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Funkcjonariusze i Pracownicy Policji,
z okazji zbliżających się  

Świąt Bożego Narodzenia, 
w imieniu swoim oraz kierownictwa Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
chciałbym przekazać życzenia spokojnych, radosnych 

i pełnych optymizmu chwil w gronie najbliższych, 
a Nowy Rok niech przyniesie pomyślność  

w życiu zawodowym i prywatnym.
Serdeczne słowa kieruję także 

 do Waszych Rodzin i całego środowiska  
policyjnego, zwłaszcza do tych, którzy w tym 

szczególnym czasie pełnić będą służbę.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 

nadinsp. Jarosław Rzymkowski
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
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Wraz z grudniowym numerem kwartalnika i wydarzeniami z naszego 
garnizonu, w nadchodzącym przedświątecznym czasie życzymy spo-
kojnych przygotowań do tych najważniejszych i najbardziej lubianych 
świąt, czasu spędzonego wśród przyjaciół i wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku.

Wesołych Świat i Szczęśliwego 2020 Roku!
Zespół redakcyjny

Od redaktora naczelnego

podinsp. Beata Domitrz

Ogólnopolski profilaktyczny piknik  
policyjny w Warszawie
24 lipca w Warszawie w ramach Centralnych Obcho-
dów Święta Polskiej Policji, tuż obok Zamku Królew-
skiego, zorganizowano ogólnopolski profilaktyczny 
piknik policyjny. Na Warszawskim Międzymurzu 
Piotra Biegańskiego komendy wojewódzkie Poli-
cji i szkoły Policji ustawiły stoiska profilaktyczne 
promujące swój region, wśród których było rów-
nież stoisko pomorskiej Policji oraz Szkoły Policji 
w Słupsku.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem 
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Policjanci prowadzili 
rozmowy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, 
przedstawili specyfikę służby w Policji, w tym pełnio-
nej w ramach patroli rowerowych oraz na wodach  
i terenach przywodnych. Dużą atrakcją była wystawa 
prac plastycznych wykonanych w ramach wojewódz-
kiego konkursu plastycznego „100 lat Policji Państwo-
wej w oczach młodzieży” oraz wystawa fotograficzna 
przedstawiająca 6 edycji „Pomorskiego Dnia Otwar-
tego dla Klas o Profilu Policyjnym”. Region pomorski 
promowała Kapela Piotra Jereczka pod egidą Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie. 
Odwiedzający stoisko mogli spróbować kaszubskich 
truskawek, jak również w rytm muzyki zaśpiewać ka-
szubski alfabet.

Dodatkową atrakcją pikniku były panele tema-
tyczne o bezpieczeństwie z ekspertami policyjnymi 
z Komendy Głównej Policji oraz spotkanie z gościem 

specjalnym – pisarką Katarzyną Puzyńską, która opo-
wiedziała o swojej twórczości a zainteresowanym pod-
pisywała książki swojego autorstwa.

Tego samego dnia, po południu w Amfiteatrze Par-
ku Łazienkowskiego można było wysłuchać koncertu 
policyjnych orkiestr między innymi z Czech i Węgier 
oraz spotkać maskotki policyjne z całej Polski, w tym 
maskotkę pomorskiej Policji – Słonia POPO.

asp. sztab. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz
KWP Gdańsk
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XII Ogólnopolskie Zawody Policjantów 
Dzielnicowych – „Dzielnicowy Roku”

W dniach 18–19 września Wydział Prewencji KWP 
w Gdańsku zorganizował eliminacje wojewódzkie 
do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dziel-
nicowych – „Dzielnicowy Roku”. 

W eliminacjach wojewódzkich wzięło udział po 
dwóch dzielnicowych z każdej KMP/KPP wojewódz-
twa pomorskiego, którzy zwyciężyli w eliminacjach 
I stopnia na poziomie powiatowym oraz wszyscy Kie-
rownicy Rewiru Dzielnicowych KMP/KPP województwa 
pomorskiego. W zmaganiach każdy z dzielnicowych 
musiał wykazać się w czterech konkurencjach tj.:

– test wiedzy zawodowej,
– wyszkolenie strzeleckie,
– udzielanie pierwszej pomocy,
– symulacja – przyjęcie interesanta.

Kierownicy natomiast zmagali się w dwóch kon-
kurencjach: teście wiedzy zawodowej i strzelaniu.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zo-
stali:
KATEGORIA: DZIELNICOWY

I MIEJSCE: asp. Karol Zieliński
KPP w Chojnicach (143 pkt)

II MIEJSCE: mł. asp. Marcin Petrikowski
KPP w Starogardzie Gd. (141 pkt)

III MIEJSCE: asp. szt. Adam Grzebyk
KPP w Sztumie (139 pkt)

KATEGORIA: KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
I MIEJSCE: asp. szt. Jarosław Cholcha
KPP w Wejherowie (70 pkt)

II MIEJSCE: asp. szt. Rafał Czechowski
KMP w Gdańsku (70 pkt)

III MIEJSCE: asp. Anna Hennig
KPP w Wejherowie (70 pkt)

Zwycięzca zawodów w kategorii „Dzielnicowy” 
– asp. Karol Zieliński był najlepszy z testu wiedzy, 
analogicznie jak zwycięzca w kategorii Kierownik 
Rewiru Dzielnicowych – asp. sztab. Jarosław Chol-
cha. Dwóch najlepszych dzielnicowych oraz najlepszy 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych reprezentowali KWP 
w Gdańsku w ogólnopolskim turnieju w październiku 
br. w Szkole Policji w Katowicach. 
mł.asp. Maciej Osowski
KWP Gdańsk
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Światowy Dzień Praw Człowieka 
Co roku – 10 grudnia, w rocznicę podpisania w 1948 
roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ob-
chodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęło już 
ponad 70 lat, wciąż są kraje, w których godność 
ludzka nie jest szanowana.

10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka. 
To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę 
podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest obrońcom 
praw człowieka walczącym o poszanowanie praw 
człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób z róż-
nych kontynentów i kultur wkładało wysiłek w dzia-
łania zapewniające przestrzeganie praw i wolności 
człowieka. Wiele z tych osób doznało prześladowań, 
skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia 
lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowe-
go Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich 
odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na 
współczesne.

Sekretarz Generalny ONZ w 2010 roku w swoim 
przesłaniu powiedział: 

„Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożo-
ne, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wszyst-
kich ludzi. 

Gdy głosy obrońców praw człowieka są zagłusza-
ne, cierpi na tym sprawiedliwość.”  

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod wzglę-
dem swej godności i swych praw, a każdy człowiek 
ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej 
osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są 
zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. 

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapi-
sano najważniejsze prawa przysługujące wszystkim 
ludziom – niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni 
kulturowych. To prawo do życia, wolności, bezpie-
czeństwa osobistego i nauki; prawo wolności my-
śli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej 
wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania 
z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, 
torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do 
życia w godziwych warunkach materialnych.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka była pierw-
szym dokumentem dotyczącym bezpośrednio praw 

człowieka. II wojna światowa skłoniła zwycięzców 
do podjęcia działań, aby wspólnymi siłami sprostać 
wyzwaniom powojennej rzeczywistości, ale przede 
wszystkim nie dopuścić do powtórzenia błędów hi-
storii w przyszłości. Chociaż Deklaracja jest wyrazem 
woli politycznej, a nie prawnie wiążącym dokumen-
tem o randze traktatu czy konwencji, uważa się ją 
za pierwsze znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie 
ochrony praw człowieka. Z czasem stała się podsta-
wowym źródłem międzynarodowych aktów chronią-
cych prawa człowieka.

Dla obywateli europejskich prawa te są określone 
zostały w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
podpisanej w 1950 roku. Rządy 47 państw członkow-
skich Rady Europy są zobowiązane do respektowania 
tych praw, a Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w Strasburgu nadzoruje ich wdrażanie. Polska ra-
tyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka, 
a jej postanowienia weszły do polskiego porządku 
prawnego w dniu 19 stycznia 1993 roku.

Również w polskiej Policji powołano unikatowy 
w Europie długofalowy projekt, który stanowią poli-
cyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka funk-
cjonujący w Komendzie Głównej Policji, Komendzie 
Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, 
Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw 
Wewnętrznych Policji oraz szkołach Policji. W tym 
roku mija 15 lat od kiedy pełnomocnicy ds. ochrony 
praw człowieka działają w strukturach Policji. Są to 
osoby, które na co dzień urzeczywistniają wymiar 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wie-
le innych dokumentów i aktów prawa krajowego, 
a także międzynarodowego.

Każdemu policjantowi powinny przyświecać sło-
wa: 

Policjanci w toku wykonywania czynności służ-
bowych mają obowiązek respektowania godności 
ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw czło-
wieka”. (Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 
roku o Policji)

W garnizonie pomorskim Pełnomocnikiem Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdański ds. Ochro-
ny Praw Człowieka jest podinsp. Hanna Kowalewicz. 
Siedziba pełnomocnika znajduje się przy ul. Bisku-
pa 23, p.227. Do zadań pełnomocnika należy m.in.:  
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 � propagowanie praw człowieka i dbanie o prze-
strzeganie standardów ich ochrony w jednostkach 
i komórkach organizacyjnych Policji na terenie 
województwa pomorskiego; 

 � bieżące monitorowanie działań Policji w zakresie 
respektowania godności ludzkiej i przestrzegania 
praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań 
mających na celu utrzymanie wysokich standar-
dów w tym zakresie; 

 � inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałe-
go kontaktu z instytucjami i organizacjami poza-
rządowymi mogącymi wspomóc działania Policji 
w dziedzinie ochrony praw człowieka; 

 � sporządzanie informacji, opinii i stanowisk 
w przedmiocie oceny zgodności działań policjan-
tów ze standardami ochrony praw człowieka; 

 � diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowa-
nie lub samodzielne organizowanie szkoleń w ra-

mach doskonalenia zawodowego, niezbędnych do 
zapewnienia właściwego poziomu respektowania 
praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na 
terenie województwa; 

 � reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w krajowych i międzynarodowych przed-
sięwzięciach poświęconych prawom człowieka;

 � sporządzanie rocznych raportów z działalności 
Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gdańsku znajduje się zakładka pn. Respek-
tuj Prawa Człowieka, w której zamieszczone są akty 
prawe i inne publikacje dotyczące ochrony praw czło-
wieka, a które mogą wspomóc i ułatwić codzienna 
służbę i pracę w Policji.

podinsp. Hanna Kowalewicz
Pełnomocnik KWP w Gdańsku 
ds. Ochrony Praw Człowieka 

Uroczystości w 19. rocznicę otwarcia Polskiego 
Cmentarza Wojennego w Miednoje
3 września, z okazji 19. rocznicy otwarcia Polskiego 
Cmentarza Wojennego w Miednoje na terenie Fe-
deracji Rosyjskiej odbyły się uroczystości upamięt-
niające zamordowanych z rozkazu Stalina ponad 
sześciu tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej 
i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej 
i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony 
Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II 
Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz pracowni-
ków wymiaru sprawiedliwości. W wydarzeniu udział 
wziął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku 
nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

W uroczystości z okazji 19. rocznicy otwarcia pol-
skiego cmentarza wojennego w Miednoje uczestni-
czyli m.in.: Komendant Główny Policji gen. insp. dr 
Jarosław Szymczyk, Inspektor Nadzoru Wewnętrz-
nego Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA Andrzej 
Sprycha, zastępca Ambasadora RP w Federacji Ro-
syjskiej podczas uroczystości charge d’affaires a.i. Ja-
cek Śladewski, dyrektor generalny Służby Więziennej 
gen. Jacek Kitliński, zastępca komendanta główne-
go Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorz-
kowska, wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, 

Biskup Polowy Wojska Polskiego bp. gen. bryg. dr 
Józef Guzdek, komendant CBŚP insp. Paweł Półto-
rzycki, komendanci wojewódzcy Policji (a wśród nich 
komendant pomorskich policjantów), i szkół Policji, 
kierownictwo i kapelan KGP, przedstawiciele NSZZ Po-
licjantów, delegacje Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 
1939 r.”, przedstawiciele Fundacji Rodzin Katyńskich, 
funkcjonariusze Kompanii Reprezentacyjnej Policji 
i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz przedstawi-
ciele rosyjskiej organizacji badawczej i edukacyjnej 
Stowarzyszenie „Memoriał”.
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Rocznicowe obchody rozpoczęły się od uroczystej 
Mszy Świętej w intencji pomordowanych Policjantów. 
Po uderzeniu w „Dzwon Pamięci”, prezesi stowarzy-
szeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” zapalili wspólny znicz 
przed Tablicą Pamięci. Modlitwę poprowadził ks. bp. 
gen. bryg. dr Józef Guzdek.

List w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Mariusza Kamińskiego odczytał Inspektor 
Nadzoru Wewnętrznego MSWiA Andrzej Sprycha. 
Oto jego fragment: „Polska nekropolia w Miednoje 
i znajdujące się na niej groby pomordowanych to dla 
nas wszystkich ważna lekcja historii. Pochowani to 
funkcjonariusze Policji Państwowej swoją ofiarą służ-
by i cierpienia przypominają nam, że honor, wolności 
i niepodległość Polski oraz Polaków, są cenniejsze 
niż życie. Coroczne uroczystości związane z kolejną 
rocznicą otwarcia miejsca pamięci pokazują, że kłam-
stwo nie może wygrać z uznawanymi powszechnie 
wartościami, a walka o prawdę ma sens”.

Podczas wystąpień okolicznościowych zaproszo-
nych gości, Komendant Główny Policji gen. insp. dr 
Jarosław Szymczyk powiedział:

– Powaga i głęboka zaduma towarzyszą dzisiej-
szej uroczystości. W 19. rocznicę otwarcia Polskiego 
Cmentarza Wojennego w Miednoje, w roku jubile-
uszu setnej rocznicy powstania Policji Państwowej 
stajemy tutaj, chylimy czoła i oddajemy cześć tym, 
których ciała kryje ta ziemia (…). Pragnę podkre-

ślić jak ogromną rolę pełni to miejsce dla polskich 
policjantów. Łączy współczesność z przeszłością 
w wymiarze służby, w wymiarze rodziny, w wymia-
rze pamięci narodowej. Pamięci, która nie dała się 
zakopać w dołach śmierci w Miednoje, a którą na 
tym cmentarzu czczą kolejne pokolenia Polaków 
(…). Spoczywający na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Miednoje policjanci wiernie stali na straży swojej 
ukochanej ojczyzny, dla której rotę swojej służbo-
wej przysięgi wypełnili do końca, oddając jej to, co 
najcenniejsze. Własne, niejednokrotnie młode życie. 
(…). Współczesna Policji, która z chlubą kultywuje 
tradycje i etos Policji Państwowej II Rzeczpospolitej 
Polskiej również pielęgnuje pamięć o pomordowa-
nych spoczywających na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w Miednoje funkcjonariuszach. Będziemy dalej 
dokładać wszelkich starań, aby złożona przez nich 
ofiara nie została zapomniana. Musimy kultywować 
pamięć o nich pełną szacunku dla najwyższej ofiary, 
jak złożyli dla dobra Ojczyzny. Cześć Ich Pamięci”.

Delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed 
Tablicą Pamięci oraz wieńca w rosyjskiej części cmen-
tarza.

Ostatnia godzina pobytu na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Miednoje przeznaczona była dla rodzin 
poległych policjantów, które indywidualnie odwie-
dziły groby swoich bliskich.

Źródło: BKS KGP

Wszystkim funkcjonariuszom i Pracownikom Policji  

składam życzenia radosnych i rodzinnych świąt bożonarodzeniowych,

a w nadchodzącym 2020 roku samych pomyślności i sukcesów.

nadkom. Józef Partyka Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
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VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych / 
XVI Mistrzostwa Polski Policji w Wędkarstwie 
Spławikowym – Gdańsk 2019
W dniach 6–8 września rozegrane zostały VII Mi-
strzostwa Polski Służb Mundurowych i jednocze-
śnie XVI Mistrzostwa Polski Policji w Wędkarstwie 
Spławikowym. Areną rywalizacji były wody Kanału 
Śledziowego w gm. Cedry Wielkie w woj. pomorskim. 
Patronat honorowy na Mistrzostwami objął Komen-
dant Główny Policji, a patronat medialny magazyn 
„Wędkarstwo 360” oraz Portal WSSM.

Organizatorami tegorocznych Mistrzostw były 
Koła PZW nr 136 Policyjne Gdynia i nr 21 KWP 
Gdańsk oraz Zarząd Wojewódzki NSZZP Policjantów 
w Gdańsku przy współpracy i dużym wsparciu Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Oddziału 
Prewencji Policji w Gdańsku. Fundatorami pucharów 
i statuetek dla zwycięzców byli: Komendant Główny 
Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, 
Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Zarząd Wojewódz-
ki NSZZ Policjantów w Gdańsku, „Portal” Sp. z o.o. 
Gdańsk, Koło PZW Policyjne Gdynia. Bogatą opra-
wę Mistrzostw zapewniło życzliwe i bezinteresowne 
wsparcie ze strony zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

W tegorocznych mistrzostwach startowało 69 za-
wodników z całego kraju wchodzących w skład 23 
drużyn, reprezentujących Policję, Straż Graniczną, 
Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Lasy Państwowe 
oraz Wojsko Polskie. Pomimo, że Mistrzostwa roz-
poczynały się oficjalnym treningiem w piątek, to 
niektórzy zawodnicy zawitali na pomorskiej ziemi 
i nieoficjalne treningi rozpoczęli już w poniedziałek, 
spędzając po części w ten sposób urlop z rodzinami.

Mistrzostwa oficjalnie otworzył Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert 
Sudenis.

Zarówno oficjalny trening, jak i dwudniowa rywa-
lizacja przebiegły w bardzo dobrej atmosferze oraz 
sportowej rywalizacji, po której nastąpiło uhonoro-
wanie zwycięzców.

Dekorację zwycięzców poprzedziło uroczyste wrę-
czenie wyróżnień: 

– insp. Robert Sudenis, Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Gdańsku otrzymał odznakę 
„Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” 
nadaną przez Zarząd Główny PZW,

– nadkom. Józef Partyka, Przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Gdańsku – me-
dal okolicznościowy „Za Zasługi w Rozwoju Wędkar-
stwa Okręgu Gdańskiego PZW”, nadany przez Okręg 
Gdański PZW,
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– Marek Biernacki, organizator mistrzostw z ramie-
nia Koła PZW Policyjne Gdynia – medale okoliczno-
ściowy „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Okręgu 
Gdańskiego PZW”, nadany przez Okręg Gdański PZW.

Marek Biernacki za swoją dotychczasową działal-
ność na rzecz środowiska policyjnego otrzymał rów-
nież, nadane przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów, 
najwyższe honorowe odznaczenie Związku „Krzyż 
Niepodległości Pierwszej Klasy z Gwiazdą”.

Serdeczne podziękowania i pamiątkowe statuetki 
trafiły także do sponsorów.

Na podium w poszczególnych kategoriach stanęli:
XVI Mistrzostwa Polski Policji
KATEGORIA INDYWIDUALNA
1. Mariusz Wasilewski – ZW NSZZP KSP Warszawa
2. Marian Masewicz – Policja Mazowsze
3. Kamil Maciejczyk – Mix Policyjny Gdańsk-Białystok
4. Leszek Maruszewski – Policja Olsztyn
5. Marcin Ostrowski – Policja Mazowsze

KATEGORIA DRUŻYNOWA
1.  POLICJA MAZOWSZE w składzie: Marian Masewicz, 

Marcin Ostrowski, Grzegorz Trojanowski
2.  MIX POLICYJNY GDAŃSK-BIAŁYSTOK w składzie: 

Marek Alefierowicz, Kamil Maciejczyk, Ryszard 
Zaremba

3.  ZW NSZZP KSP WARSZAWA w składzie: Przemy-
sław Brożyna, Mariusz Kurek, Mariusz Wasilewski

VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Jacek Kielesiński – RDLP Wrocław
2. Mariusz Wasilewski – ZW NSZZP KSP Warszawa
3. Marian Masewicz – Policja Mazowsze
4.  Sławomir Matelski – Pomorsko-Mazursko-Lubuska
5.  Kamil Maciejczyk – Mix Policyjny Gdańsk-Bia-

łystok
KATEGORIA DRUŻYNOWA

1.  POLICJA MAZOWSZE w składzie: Marian Mase-
wicz, Marcin Ostrowski, Grzegorz Trojanowski

2.  RDLP WROCŁAW w składzie: Sylwester Chirowski, 
Krzysztof Kaźmierczak, Jacek Kielesiński

3.  MIX POLICYJNY GDAŃSK-BIAŁYSTOK w składzie: 
Marek Alefierowicz, Kamil Maciejczyk, Ryszard 
Zaremba

Były również nagrody specjalne:
– roczna prenumerata magazynu „Wędkarstwo 360” 
ufundowana przez wydawnictwo dla drużyny ze 
szczęśliwego 13. miejsca czyli KWP Poznań,
– indywidualny upominek, również dla zawodnika ze 
szczęśliwej 13. pozycji – czyli dla Marka Alefierowicza,

– indywidulany upominek dla zawodnika za złowie-
nie największej wagi ryb dla Mariana Masewicza.

Dzięki pozyskanemu wsparciu wszyscy wyjecha-
li z uśmiechami na twarzach, gdyż oprócz nagród 
wręczonych za premiowane miejsca i nagród spe-
cjalnych, każdy uczestnik mistrzostw wylosował 
upominek.

Dla zainteresowanych podajemy trochę statystyk:
– ogółem w czasie Mistrzostw złowiono 295,090 kg 
ryb, co daje średnią na zawodnika w turze 2,138 kg 
czyli całkiem przyzwoity wynik jak na trudne tech-
nicznie i wymagające pełnego zaangażowania łowi-
sko, jakim jest Kanał Śledziowy,
– najbardziej łowny okazał się sektor „A”, łącznie  
147,380 kg ( w turze I – 76,290 kg, w turze II – 71,090 kg),
– następnie sektor „B”, łącznie 75,260 kg (w turze I 
– 45,680 kg, w turze II – 29,580 kg),
oraz sektor „C”, łącznie 72,450 kg (w turze I – 44,445 kg, 
 w turze II – 27,995 kg).

Słowa uznania oraz serdeczne podziękowania na-
leżą się również wędkarzom z Klubu Browning Team 
Gdynia, Koła PZW Policyjne Gdynia oraz Koła PZW 
Tczew Miasto za przygotowanie łowiska na Mistrzo-
stwa. Tylko oni wiedzą, ile sił i czasu musieli poświęcić 
na perfekcyjne przygotowanie stanowisk.

Gratulacje dla zwycięzców, raz jeszcze podzięko-
wania dla wszystkich, którzy Mistrzostwa wsparli i do 
zobaczenia w przyszłym roku na ziemi mazowieckiej.

Obszerna fotogaleria autorstwa Arkadiusza Ka-
sprzyckiego, Karoliny Szypelt i Marka Biernackiego 
do obejrzenia na fanpage Koła pod linkiem:

https://www.facebook.com/Koło-PZW-136-Policyj-
ne-Gdynia-1728272247234841/

oraz na stronie Portalu Wędkarstwo Sportowe 
Służb Mundurowych pod linkiem: 

http://www.pwssm.pl/
Zarząd Koła PZW
Policyjne Gdynia
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Inauguracja Wojewódzkiego Projektu 
Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa” 
W Szkole Podstawowej w Przodkowie Komendant 
Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław 
Rzymkowski zainaugurował Wojewódzki Projekt 
Edukacyjny „Uczę się bezpieczeństwa”. Inicjatywa 
dedykowana jest uczniom klas pierwszych szkół 
podstawowych województwa pomorskiego. 

7 października w Szkole Podstawowej w Przod-
kowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. Podczas uroczystości Komendant 
Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław 
Rzymkowski zainaugurował Wojewódzki Projekt 
Edukacyjny pn. „Uczę się bezpieczeństwa”, którego 
twórcami są policjanci Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Rangę temu wyda-
rzeniu nadali zaproszeni goście oraz partnerzy po-
wyższej inicjatywy: Pan Dariusz Drelich – Wojewoda 
Pomorski, nadbryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożar-
nej, Pani Anna Dąbrowska – przedstawiciel Zarządu 
Fundacji LOTOS, Pan Michał Stróżyk – Wiceprezes 
Zarządu Fundacji ENERGA, Pani Halina Knapińska – 
Wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Delegatu-
ra w Kościerzynie, Pan Andrzej Wyrzykowski – Wójt 
Gminy Przodkowo, którzy bardzo pozytywnie wypo-
wiedzieli się na temat powyższego przedsięwzięcia. 
Każdy z gości wskazał, że bezpieczeństwo dzieci jest 

priorytetem i należy dołożyć wszelkich starań, aby 
je zapewnić. Partnerem Projektu jest również Pan 
Marek Stęchły – Dyrektor Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej, Delegatura w Gdyni.

W bieżącym roku szkolnym Projektem objętych 
zostanie 6 tys. dzieci uczęszczających do klas pierw-
szych szkół podstawowych a zajęcia edukacyjno – 
profilaktyczne realizowane będą w pięciu obszarach 
zagadnieniowych: „Bezpieczny w drodze do szkoły”, 
„Bezpieczny w domu”, „Bezpieczny w czasie ferii”, 
„Bezpieczny w sieci”, „Bezpieczny w czasie wakacji”.

W trakcie realizacji Projektu „Uczę się bezpieczeń-
stwa”, ogłoszony zostanie konkurs plastyczny, któ-
rego rozstrzygnięcie nastąpi po zrealizowaniu przez 
policjantów jednostek miejskich i powiatowych Policji 
spotkań profilaktycznych. 

Dzieci z przodkowskiej podstawówki przedstawiły 
fantastyczny program artystyczny, który w swej treści 
zawierał mnóstwo porad dotyczących bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Ogromnym zainteresowaniem ma-
łych milusińskich cieszył się słoń „POPO” – maskotka 
pomorskiej Policji, który budził radość każdego dziecka 
i sprawiał, że na twarzach pojawiał się uśmiech.

Podczas uroczystości komendant wojewódzki 
Policji oraz jego I zastępca insp. Krzysztof Kozelan 
wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz nagrody laure-
atom wojewódzkiego konkursu plastycznego „100 
lat Polskiej Policji w oczach młodzieży”, który zorga-
nizowany był z okazji 100 – lecia Policji Państwowej:

I miejsce zdobyła Maryna Kutsenko z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem, 

III miejsce zajęła Maria Fusiek z Liceum Ogólno-
kształcącego w Bytowie,

Wyróżnienia trafiły do Karoliny Stanisławczyk z Ze-
społu Szkół Sportowych w Człuchowie oraz Manueli 
Fronda z Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie.

Laureatka II miejsca Izabela Wnuk – Lipińska z Ze-
społu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Bytowie 
odebrała gratulacje w czasie tegorocznych obcho-
dów Święta Policji. 

Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści 
otrzymali odblaskowe kamizelki oraz plecako – worki, 
które przekazane zostały przez partnera obszaru 
„Bezpieczny w drodze do szkoły” – Fundację LOTOS.
podkom. Beata Kurek KWP Gdańsk
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SPORT
Policjant z gdańskiej drogówki 
w Reprezentacji Komendanta Głównego 
w Piłce Nożnej
Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego gdańskiej 
komendy, st. sierż. Kacper Wrzask w maju 2019 r. 
powołany został do męskiej Reprezentacji Komen-
danta Głównego w Piłce Nożnej. Jest to ogromny 
sukces gdańskiego funkcjonariusza. Policjant ten 
jako drugi z województwa pomorskiego dołączył 
do tej drużyny.

W ramach obchodów 100. rocznicy powstania 
Policji Państwowej, pod koniec lipca na warszaw-
skim stadionie Agrykola, odbył się mecz towarzyski 
reprezentacji polskiej Policji w Piłce Nożnej  Męż-
czyzn  z reprezentacją Policji Stanów Zjednoczo-
nych z Nowego Jorku.

W skład drużyny Reprezentacji Komendanta 
Głównego Policji weszli policjanci z całego kraju, 
w tym z: KSP, KWP Katowice, KWP Kraków, KWP 
Łódź, KWP Radom oraz KWP Gdańsk. Wojewódz-
two pomorskie reprezentował starszy sierżant 
Kacper Wrzask z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Warto dodać, 
że był jedynym funkcjonariuszem z naszego wo-
jewództwa w tej reprezentacji.

Podczas meczu rozegranego w dniu 27 lipca 
2019r., reprezentacja polskiej Policji w starciu z dru-
żyną z Nowego Jorku odniosła sukces, pokonując 
rywala 5:1.

Od momentu powołania do reprezentacji, nasz 
kolega Kacper Wrzask jako zawodnik  męskiej Re-
prezentacji Komendanta Głównego Policji w maju 
br. wziął udział w światowych mistrzostwach w pił-
ce nożnej służb mundurowych, które odbyły się 
w Hiszpanii. Podczas tych rozgrywek drużyna z Pol-
ski zajęła 6 miesjce. 

Z kolei 11 czerwca  przy światłach reflektorów 
Stadionu Narodowego został rozegrany II Turniej 
o Puchar Prezesa PGE Narodowy. Zwycięzcami tur-
nieju została reprezentacja polskiej Policji w piłce 
nożnej mężczyzn pokonując wszystkich rywali bez 
straty bramek.  Jednego z wielu oddanych w tym 
dniu goli, strzelił st. sierż. Kacper Wrzask.

Rozmowa ze st. sierż. Kacprem Wrzask przepro-
wadzona przez nadkom. Magdalenę Ciską:
Powiedz nam kilka słów o sobie ...

– Mam 26 lat. Od 6 lat służę w Policji i od po-
czątku jestem funkcjonariuszem Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Od kiedy trenujesz?

– Moja przygoda ze sportem, a dokładniej z piłką 
nożną rozpoczęła się, gdy miałem 6 lat. Zacząłem 
wówczas trenować w Lechii Gdańsk.
W reprezentacji męskiej Komendanta Głównego 
Policji grają funkcjonariusze z całego kraju. Ty oraz 
policjant z KWP w Gdańsku jako jedyni reprezen-
tujecie województwo pomorskie. Jak udało ci się 
dostać do tej drużyny?

– Najpierw grałem w reprezentacji wojewódz-
twa pomorskiego. Braliśmy udział w wielu ogól-
nopolskich turniejach. To właśnie wówczas ktoś 
dostrzegł moje umiejętności na boisku i w ten spo-
sób zostałem powołany do reprezentacji, z czego 
jestem bardzo dumny.
– Na jakiej pozycji grasz w reprezentacji?

– Jestem pomocnikiem.
– Jaki jest Twój największy sukces w piłce nożnej?

– Kiedy byłem zawodnikiem w Lechii Gdańsk, 
występowałem w młodej Extraklasie.  Jeżeli chodzi 
o moją obecność w drużynie reprezentacji Komen-
danta Głównego Policji w piłce nożnej, to myślę, 
że ten sukces jest jeszcze przede mną.
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– Czujesz się teraz policjantem, czy raczej piłka-
rzem?

– Oczywiście, że jestem przede wszystkim poli-
cjantem. Formacja ta dała mi możliwość połącze-
nia pracy, którą lubię z moją pasją, jaką od wielu, 
wielu lat jest piłka nożna. Bardzo się z tego cieszę, 
że mam taką możliwość.
– Czego Ci życzyć?

–  Chciałbym, aby nasza reprezentacja zawsze po-
kazywała się z jak najlepszej strony i odnosiła kolej-
ne sukcesy w turniejach i rozgrywkach sportowych.

– Tego właśnie Ci życzę. Rozwijaj się i osiągaj 
zamierzone cele.  Życzę kolejnych sukcesów. Jak 
najmniej kontuzji, a jak najwięcej bramek na boisku.
nadkom. Magdalena Ciska
KMP Gdańsk

100 litrów krwi na 100-lecie Policji
14 września na człuchowskim rynku odbyła się akcja 
zbiórki krwi związana z obchodami 100. rocznicy 
powstania Policji Państwowej. Akcja krwiodawstwa 
odbyła się pod hasłem „100 litrów krwi na 100-lecie 
Policji”. Policjanci, strażacy i mieszkańcy Człuchowa 
chętnie oddawali krew. W sumie zebrano ponad  
13 litrów życiodajnego płynu, który trafi do naj-
bardziej potrzebujących.

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie i Człu-
chowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
zorganizowali honorową zbiórkę krwi w ramach akcji 
„100 litrów krwi na 100-lecie Policji”. Policjanci, straża-
cy oraz mieszkańcy Człuchowa oddali ponad 13 litrów 
krwi w specjalnie do tego przygotowanym krwiobusie.

Festyn na rynku zbiegł się z obchodami Świato-
wego Dnia Pierwszej Pomocy. W ramach tego dnia 
policjanci podczas akcji zbierania krwi zorganizowali 
pokazy pierwszej pomocy oraz prezentację pojazdów 
służbowych i policyjnego wyposażenia. Każdy mógł 
porozmawiać z policjantami o ich codziennej służbie, 
spróbować swoich sił przy udzielaniu pierwszej pomo-
cy przedmedycznej i prowadzeniu resuscytacji krąże-
niowo – oddechowej, a w specjalnie przygotowanych 
stoiskach dowiedzieć się czegoś więcej o zdrowym 
odżywianiu.
asp.sztab. Sławomir Gradek 
KPP w Człuchowie



Otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji 
w Lubichowie – 15 października 2019 r.

kom. Michał Sienkiewicz KWP Gdańsk,
asp.sztab. Marcin Kunka KPP Starogard Gdański.

okiem fotografa

Przed...
Po...
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okiem fotografa Drodzy Związkowcy 
i Pracownicy Policji, 

podsumowując rok 2019, należy przede wszystkim 
wspomnieć o uroczystościach zorganizowanych przez 
komendy Policji województwa pomorskiego z okazji 
jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej. 
Szczególnie uroczysty charakter przybrały w tym 
roku obchody Święta Policji. Przedstawiciele naszego 
związku zawodowego czynnie uczestniczyli w tych 
uroczystościach, gdzie wyróżnieni funkcjonariusze 
i pracownicy Policji mieli okazję odebrać awanse, 
odznaczenia, nagrody i podziękowania za wzorowo 
wykonywaną pracę. W imieniu własnym oraz naszych 
przedstawicieli serdecznie dziękuję Komendantom 
jednostek Policji województwa pomorskiego za zapro-
szenia do uczestnictwa w lokalnych uroczystościach. 

Do mniej oficjalnych, ale istotnych wydarzeń tego 
roku należy zaliczyć bardzo udane spotkanie integra-
cyjne funkcjonariuszy i pracowników Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku, zorganizowane z okazji 
Święta Policji wspólnie z Zarządem Wojewódzkim 
NSZZ Policjantów woj. pomorskiego oraz Kierownic-
twem KWP w Gdańsku. Poza tym jak co roku nasze 
dzieci mogły wspólnie bawić się na pikniku rodzin-
nym zorganizowanym w Oliwskim ZOO z okazji Dnia 
Dziecka. 

Rok 2019 to dla naszej organizacji przede wszystkim 
kolejne wzmożone działania zmierzające do popra-
wy sytuacji płacowej pracowników Policji. Podwyżki, 
które do tej pory otrzymaliśmy w ramach „Programu 
modernizacji Policji (…) w latach 2017–2020” oraz do-
datkowe 250 zł uzyskane w ramach wrześniowego „Po-
rozumienia” tylko w nieznacznym stopniu poprawiły 

sytuację płacową pracowników – ale jej nie naprawiły. 
Należy z całą mocą podkreślić, że tylko dodatkowe 
środki mogą tę sytuację uzdrowić. Co prawda od  
1 stycznia 2020 roku dzięki podpisanemu we wrześniu 
ubiegłego roku „Porozumieniu” zostały zagwaranto-
wane podwyżki w wysokości nie niższej niż średnio-
roczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej 
na rok 2020, który zgodnie z art. 9 ust.1.pkt 3 wynosi 
106,0%, ale to ciągle kropla w morzu potrzeb. Dlate-
go NSZZ Pracowników Policji podejmuje nieustannie 
działania o zwiększenie funduszu wynagrodzeń pra-
cowników Policji w ustawie budżetowej na rok 2020. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia życzę wszystkim 
Pracownikom Policji oraz Funkcjona-
riuszom wielu szczęśliwych chwil 
w rodzinnym gronie a także zdro-
wia i sukcesów w nadchodzącym 
Roku 2020.

Krystyna Maculewicz
Przewodnicząca WZZ NSZZ  
Pracowników Policji
w woj. pomorskim.

Osoby niezrzeszone 
zapraszamy do wstą-
pienia w szeregi 
naszej organizacji 
związkowej. 




