otrzymali kamizelki odblaskowe przekazane przez Pomorską Radę BRD.
podkom. Joanna Skrent
KWP Gdańsk
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KWP Gdańsk – odsłonięcie tablicy
pamiątkowej i spektakl „SŁUŻBA”
28 września w garnizonie pomorskim miał miejsce
wyjątkowy dzień związany z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości i przygotowaniami do 100-lecia powstania Policji. Rozpoczął się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronce policjantów woj.pomorskiego
– komisarz Policji Państwowej Stanisławie Filipinie
Paleolog. Integralną częścią uroczystości był spektakl „Służba” wystawiony przez Amatorską Scenę
Policyjną „Na Posterunku”.

28 września o godz. 8:15 przed wejściem głównym
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozpoczęła
się ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej – wydarzenie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Tablica wieńczy pracę nad wyborem
patrona policjantów woj.pomorskiego, którym ostatecznie została komendantka i organizatorka Kobiecej Policji w Polsce – komisarz Policji Państwowej Stanisława Filipina Paleolog, żyjąca w latach 1892–1968.
Tablica umieszczona została przy wejściu głównym
do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15.
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Przy tablicy wystawiono posterunek honorowy
składający się z funkcjonariuszy Oddziału Prewencji
Policji w Gdańsku, poświęcenia dokonał ks. Bartłomiej Stark, następnie wiązankę kwiatów pod tablicą
złożyli Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Wicewojewoda Pomorski – p. Mariusz Łuczyk oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP – nadkom. Krzysztof Musielak.
O godz. 13:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie rozpoczęła się II część uroczystości – spektakl
„Służba” w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej, który powstał w Biurze Komunikacji
Społecznej KGP i jest integralną częścią „Koncepcji
zintegrowanych działań polskiej Policji na poziomie
centralnym, w ramach przygotowań i obchodów
100-lecia Policji w 2019 r.” Dla zaproszonych gości
był on kontynuacją lekcji historii o polskiej Policji.
Spektakl patriotyczno-historyczny „Służba” przedstawia dzieje policyjnej rodziny, opowiedziane ustami dziadka, emerytowanego funkcjonariusza służby
kryminalnej. Dla uatrakcyjnienia przekazu w spektaklu wykorzystano fragmenty filmów, inscenizacje
i muzykę. Widzowie w ciągu kilkudziesięciu minut
mogli przeżyć blisko 100 lat historii polskiej Policji –
od dnia odzyskania niepodległości, poprzez drugą
wojnę światową aż po czasy współczesne.
Tego rodzaju przedsięwzięcie ma na celu integrację środowiska policyjnego poprzez sztukę, tak, aby
z naszej policyjnej tożsamości być dumnym, budując
ją i przekazywać następcom, przyszłym policjantom.
Po spektaklu Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. dr Iwona Klonowska wraz z nadkom.
Krzysztofem Musielakiem zachęcali do podejmo-
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wania podobnych inicjatyw w innych garnizonach
przez ogłaszanie konkursów literackich, teatralnych,
filmowych i malarskich na poziomie województwa.
Zaznaczyli, że finaliści tych konkursów na początku
drugiego kwartału 2019 roku wezmą udział w poprzedzającym centralne obchody 100-lecia Policji ogólnopolskim festiwalu form teatralnych, filmowych
i literackich w Warszawie a podczas uroczystości
100-lecia Policji laureaci otrzymają nagrody.
Po spektaklu z-ca komendanta wojewódzkiego
w Gdańsku insp. Robert Sudenis, w imieniu komendanta wojewódzkiego nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego
podziękował za jego przygotowanie dyrektorom Biura
Komunikacji Społecznej KGP oraz Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz scenarzystce i reżyserce spektaklu
Marioli Daszkiewicz-Konopczyńskiej z BKS KGP.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele KGP
w podziękowaniu za zaangażowanie we współorganizację przedstawienia wręczyli pamiątkowe odznaki „Przyjaciela teatru”, które przyznano m.in.
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku,

Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Gdańsku
– p. Renacie Stańczak i Dyrektor Centrum Kultury
i Sztuki w Tczewie – p. Joannie Grabowskiej.
W uroczystościach, oprócz kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego wzięli udział przedstawiciele
zaprzyjaźnionych służb mundurowych, urzędów i instytucji. Na spektaklu obecna była także młodzież
ze szkół średnich – z Tczewa i Malborka.
nadkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk

Stanisława Filipinna Paleolog – Komisarz Policji
Państwowej – Patronka Policjantów województwa
pomorskiego
Jej przygoda z Policją zaczęła się w 1925 r. Otóż
powstały w 1923r. Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi zorganizował w 1925
r. kurs dla kobiet, których rolą w Policji miała
być walka z handlem, jak wówczas nazywano
„żywym towarem”. Potem stanęła na czele tej
formacji.
Policja kobieca ściśle współpracowała z Polskim Komitetem Walki z Handlem Kobietami
i Dziećmi, a to z kolei nadzorowało działalność
Towarzystw Ochrony Kobiet. Stowarzyszenia te
prowadziły działalność profilaktyczną. Wyrażała
się ona w prowadzeniu tzw. misji dworcowych czy
jak w przypadku Gdańska czy Gdyni misji portowych. Delegatki tych misji często we współpracy
z Policją kobiecą dyżurowały w portach czy na
dworcach wypatrując dziewcząt podróżujących
samotnie, zagubionych nieco, bądź w podejrza-

nym towarzystwie, chroniąc je w ten sposób przed
handlarzami.
Paleolog była mocno zaangażowana w akcję
pomocy tym kobietom. Brała udział w 1929 r.
w I Zjeździe Misji Dworcowych, a w 1930 w VIII
Międzynarodowym Kongresie Komitetów Walki
z Handlem Kobietami i Dziećmi w Warszawie.
Wcześniej i później prezentowała działania
polskiej Policji kobiecej na podobnych tego typu
kongresach, między innymi w Grazu. Trzeba zauważyć, że dzięki polskiej Policji kobiecej udało się
w roku 1931 i 1932 rozbić międzynarodową szajkę
handlarzy w Argentynie, gdzie aresztowano około 300 osób. Argentyna była głównym „rynkiem
zbytu” na kobiety z Polski.
(red.)
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SPORT
Turniej dyżurnych jednostek Policji
województwa pomorskiego
Przez 2 dni dyżurni z jednostek podległych komendzie wojewódzkiej w Gdańsku rywalizowali w Turnieju Dyżurnych. Celem turnieju było podniesienie
rangi i podkreślenie zakresu odpowiedzialności
służby dyżurnej w jednostkach Policji. Dyplomy
zwycięzcom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom, w imieniu komendanta wojewódzkiego,
wręczyła jego zastępca – insp. Ewa Pachura.
W dniach 10–11 października w Sztabie Policji KWP
w Gdańsku przeprowadzono Turniej Dyżurnych jednostek Policji woj. pomorskiego. Był to kolejny etap
eliminacji na szczeblu wojewódzkim. Uczestniczyło
w nim 19 funkcjonariuszy wyłonionych w wyniku
preeliminacji w jednostkach KMP/KPP.
„Zawodników” przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski. Organizatorem turnieju był Sztab Policji KWP
w Gdańsku oraz wydziały: Kadr i Szkolenia, Łączności i Informatyki, Psychologów a także Wywiadu
Kryminalnego.
Celem turnieju było podniesienie rangi i podkreślenie zakresu odpowiedzialności służby dyżurnej
w jednostkach Policji, doskonalenie umiejętności
zdecydowanej i zgodnej z procedurami realizacji
zadań dyżurnego jednostki Policji, zweryfikowanie stanu posiadanej wiedzy służby dyżurnej woj.
pomorskiego i określenie ewentualnych potrzeb
w zakresie realizacji procesu doskonalenia zawodowego.
Turniej składał się z czterech etapów. W pierwszym
dniu odbyła się symulacja pracy na stanowisku
kierowania. W kolejnym dniu przeprowadzono test
wiedzy oraz dwie pozostałe konkurencje – obsługę systemów informatycznych i obsługę środków
łączności przewodowej i bezprzewodowej.
W drugim dniu, po ukończeniu wszystkich konkurencji przyszedł czas na ogłoszenie wyników.
Pierwsze miejsce zajął asp. sztab. Tomasz Wojtan –
dyżurny KPP Starogard Gdański, drugie asp. sztab.
Wiesław Wójcik – dyżurny KPP Człuchów, trzecie
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asp. sztab. Marcin Potrykus – dyżurny KPP Wejherowo. Pozostałych 16 funkcjonariuszy zostało
sklasyfikowanych jednocześnie na czwartym miejscu. Dyplomy oraz nagrody wręczyła insp. Ewa
Pachura – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku.
Zwycięzca turnieju w listopadzie br. weźmie udział
w ostatnim etapie eliminacji Turnieju Dyżurnych na
poziomie krajowym, który odbędzie się na terenie
Szkoły Policji w Katowicach.
nadkom. Krystian Riegel
KWP Gdańsk
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okiem fotografa
podkom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk

PARAMEDYK 2018

PARAMEDYK 2018
Po raz jedenasty na Pomorzu zespoły antyterrorystyczne podległe MSWiA, MON i MS rywalizowały w jedynych w Polsce zawodach i warsztatach
medycyny taktycznej. Na terenie Pomorza w różnych lokalizacjach funkcjonariusze i żołnierze brali
udział w konkurencjach medycznych, taktycznych
i sprawnościowych.
PARAMEDYK to nie konkurs, nie do końca zawody, ale na pewno idealna okazja do przećwiczenia
umiejętności udzielania wykwalifikowanej pomocy
medycznej w warunkach bojowych. Impreza przygotowana przez najlepszych dla najlepszych. Udział
w niej biorą jednostki specjalne podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Obrony Narodowej.
Konkurencje w każdej edycji zawodów są inne i do
samego końca trzymane w tajemnicy. Organizatorzy za każdym razem starają się aby przygotowane
poszczególne etapy zawodów były jak najbardziej
realistyczne.
W tym roku Paramedyk rozpoczął się eliminacjami, w których wzięły udział 22-drużyny. Do finałów
przeszło 12 drużyn, które konkurowały w 6 konkurencjach. Zawody trwały 5 dni, w trakcie Paramedyka na
uczestników czekały również warsztaty, konferencja
naukowa oraz masowe (nocne) zadanie na terenie
starego terminala lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W tym zadaniu jedocześnie wzięło udział 120
funkcjonariuszy i żołnierzy jednostek specjalnych
oraz około 100 pozorantów z Zespołu Szkół Mundurowych w Żukowie.

Podczas tej edycji zawodów wyróżniono cztery drużyny:
– V Wydział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy
Głównej Policji
– Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny
Policji w Warszawie
– Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny
Policji w Radomiu
Organizatorami i pomysłodawcami imprezy są
policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku. Za zorganizowanie tegorocznej edycji Paramedyka odpowiedzialny
był nadkom. Jarosław Przyjemczak dowódca SPAP
w Gdańsku.
Imprezę zorganizowano przede wszystkim po to,
aby zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych.
Celem jest przygotowanie policjantów, żołnierzy,
ratowników taktycznych, dowódców i personelu
medycznego do dobrej organizacji działań w ramach
polskiego TCCC, a poprzez to zmniejszenie ryzyka
i śmiertelności na polu walki.
podkom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk
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