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OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POLICJANT SŁUŻBY KRYMINALNEJ ROKU 2016”

ROZMOWA Z NADINSP. ANDRZEJEM SZYMCZYKIEM,
PIERWSZYM ZASTĘPCĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Panie Komendancie, zacznijmy od pozornie banalnego pytania, czy takie formy aktywności zawodowej funkcjonariuszy Policji jak konkursy o charakterze
niejako branżowym, w naszym przypadku dedykowany służbie kryminalnej, są
potrzebne? Jakie przynoszą korzyści
z punktu widzenia całej formacji policyjnej, a jakie z punktu widzenia samych
policjantów w nich startujących?
Moim zdaniem mają one dużą wartość
i cieszę się, że w tym roku mieliśmy kolejną edycję Konkursu Policjant Służby Kryminalnej. Tego typu zawody przede
wszystkim wpływają na konieczność ciągłego samokształcenia, bowiem eliminacje
są prowadzone już na szczeblach poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji, to
z kolei przekłada się niewątpliwie na jakość
czynności dochodzeniowo-śledczych, jak
również umiejętności organizowania czynności operacyjno-dochodzeniowych przy
indywidualnych sprawach. Po drugie sprzyja to integracji pionu kryminalnego. W progach niezwykle przyjaznej Szkoły Policji
w Pile można przecież przy okazji wymienić się, czy też podzielić, swoimi doświadczeniami zdobytymi przez lata służby. Nawiązują się nowe znajomości, które często
owocują w codziennej służbie. Jak łatwo
później zadzwonić przy konkretnych sprawach do kolegi z drugiego końca Polski,
kiedy zna się go osobiście i porozmawiać
o pomocy przy realizacji określonych czynności.

Fot. www.policja.pl

Warto jest być dobrym i profesjonalnym
w tym, co się robi.

Poszczególne konkurencje II Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta Służby
Kryminalnej roku 2016 wzbudziły
w uczestnikach spore emocje. Nie mniejsze zresztą także wśród członków komisji
sędziowskich, spoglądających z dużym
zaciekawieniem na umiejętności funkcjonariuszy reprezentujących poszczególne garnizony. Skąd wśród policjantów
– zdaniem Pana Komendanta –taka duża
chęć do rywalizacji, pomimo tego, że codzienność służby każe się zmagać z nierzadko większymi stresami?
Rzeczywiście rywalizacja była spora. Tylko
z pozoru Ci niezwykle doświadczeni funkcjonariusze biorący udział w Konkursie na
poziomie krajowym zachowują spokój.
Widać jednak chęć osiągnięcia jak najlepszej lokaty oraz dobrego zaprezentowania
swojego garnizonu. Widać ambicję funkcjonariuszy i to bardzo dobrze, ponieważ
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musimy być profesjonalni i nadążać za
zmieniającymi się „trendami” w przestępczości. Poza tym, moim zdaniem, policjanci
pionu kryminalnego to pasjonaci – kiedyś
od jednej funkcjonariuszki, która wykonywała czynności operacyjno-rozpoznawcze
usłyszałem, że to jej sposób na życie.
W tym jest dużo prawdy, ten kto „nie czuje” pracy kryminalnej, nie zagrzeje tu długo
miejsca.
W naszym konkursie Policjanta Służby
Kryminalnej zespoły składają się z czterech funkcjonariuszy, na co dzień wykonujących czynności dochodzeniowośledcze, operacyjno - rozpoznawcze
i technika kryminalistyki z czuwającymi
nad wszystkim nadzorującym policjantem-przełożonym. Z doświadczeń zawodowych Pana Komendanta, jak powinna
wyglądać idealna współpraca tych czterech funkcjonariuszy, by mogli odnieść
sukces na tego typu konkursie, a w służbie na pierwszej linii zrealizować swoje
czynności na najwyższym, bezbłędnym
poziomie?
Bardzo dobrze się stało, że w tym roku został zmieniony regulamin i zespoły tworzyły osoby, które pracują ze sobą w tych samych jednostkach. Mało celowym wydawało się zbierać grupę najlepszych funkcjonariuszy z poszczególnych konkurencji indywidualnych. To odpowiada temu co dzieje
się w rzeczywistości. Podstawową zasadą
jest to, że na miejscu zdarzenia jest jeden
kierownik i to on kieruje pracą całego zespołu. Oczywiście czterech funkcjonariuszy
w takim podziale to skład idealny i zwykle
ma on miejsce przy zdarzeniach o poważniejszym charakterze, a tam gdzie na miejscu jest prokurator to on przejmuje inicjatywę. Zwykle na miejscu jest jednak funkcjonariusz dochodzeniowo-śledczy i technik, ale niezależnie od tego może być wyłącznie jedna osoba kierująca, która wyznacza zadania, kierunki i podejmuje decyzje.
Mam świadomość tego, że niejednokrotnie
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to technik kryminalistyki, który ma lata
doświadczeń, mówiąc delikatnie „pomaga”
mniej doświadczonym funkcjonariuszom
dochodzeniówki z małym stażem służby.
Dlatego tak bardzo ważną kwestią są szkolenia dla pionu kryminalnego, zarówno
w kwestii nadzoru, czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno - rozpoznawczych i tu ważną rolę spełnia edukacja
w Szkole Policji w Pile. Niemniej ważne
jest jednak przekazywanie doświadczeń,
które posiadają starsi policjanci.
W codziennej służbie ważny jest dobór
funkcjonariuszy do pełnienia tzw. dyżurów
zdarzeniowych, to też dobry czas, aby to
właśnie ten „starszy” wziął pod opiekę
mniej doświadczonego kolegę i w praktyce
pokazał realizowanie czynności. Większość
z nas w ten sposób uczyło się oględzin
miejsca zdarzenia a niejednokrotnie uczyli
się również w ten sposób asesorzy prokuratorscy. Ważną rolę odgrywa postawa przełożonych, którzy do tej nauki powinni dobierać najlepszych praktyków.
Panie Komendancie podczas rozgrywania poszczególnych konkurencji Konkursu niemałe poruszenie wywołała pierwsza
z nich: oględziny miejsca zdarzenia, jeszcze większe emocje wzbudzało rozwiązywanie testów wiedzy. W tym roku jednak
największy afekt wzbudziły konkurencje
w formie kazusów, stanowiących element
sprawdzenia
wiedzy
praktycznej.
W większości zadań dotyczyły one nietypowych, niecodziennych przypadków,
będących – jak się okazało – nie lada wyzwaniem dla niejednego funkcjonariusza.
Jak zdaniem Pana Komendanta – poza
oczywiście uczestnictwem w tego typu
konkursach – policjant służby kryminalnej może przygotowywać się w swojej
codziennej pracy do takich niespodziewanych wyzwań?
Ci z nas, którzy w pionie kryminalnym
przepracowali większość, albo całą swoją
dotychczasową służbę wiedzą, że nie ma

dwóch identycznych spraw. Dojście do samego mechanizmu przestępczego wielokrotnie nie jest łatwe, np. w sprawach przestępstw gospodarczych. Dlatego też samodoskonalenie, kształcenie, uczestnictwo
w różnego rodzaju kursach oraz wymiana
doświadczeń to klucz do sukcesu. Zdaję
sobie sprawę, że niejednokrotnie jest to
bardzo trudne. Czasami po kilkunastu godzinach w służbie wszystkiego się odechciewa, ale trzeba znaleźć czas na rozwój
osobisty. Konieczne jest również to, aby
przełożeni nawet tego najniższego szczebla
inwestowali w wiedzę swoich funkcjonariuszy. Przez kilka tygodni czy nawet miesięcy, kiedy policjant będzie przebywał na
szkoleniu,
komórka
poradzi
sobie
z czynnościami. A ta chwilowa nieobecność
i zdobyte nowe doświadczenie zaprocentują. Proszę mi wierzyć, że tak jest, nie raz
sam to obserwowałem. Inwestycja w wiedzę i umiejętności to najwłaściwsza droga.
Panie Komendancie, może trochę z
przymrużeniem oka, ale licząc na szczerość. Która z konkurencji, gdyby insp.
Andrzej Szymczyk wystartował w konkursie jako członek jednego z zespołów,
sprawiłaby największa trudność? A może
inaczej, w czym Pierwszy Kryminalny
Policjant Polski czułby się najlepiej, czy
byłyby to oględziny, a może kazus lub
test wiedzy i dlaczego?
Gdybym wystartował w konkursie miałbym
godnych konkurentów. Policjanci, którzy
zajęli czołowe miejsca to świetni fachowcy.
Bardzo lubię takie czynności, pamiętam jak
wiele, wiele lat temu, kiedy sam zaczynałem obsługiwać miejsca zdarzeń, niejednokrotnie spieraliśmy się z kolegami czy kwalifikacja powinna być taka czy taka, jakie
znamiona o tym mówią itd. Później z latami
przychodziło już to automatycznie. Myślę,
że oględziny były tą czynnością, którą najbardziej lubiłem prowadzić. Dobre i trafne
„czytanie” miejsca zdarzenia skupia w sobie wiele umiejętności. Musimy przecież

mieć wiedzę zarówno z zakresu kryminalistyki czy prawa procesowego. Niejednokrotnie to właśnie od dobrze przeprowadzonych oględzin zależy efekt całego procesu karnego w postaci skazania sprawcy.
Mógłbym podać wiele takich przykładów.
Panie Komendancie podczas wręczania
nagród laureatom tegorocznego Konkursu Policjanta Służby Kryminalnej roku
2016 powiedział Pan do wszystkich
uczestników imprezy, że są wygranymi,
trafiając do ścisłego finału tego niemałego przedsięwzięcia. Czy mógłby Pan
Komendant rozwinąć myśl, na czym polega idea tego swoistego „zwycięstwa”
wszystkich uczestników?
Miałem na myśli to, co już wcześniej powiedziałem. Funkcjonariusze, którzy brali
udział w zmaganiach w Szkole Policji
w Pile to najlepsi reprezentanci swoich garnizonów, a przecież w każdym z nich pracują setki ich kolegów. Stąd, moim zdaniem, mogą czuć się wygranymi, bowiem
trafili do ścisłego grona najlepszych funkcjonariuszy pionu kryminalnego w Polsce.
Powtórzę to, co mówiłem podczas swojego
wystąpienia w Pile: „Nie pozostawiajcie
Państwo swojej wiedzy i umiejętności wyłącznie dla siebie, przekazujcie je proszę
mniej doświadczonym kolegom”.
Obok kierownictwa i nauczycieli Szkoły
Policji w Pile, współorganizatorami
Konkursu byli funkcjonariusze Biura
Kryminalnego Komendy Głównej Policji
i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Patronatem, jakże
mocno zauważalnym w postaci nagród
pieniężnych i pucharów, całą imprezę
objął Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. To bardzo
dostrzegalne i ważne wsparcie o charakterze merytorycznym oraz finansowym
imprezy. Czy nadal będziemy mogli liczyć na tak istotną pomoc i opiekę, wy-
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biegając w przyszłość i myśląc o kolejnej
edycji Konkursu?
Owszem, bardzo mi zależy na tym, aby
w kolejnych latach konkurs nabierał tempa.
Myślę tutaj zarówno o patronatach, ale
przede wszystkim o zaproszeniu do współorganizacji większej liczby partnerów zewnętrznych, w tym również przedstawicieli
mediów. Nasi koledzy z pionu Ruchu Drogowego w tym roku biorą udział w XXIX
edycji konkursu Policjant Ruchu Drogowego. Mamy sporo do nadrobienia
Panie Komendancie jak zachęciłby Pan
funkcjonariuszy podległego sobie pionu
służby kryminalnej do udziału w kolejnej
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta Służby Kryminalnej, tak by jak
największa ilość wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich, a sam finał był jeszcze bardziej zacięty i mógł rzeczywiście
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wyłonić najlepszych pośród najlepszych
kryminalnych?
Warto jest być dobrym i profesjonalnym
w tym, co się robi. Warto być autorytetem
w swoim zespole. Kiedy rozwiązuje się
sprawę, ustala się sprawcę zdarzenia, to dla
funkcjonariusza pionu kryminalnego chyba
najlepsza nagroda. Takie konkursy temu
sprzyjają, podnoszą umiejętności i sprawiają, że możemy być jeszcze bardziej skuteczni w zwalczaniu przestępczości i pomocy ofiarom. Poza tym, już na zakończenie
bardziej humorystycznie, w tym roku całkiem pokaźna była pula nagród dla najlepszych…
Dziękuję za rozmowę i raz jeszcze składam
gratulacje wszystkim uczestnikom.

Rozmawiał
Leszek Koźmiński

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA KONKURSU
Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku
2016” nastąpiło z chwilą przybycia drużyn
do Szkoły Policji w Pile w dniu 6 czerwca
w godzinach popołudniowych. W tym samy
dniu, w godzinach wieczornych, odbyły się
dwie odprawy techniczne: odprawa sędziów
i zespołu ekspertów oraz odprawa techniczna kierowników drużyn. Spotkania, na których obecne były komisje sędziowskie, zespół ekspertów, sekretarze zespołów i kierownicy zakładów dydaktycznych Szkoły
Policji w Pile, poprowadził Zastępca Komendanta insp. Piotr Gaca – Sędzia Główny
Konkursu. W trakcie spotkań odbyło się
losowanie numerów startowych drużyn, a
także przedstawiony został program i założenia logistyczne poszczególnych konkurencji.
Uroczyste otwarcie konkursu odbyło
się 7 czerwca o godz. 9.00 w auli pilskiej
Szkoły Policji. Uczestniczyły w nim drużyny składające się z: policjanta służby dochodzeniowo-śledczej, policjanta służby

operacyjno-rozpoznawczej, technika kryminalistyki oraz policjanta sprawującego
nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą.
Drużyny te reprezentują garnizony wojewódzkie oraz garnizon stołeczny Policji.
Ponadto, w uroczystości wzięły udział zespoły sędziowskie i eksperci, kadra oraz
kierownictwo Szkoły na czele z p.o. Komendantem insp. Romanem Gryczką, który
witając wszystkich zgromadzonych, powiedział, że realizacja tego przedsięwzięcia na
gruncie pilskim, jest dla kierowanej przez
niego Szkoły szczególnym wydarzeniem,
potwierdzającym powrót, po wielu latach,
do korzeni, czyli kształcenia przez Szkołę
Policji w Pile policjantów służby kryminalnej. To również doskonały element promujący wiedzę i umiejętności praktyczne
funkcjonariuszy, motywujący ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Formuła Konkursu to również podniesienie prestiżu policjanta służby kryminalnej w naszej formacji i w społeczeństwie.
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Warto również dodać, że w komisjach
sędziowskich konkursu zasiedli specjaliści
i eksperci zajmujący się rozmaitymi aspektami służby kryminalnej. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się: Prokurator Prokuratury Okręgowej Agnieszka Welenc - Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości, insp. Natalia Rost - Dyrektor
Biura Kryminalnego Komendy Głównej
Policji, insp. Adam Frankowski - Kierownik Instytutu Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji, insp. w st.

spocz. Roman Wojtuszek - główny specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
Biura Kryminalnego Komendy Głównej
Policji, mł. insp. Piotr Trojanowski z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Policji, nadkom. Michał Białęcki z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
Wszystkich wymienionych wspierają funkcjonariusze
pilskiej
Szkoły
Policji
z wieloletnią praktyką i doświadczeniem,
jako członkowie komisji sędziowskich.

Finał czerwcowego konkursu poprzedziły eliminacje w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, w których uczestniczyli policjanci z komend powiatowych,
miejskich oraz rejonowych. Do Piły przyjechały drużyny złożone z najlepszych funkcjonariuszy, którzy reprezentują garnizony
wojewódzkie. W sumie w zmaganiach
uczestniczyło 64 policjantów.
Organizatorami Konkursu byli Biuro
Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Policji w Pile.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Błaszczak, Minister
Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Komendant Główny Policji - nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Prorektor do spraw zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego - prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący Zarządu Głównego, Niezależnych Samorządnych Związków
Zawodowych Policjantów - Grzegorz
Nems.
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ROZMOWA Z INSP. ROMANEM SOBCZAKIEM, KOMENDANTEM SZKOŁY POLICJI
W PILE
Wiedza i edukacja jest determinantem sukcesu człowieka.
Panie Komendancie, tegoroczny finał Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, rozpoczynał Pan od obserwacji
jako nadzorujący cały pion kryminalny
województwa świętokrzyskiego, a kończył w dniu ogłaszania laureatów i zwycięzców już jako Komendant Szkoły Policji w Pile. Czy to są różne perspektywy
spojrzenia na Konkurs, pomimo tak
krótkiego upływu czasu? Czy jego znaczenie pozostaje dla Pana bez zmian?
Dla mnie ten konkurs jest bardzo
ważnym elementem nie tylko doskonalenia
zawodowego, bo przecież odbywa się on od
szczebla powiatu, komendy miejskiej poprzez eliminacje wojewódzkie, aż do szczebla centralnego, czemu bez wątpienia towarzyszą intensywne przygotowania i doskonalenie swych umiejętności. Uważam, że
dla zwycięzców pokonanie tak wielu rywali
jest powodem do dumy i satysfakcji. Odpowiadając na pytanie, muszę powiedzieć,
że do Szkoły Policji w Pile przyszedłem
z województwa świętokrzyskiego, gdzie
nadzorowałem pion kryminalny. W tym
rejonie mieliśmy znacznie dłuższą tradycję
związaną z tego rodzaju konkursem.
W roku 2016 odbyła się XVI edycja. Przedsięwzięciu temu towarzyszą konferencje
związane z obszarem różnych problemów i
nowych wyzwań, przed jakimi staje Policja.
Panie Komendancie, mając za sobą
duże doświadczenie w jednostkach terenowych i posiadając wiedzę o charakterze poszczególnych konkurencji Konkursu, czy ma Pan jakieś pomysły na nowe
konkurencje? I to takie, które łączyłyby
w sobie atrakcyjność rywalizacji z możliwością podnoszenia jakościowego czynności wykonywanych przez uczestników
Konkursu?
Pojawił się pomysł poszerzenia konkursu o nowy element, jakim jest sprawność uczestników. Zobaczymy po ocenie

i analizie oraz opiniach komendantów nadzorujących pion kryminalny, jaki będzie
efekt ostateczny – do najbliższego finału
mamy trochę czasu, choć nie chcielibyśmy
nikogo zaskakiwać nowymi pomysłami,
więc regulamin ze stosownym terminem
wyprzedzającym przedsięwzięcie będzie
upubliczniony. Co zaś do poszczególnych
konkurencji, to zawsze były one tak projektowane, by uczestnicy mogli wykazać się
wiedzą i nabytą praktyką.
Na czym polega tajemnica sukcesu
współpracy wszystkich specjalności służby kryminalnej, w praktyce owocująca
jak najszybszym i jedynie trafnym ujęciem sprawcy przestępstwa, umożliwiającym dostarczenie sądowi odpowiednich
dowodów wraz z ustalonymi bezsprzecznie faktami zdarzenia?
Odpowiedz na to pytanie wydaje się
prosta. To doświadczenie, wiedza i umiejętności oraz coś jeszcze, mianowicie pasja,
a niektórzy mówią o tzw. powołaniu. Posiadanie zespołu o takich cechach jest gwarantem sukcesu. Bardzo ważne jest współdziałanie wszystkich pionów, gdyż ujęcie
sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa
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ogranicza czas i zakres czynności koniecznych do wykonania w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego. Niezwykle ważne jest również właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz rytmika i dynamiczne czynności, które należy
wykonać możliwie najszybciej po zaistnieniu zdarzenia oczywiście z dochowaniem
najwyższej jakości. Ważna jest również rola
osoby, która kieruje czynnościami i to na
każdym poziomie.
Panie Komendancie, trochę z przymrużeniem oka, ale licząc na szczerość
i dodając, że o to samo pytaliśmy insp.
Andrzeja Szymczyka. Która z konkurencji, gdyby insp. Roman Sobczak wystartował w konkursie jako członek jednego
z zespołów, sprawiłaby największą trudność? A może inaczej, w czym Pan Komendant czułby się najlepiej, czy byłyby
to oględziny, a może kazus lub test wiedzy i dlaczego?
Każdy policjant wie, że w sprawach
trudnych, gdzie nie wszystko jest jasne
i wiadome od początku zgłoszenia, albo
mówiąc inaczej, gdzie poza miejscem zdarzenia nie wiemy nic o okolicznościach
jego zaistnienia, najważniejszymi czynnościami są profesjonalnie wykonane oględziny. Ze swojego doświadczenia znam
kilka spraw niewykrytych, do których po
wielu latach powołane zespoły policjantów
z tzw. archiwów X powróciły i dzięki prawidłowym oględzinom i zabezpieczonym
śladom można było, wykorzystując nowe
zdobycze nauki i metody badawcze, zdobyć
cenne informacje. Doprowadziło to do wykrycia tych spraw i skazania sprawców bardzo bulwersujących zdarzeń. Dlatego mając
świadomość wagi tych czynności, z jednej
strony jest to najtrudniejsza, a z drugiej
najciekawsza i kusząca konkurencja.
Spoglądając na zakres merytoryczny tak specyficznego Konkursu, skierowanego do policjantów służby kryminalnej, jakie Pan Komendant widzi perspektywy rozwoju Szkoły Policji w Pile jako
jednostki szkoleniowej wybitnie nakierowanej na tzw. kryminalnych? W jakim
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kierunku powinny rozwijać się programy
szkoleniowe i umiejętności zawodowe
nauczycieli policyjnych, tak by dobrze
wyedukowany korpus policjantów służby
kryminalnej nadążał za współczesnymi
przestępcami i metodami ich działania,
a nawet może ich wyprzedzał o krok?
Zostałem powołany na stanowisko
komendanta Szkoły Policji w Pile w dniu
9 czerwca 2016 roku. W związku z tą okolicznością otrzymałem wiele życzeń i gratulacji. Powiem tylko o jednym, bo jest dla
mnie powodem do przemyśleń i łączy się
z pytaniem. Było ono następujące „wiele lat
temu ukończyłem szkolenie w pionie kryminalnym w Pile – bardzo mi się przydało
w całym życiu zawodowym. Gratuluję Ci,
dotychczas byłeś beneficjentem potencjału
ludzkiego, który przychodził do jednostek
terenowych z tej Szkoły, teraz będziesz
miał ten zaszczyt, ale i odpowiedzialność za
poziom wyszkolenia naszych policjantów –
życzę sukcesów”. Życzenia te złożył mi
mój kolega, emerytowany policjant, który
był komendantem powiatowym na ostatnim
stanowisku służbowym.
Wiem, że w pilskiej Szkole pracują
świetni fachowcy i doświadczeni dydaktycy. Dla mnie ważne jest, aby wykorzystywać ich potencjał. Musimy być też otwarci
na zmiany struktury przestępczości i dostosowywać programy szkoleniowe do nowych zjawisk, które występują. Ważna jest
współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie nowych technologii, z których możemy korzystać w procesie ujawniania,
utrwalania i zabezpieczania dowodów.
Wreszcie bardzo ważna jest współpraca
międzynarodowa i korzystanie z możliwości Policji innych państw.
Policjant służby kryminalnej – czy
to najlepszy policjant pośród stutysięcznej rzeszy funkcjonariuszy polskiej Policji? Pytam przewrotnie, chcąc usłyszeć
od Pana Komendanta, jakimi umiejętnościami, jaką wiedzą i jakimi cechami
charakteru powinien odznaczać się potencjalny zwycięzca naszego Konkursu?
Czy ta sama osoba jest też w stanie uzyskiwać najlepsze wyniki w terenie?

W swych zbiorach mam pozycję
książkową zatytułowaną „Służba śledcza taktyka kryminalna” opracowana pod redakcją insp. Bronisława Łukomskiego –
komendanta policji lwowskiej, rok wydania
1924 Lwów. Zacytuję słowa z pierwszej
strony tej książki: „Dobrego funkcjonariusza policyjnego powinny cechować: odpowiednie wiadomości fachowe z zakresu
metod w śledztwie kryminalnym i znajomość prawa karnego, zdolność należytego
wysławiania się w słowie i piśmie, znajomość życia, zdolność kombinowania wnioskowania, by z nieznacznych wskazówek
trafić na właściwy ślad, dalej spryt i zwinność, które mają mu zapewnić przewagę
w walce ze zbrodniarzem. Charakter jego
powinien być stały i czysty żeby mógł się
ustrzec od rozmaitych pokus, na które jest
stale narażony. Powinien też odznaczać się
spokojem umysłu i rozwagą, żeby nie dać
się nigdy unieść zapalczywości. Wreszcie
musi rozporządzać zdrowym z natury organizmem, żeby móc sprostać wszystkim trudom,
jakich jego ciężka służba wymaga.” Myślę,
że te słowa są bardzo aktualne i ponadczasowe, mimo innych - dzisiejszych realiów.
Dodam również, że nie jestem zwolennikiem ocen policjantów przyjmując
jako kryterium miejsce jego służby. Natomiast jestem zwolennikiem ocen jakości
pracy. Polska Policja każdego dnia, tworząc
zespół, osiąga bardzo dobre efekty pracy
i uzyskuje tzw. efekt synergiczny. Uważam,
że praca zespołowa daje lepsze efekty –
dlatego każdy z nas komendantów nadzorujących służbę kryminalną najbardziej się
cieszy z dobrego efektu całego zespołu biorącego udział w konkursie. Oczywiście indywidualne oceny również są powodem do
dumy i radości. Uważam, że policjant, który uzyskuje dobre efekty w terenie, ma duże
szanse na dobre miejsce w konkursie.
Czy dowodzenie Szkołą Policji w Pile
różni się wyraźnie od dowodzenia jednostką liniową? I czy policyjni nauczyciele, w
większości przypadków o sporym doświadczeniu praktycznym i umiejętnościach o charakterze stricte kryminalnych,

wymagają innego podejścia w zarządzaniu
niż wobec funkcjonariuszy tworzących
jednostkę o charakterze liniowym?
W mojej ocenie kierowanie tego rodzaju szkołą i kierowanie (w moim przypadku pionem kryminalnym), pomimo
pewnych punktów zbieżnych jest procesem
odmiennym. To taka ocena na dziś, więcej
będę mógł powiedzieć po pewnym czasie, ale
najbardziej brakuje mi kontaktu z konkretnym zdarzeniem, trudną sprawą kryminalną
czy przygotowywaniem samych realizacji.
Szkoła Policji w Pile funkcjonuje już
ponad 60 lat i zawsze cieszyła się dobrą
opinią i oceną tych, którzy ją ukończyli. Po
analizie ocen słuchaczy kończących szkolenie, wyrażonych w anonimowych ankietach
ewaluacyjnych - również dziś widzę wysokie oceny wystawiane kadrze dydaktycznej.
Uważam, że dziś każdy, bez względu
na rodzaj służby czy wykonywany zawód,
by odnosić sukcesy, musi stale podnosić
swoje umiejętności. Takie procesy muszą
towarzyszyć kadrze dydaktycznej pilskiej
Szkoły i obserwuję, że tak się dzieje. Dziś
każdy ma przekonanie, że wiedza i edukacja jest determinantem sukcesu człowieka,
dlatego takie wymogi są stawiane policyjnym nauczycielom.
Jak zachęciłby Pan Komendant do
udziału w kolejnej edycji Konkursu, tak
by rzeczywiście najlepsi zagościli w murach pilskiej Szkoły?
Zachętą do udziału w konkursie jest
możliwość pokazania swych umiejętności,
perspektywa bardzo atrakcyjnych nagród,
a przede wszystkim możliwość rozwoju
zawodowego. Mam informacje, że przełożeni policjantów, podejmując decyzje
o skierowaniu na szkolenie oficerskie w
Szczytnie, biorą pod uwagę także takie kryterium jak udział w konkursie. To bardzo
zwiększa szanse na skierowanie, a w efekcie uzyskanie pierwszego stopnia oficerskiego i możliwość dalszego rozwoju zawodowego.
Rozmawiał
Leszek Koźmiński
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RELACJA Z PRZEBIEGU KONKURENCJI
W OPARCIU O KATEGORIE ZAWODNIKÓW
POLICJANCI DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

Sprawdzian wiedzy zawodowej
Miejsce

KWP/KSP

1

Gdańsk
Białystok
Kraków
Rzeszów
Radom
Poznań
Gorzów Wlkp.
Wrocław
Olsztyn
Łódź
Bydgoszcz
Szczecin
Opole
Kielce
Warszawa
Lublin

2
4
5
7
9
10
14
15
16

Stopień, imię i nazwisko
podkom. Magdalena Marzec
asp. Piotr Solnik
mł. asp. Janusz Moździerz
podkom. Marcin Palmowski
mł. asp. Michał Ostałowski
sierż. Piotr Berus
kom. Bartosz Jasiewski
asp. Janusz Dychus
sierż. szt. Alicja Sobolewska
st. asp. Damian Kucner
asp. szt. Marcin Białek
st. asp. Tomasz Piasecki
sierż. szt. Iwona Marzec-Biernacka
sierż. szt. Rafał Koprowski
st. asp. Monika Wasiak
asp. Wojciech Bogusz

Liczba
punktów
28
27
27
26
24
24
23
23
22
21
21
21
21
19
18
17

Sprawdzian wiedzy praktycznej (kazus)
Miejsce

KWP/KSP

1

Poznań
Opole
Warszawa
Radom
Rzeszów
Białystok
Łódź
Lublin
Bydgoszcz
Wrocław
Gdańsk
Kielce
Gorzów Wlkp.
Kraków
Szczecin
Olsztyn

2
4
5
6
8
9

13
15

12

Stopień, imię i nazwisko
sierż. Piotr Berus
sierż. szt. Iwona Marzec-Biernacka
st. asp. Monika Wasiak
mł. asp. Michał Ostałowski
podkom. Marcin Palmowski
asp. Piotr Solnik
st. asp. Damian Kucner
asp. Wojciech Bogusz
asp. szt. Marcin Białek
asp. Janusz Dychus
podkom. Magdalena Marzec
sierż. szt. Rafał Koprowski
kom. Bartosz Jasiewski
mł. asp. Janusz Moździerz
st. asp. Tomasz Piasecki
sierż. szt. Alicja Sobolewska

Liczba
punktów
24
21
21
19
18
17
17
15
13
13
13
13
12
12
11
11
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ROZMOWA Z MŁ. INSP. MARZENĄ BRZOZOWSKĄ SŁUŻBY KRYMINALNEJ SZKOŁY POLICJI W PILE

KIEROWNIKIEM

ZAKŁADU

Czy jako
przewodnicząca
składu
sędziowskiego brała Pani udział w
przygotowaniu założeń, symulacji?
Tak, wzięłam udział w opracowaniu zadania mającego na celu ocenę umiejętności
praktycznych policjanta dochodzeniowośledczego na miejscu zdarzenia, zadania dla
policjanta dochodzeniowo-śledczego, tzw.
kazusu oraz testów wiedzy (testu zasadniczego oraz na okoliczność ewentualnej dogrywki).
Dlaczego
akurat
takie
założenie
uznaliście za słuszne na finał konkursu?
Dokonując wyboru tematyki założenia oraz
zadań do wykonania w jego obszarze, braliśmy pod uwagę możliwość, niebudzącej
wątpliwości, oceny, takiej by ewentualne
wątpliwości uczestnika konkursu, związane
z oceną zadania, mogły być rozstrzygane
jednoznacznie, w oparciu o literę prawa.
Przyjęliśmy niebudzącą wątpliwości w literaturze i orzecznictwie kwalifikację prawną, wynikające z procedury karnej tryb
i formę postępowania, wynikające z aktu
wykonawczego do kodeksu postępowania
karnego warunki techniczne przeprowadzania okazania oraz przejrzyste zasady sporządzania protokołu oględzin. Oczywista
dla składu sędziowskiego była niepowtarzalność zadania, inne aniżeli przyjęte
w 2015 r.
Czy aby rozwiązać przedmiotowe zadania funkcjonariusze startujący w konkursie musieli w jakiś szczególny sposób
przygotować się do tej konkurencji?
Prawidłowe rozwiązanie zadań oraz testów
uzależnione było od wiedzy i umiejętności
uczestnika konkursu, w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji zadań służbowych w codziennej służbie. Z tego względu
każdy uczestnik przedsięwzięcia musiał
znać aktualne regulacje prawne z obszaru
prawa i postępowania karnego, w szczególności kodeks karny, kodeks postępowania
karnego, regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organi-
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zacyjnych prokuratury, akty wykonawcze
do kodeksu postępowania karnego, akty
prawne Komendanta Głównego Policji regulujące czynności dochodzeniowo - śledcze. Przygotowanie do udziału w konkursie
raczej było usystematyzowaniem posiadanej wiedzy, a nie jej aktualizacją, z uwagi
na stosowanie prawa na co dzień w służbie.
Proszę krótko opisać poszczególne
zadania oraz jak były one punktowane
przez sędziów.
W ramach konkurencji oceniającej umiejętności na miejscu zdarzenia, uczestnik - policjant dochodzeniowo-śledczy miał za zadanie przeprowadzenie oględzin miejsca
zdarzenia i udokumentowanie tej czynności
oraz sporządzenie notatki pooględzinowej
uwzględniającej wersje kryminalistyczne.
Maksymalnie mógł uzyskać 100 punktów.
Kazus obejmował kwalifikację prawną czynu, tryb ścigania, formę postępowania, podstawy prawne oraz warunki techniczne
przeprowadzania okazania osoby. Za prawidłowe wykonanie zadania można było
uzyskać maksymalnie 40 punktów. Komisja

oceniająca konkurencje brała pod uwagę,
w szczególności: sposób dokumentowania
oględzin, prawidłowość zapisów, przestrzeganie zasad sporządzania protokołu oględzin, opis ujawnienia i zabezpieczenia śladów, formalne zasady sporządzania notatki,
przyjęte wersje kryminalistyczne, a w zakresie kazusu wynikające z rozporządzenia
warunki techniczne przeprowadzenia okazania.
Czy zdarzyło się, że mimo iż mamy do
czynienia z najlepszymi specjalistami
z terenu, to popełnili oni błędy?
Wyrazem popełnianych przez uczestników
konkurencji błędów jest różnorodność
punktacji, np. w klasyfikacji drużynowej
między pierwszym a szesnastym miejscem
mamy różnicę 150 punktów. W klasyfikacji
indywidualnej najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy - różnica wynosi 26
punktów. Najczęściej popełnianym błędem
była nieznajomość warunków technicznych
przeprowadzania okazania.
Jaka atmosfera panowała podczas trwania konkursu, czy można było zaobserwować u uczestników zdenerwowanie,
skupienie, chęć ostrej rywalizacji, czy
może traktowali to jako zabawę?
Podczas konkursu panowała zdrowa rywalizacja, przyjazna atmosfera, skupienie,
opanowanie, odrobina stresu, zawodnikom
dopisywał dobry humor. Wyrazem charakteru rywalizacji jest np. zachowanie zawodników po przeprowadzeniu testu w ramach
dogrywki, kiedy policjant, który uzyskał
mniej punktów pogratulował rywalowi i
uścisnął dłoń.

Jakie wrażenia towarzyszyły komisji
podczas przeprowadzania konkurencji?
Mieliśmy świadomość jak cenny dla zawodnika jest każdy punkt. Prace sprawdzaliśmy wielokrotnie, a wątpliwości rozstrzygaliśmy wspólnie. Praca w takiej komisji
jest niewątpliwie cennym doświadczeniem.
Czy uczestniczyła Pani jako ekspert –
sędzia w podobnych konkursach, jeżeli
tak to jaka jest różnica pomiędzy tymi
konkursami?
W 2015 r. uczestniczyłam w pierwszej edycji tego konkursu jako członek komisji sędziowskiej – nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. W 2005 r. organizowałam
ogólnopolski konkurs dla policjantów służby kryminalnej. Nie dostrzegam większej
różnicy w zakresie pracy włożonej w przygotowanie i przeprowadzenie tych inicjatyw. Każdemu z nich towarzyszył bardzo
duży wkład pracy i odpowiedzialność.
Czy wynik, jaki osiągnęli policjanci jest
satysfakcjonujący?
Moim zdaniem pytanie to powinno być
adresowane do samych zawodników i ich
przełożonych. Najistotniejszy w tym wypadku jest poziom satysfakcji uczestników
konkursu. Mam nadzieję, że był wysoki.
Czy konkurs na najlepszego policjanta
służby kryminalnej powinien być
kontynuowany?
Konkurs dla policjantów służby kryminalnej powinien wpisać się na stałe do kalendarza takich przedsięwzięć. Liczę na jego
kontynuację w następnych latach.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz
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Sprawdzian umiejętności strzeleckich
Miejsce
1
3

6

10
13
14
14
16

WYPOWIEDŹ

Stopień, imię i nazwisko

KWP/KSP
Łódź
Bydgoszcz
Białystok
Szczecin
Lublin
Rzeszów
Gdańsk
Kielce
Warszawa
Radom
Poznań
Opole
Olsztyn
Gorzów Wlkp.
Kraków
Wrocław

ST. ASP.

STRZELECKIEGO Z
W PILE

st. asp. Damian Kucner
asp. szt. Marcin Białek
asp. Piotr Solnik
st. asp. Tomasz Piasecki
asp. Wojciech Bogusz
podkom. Marcin Palmowski
podkom. Magdalena Marzec
sierż. szt. Rafał Koprowski
st. asp. Monika Wasiak
mł. asp. Michał Ostałowski
sierż. Piotr Berus
sierż. szt. Iwona Marzec-Biernacka
sierż. szt. Alicja Sobolewska
kom. Bartosz Jasiewski
mł. asp. Janusz Moździerz
asp. Janusz Dychus

ARKADIUSZA DĘBSKIEGO

INSTRUKTORA WYSZKOLENIA

ZAKŁADU PREWENCJI I TECHNIK INTERWENCYJNYCH SZKOŁY POLICJI

W tegorocznym Konkursie pełniłem
rolę głównego sędziego konkurencji – testu
umiejętności strzeleckich. Zawodnicy musieli wykonać strzelanie numer 13, zgodnie
z decyzją nr 713 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 grudnia 2005 r.
Warunki strzelania nr 13 - cel: tarcza
TS – 22 i TS – 24, odległość: 10 metrów,
liczba naboi: 8 (z wymianą magazynka), po
4 strzały do każdej tarczy. Czas: 20 sekund,
postawa wyjściowa: z dłonią na chwycie
broni w kaburze, wymiana magazynka w
postawie klęczącej, postawa strzelecka:
stojąca i klęcząca.
W związku z tym, że jest to konkurs
składający się z więcej niż jednej konkurencji, strzelanie było punktowane, a nie
oceniane w skali zaliczone/nie zaliczone.
Za każdą z przestrzelin w polu ważnym
tarczy zawodnik uzyskiwał do punktacji
zarówno indywidualnej, jak i drużynowej 2
pkt. Spośród 64 zawodników siedmiu uzyskało maksymalną liczbę punktów, czyli po
cztery trafienia w każdym celu, co daje 16
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-

Liczba
punktów
14
14
12
12
12
10
10
10
10
8
8
8
6
4
4
2

punktów. Natomiast trzynastu zawodników
uzyskało po 7 trafień. Podczas oceniania
tarcz niejednokrotnie używaliśmy kalibromierza w sytuacjach, gdy mieliśmy wątpliwości czy przestrzelina jest całym obrysem
w polu ważnym tarczy. Czasami ta jedna
przestrzelina decydowała o punktacji zarówno indywidualnej, jak i drużynowej.

Strzelanie, jakie było do wykonania
było bardzo dobrze znane zawodnikom,
gdyż odbywały się wcześniejsze kwalifikacje, oraz rodzaj strzelania był zawarty
w regulaminie turnieju. Poziom umiejętności strzeleckich, jaki reprezentowali zawodnicy był zróżnicowany.
Zawodnicy początkowo wydawali się
bardzo pewni siebie, jednak gdy ustawili się
na linii ognia i rozpoczęli strzelanie było
zauważalne zdenerwowanie w postaci drżenia rąk.
Sami zawodnicy po zakończonej
konkurencji stwierdzali, że emocje brały
górę, co w przypadku strzelania nie przyno-

si pozytywnych korzyści. Pomimo stresu,
który dopadał zawodników, każdy z nich do
końca panował nad ścisłym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, co jest tu bardzo ważne. Każdy z sędziów bacznie czuwał nad zarówno prawidłowością przebiegu
konkurencji, jak i przestrzeganiem zasad
bezpieczeństwa. Zawodnicy strzelali z broni służbowej indywidualnej. Można tu było
zaobserwować różne typy i modele broni
jak Glock 17, Glock 19, P-99 Walther,
CZ75, oraz stare poczciwe P-64. Pomimo
tego zróżnicowania, każdy z zawodników
bardzo sprawnie posługiwał się bronią.
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POLICJANCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY
Sprawdzian wiedzy zawodowej
Miejsce

KWP/KSP

1
2

Łódź
Rzeszów
Kraków
Gdańsk
Kielce
Gorzów Wlkp.
Szczecin
Olsztyn
Lublin
Opole
Radom
Bydgoszcz
Białystok
Wrocław
Warszawa
Poznań

3
6
7
9
11
13
16

Stopień, imię i nazwisko
podkom. Łukasz Stępień
asp. szt. Witold Kubas
sierż. Sebastian Kłęk
podkom. Tomasz Oberzig
mł. asp. Grzegorz Karbowniczek
st. sierż. Mateusz Leśniowski
kom. Andrzej Kimel
podkom. Kamil Karaś
mł. asp. Paweł Wardak
podkom. Tomasz Kowalczyk
mł. asp. Sebastian Grudziński
mł. asp. Bartosz Kuska
st. sierż. Sylwester Zakrzewski
kom. Tomasz Lenkiewicz
sierż. szt. Przemysław Brożyna
st. asp. Arkadiusz Kaleta

Liczba
punktów
40
39
38
38
38
37
36
36
35
35
34
34
33
33
33
32

Sprawdzian wiedzy praktycznej (kazus)
Miejsce

KWP/KSP

1

Rzeszów
Łódź
Kraków
Gorzów Wlkp.
Kielce
Białystok
Olsztyn
Opole
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Warszawa
Radom
Bydgoszcz
Wrocław
Poznań

2
4
5
6
8
10
12
13

18

Stopień, imię i nazwisko
asp. szt. Witold Kubas
podkom. Łukasz Stępień
sierż. Sebastian Kłęk
st. sierż. Mateusz Leśniowski
mł. asp. Grzegorz Karbowniczek
st. sierż. Sylwester Zakrzewski
podkom. Kamil Karaś
podkom. Tomasz Kowalczyk
podkom. Tomasz Oberzig
kom. Andrzej Kimel
mł. asp. Paweł Wardak
sierż. Szt. Przemysław Brożyna
mł. asp. Sebastian Grudziński
mł. asp. Bartosz Kuska
kom. Tomasz Lenkiewicz
st. asp. Arkadiusz Kaleta

Liczba
punktów
70
45
45
40
35
30
30
25
25
15
15
10
5
5
5
5

Sprawdzian umiejętności strzeleckich
Miejsce
1

3

9
10
12
15

KWP/KSP
Łódź
Kraków
Radom
Szczecin
Rzeszów
Poznań
Olsztyn
Warszawa
Białystok
Wrocław
Kielce
Gorzów Wlkp.
Opole
Gdańsk
Bydgoszcz
Lublin

Stopień, imię i nazwisko
podkom. Łukasz Stępień
sierż. Sebastian Kłęk
mł. asp. Sebastian Grudziński
kom. Andrzej Kimel
asp. szt. Witold Kubas
st. asp. Arkadiusz Kaleta
podkom. Kamil Karaś
sierż. szt. Przemysław Brożyna
st. sierż. Sylwester Zakrzewski
kom. Tomasz Lenkiewicz
mł. asp. Grzegorz Karbowniczek
st. sierż. Mateusz Leśniowski
podkom. Tomasz Kowalczyk
podkom. Tomasz Oberzig
mł. asp. Bartosz Kuska
mł. asp. Paweł Wardak

Liczba
punktów
16
16
14
14
14
14
14
14
12
10
10
8
8
8
6
6

TECHNICY KRYMINALISTYKI

Sprawdzian wiedzy zawodowej

Miejsce

KWP/KSP

1
2

Radom
Opole
Białystok
Wrocław
Bydgoszcz
Olsztyn
Poznań
Gorzów Wlkp.
Rzeszów
Kielce
Szczecin
Warszawa
Łódź
Gdańsk
Lublin
Kraków

3
5
6
7
8
11
13
15
16

Stopień, imię i nazwisko
mł. asp. Marek Buława
mł. asp. Marcin Sekutowski
asp. szt. Mariusz Pietrych
mł. asp. Radosław Nowicki
asp. Marcin Smoliński
asp. szt. Tomasz Onoszko
asp. Sławomir Kominek
sierż. szt. Piotr Wojtaszek
sierż. szt. Bartosz Wardęga
asp. Marcin Domagała
st. asp. Tomasz Jurga
asp. Jacek Wiśniewski
asp. Sławomir Krukowicz
asp. szt. Wojciech Piątkowski
asp. szt. Krzysztof Mucha
mł. asp. Artur Gnat

Liczba
punktów
22
21
19
19
18
17
16
15
15
15
14
14
12
12
10
9
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Sprawdzian umiejętności strzeleckich
Miejsce

KWP/KSP
Radom
Bydgoszcz
Poznań
Opole
Olsztyn
Kielce
Kraków
Łódź
Gorzów Wlkp.
Szczecin
Warszawa
Białystok
Rzeszów
Wrocław
Lublin
Gdańsk

1

4
7
8

12
15

Stopień, imię i nazwisko
mł. asp. Marek Buława
asp. Marcin Smoliński
asp. Sławomir Kominek
mł. asp. Marcin Sekutowski
asp. szt. Tomasz Onoszko
asp. Marcin Domagała
mł. asp. Artur Gnat
asp. Sławomir Krukowicz
sierż. szt. Piotr Wojtaszek
st. asp. Tomasz Jurga
asp. Jacek Wiśniewski
asp. szt. Mariusz Pietrych
sierż. szt. Bartosz Wardęga
mł. asp. Radosław Nowicki
asp. szt. Krzysztof Mucha
asp. szt. Wojciech Piątkowski

Liczba
punktów
16
16
16
14
14
14
12
10
10
10
10
8
8
8
6
6

POLICJANCI NADZORUJĄCY PRACĘ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZĄ
Sprawdzian wiedzy zawodowej
Miejsce
1
4
6
7
10
12
13
15
16

20

KWP/KSP

Stopień, imię i nazwisko

Kraków
Olsztyn
Gdańsk
Łódź
Opole
Kielce
Bydgoszcz
Wrocław
Poznań
Białystok
Gorzów Wlkp.
Radom
Rzeszów
Warszawa
Szczecin
Lublin

nadkom. Jerzy Karaś
kom. Damian Bekulard
podkom. Aleksander Dąbrowski
kom. Sławomir Ptaszek
kom. Arkadiusz Stępniak
asp. szt. Robert Wojtala
podkom. Robert Murawski
podinsp. Robert Brożyna
asp. szt. Jarosław Odwrot
podkom. Karol Okuła
kom. Tomasz Nowak
st. asp. Jarosław Mąkowski
podkom. Grzegorz Ochenduszkiewicz
asp. szt. Marek Głuchowski
nadkom. Michał Bury
asp. szt. Waldemar Bosek

Liczba
punktów
32
32
32
30
30
27
26
26
26
25
25
24
23
23
22
20

ROZMOWA Z KOM. DAMIANEM BEKULARDEM Z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI W OLSZTYNIE
Od kiedy służy Pan w Policji?
Do Policji wstąpiłem w 2004 roku, a w pionie kryminalnym służę od 2006 r.
Czy spodziewał się Pan, że zajmiecie tak
wysokie miejsce?
Oczekiwania nasze, jak też przełożonych
i kolegów, były wysokie, gdyż w ubiegłorocznym konkursie drużyna z naszego garnizonu zajęła 2. miejsce. Zatem poprzeczka
zawieszona była bardzo wysoko. A odpowiadając na pytanie, to liczyliśmy, że możemy stanąć na podium, tym bardziej, że
jednym z policjantów w naszej drużynie był
policjant, który w pierwszej edycji konkursu zajął 1. miejsce w rywalizacji indywidualnej.
W jaki sposób przygotowywaliście się do
finału?
Codzienne obowiązki nie pozwalały na
poświęcenie się całkowicie przygotowaniom do konkursu. Każdy z nas w swoim
wolnym czasie odświeżał swoją wiedzę,
zapoznając się z przepisami prawa, które
wykorzystuje na co dzień, szczególnie z
zakresu procedury karnej. Na tydzień przed
konkursem, pod okiem kolegów z wyszkolenia strzeleckiego, sprawdziliśmy swoje
umiejętności strzeleckie. Natomiast dzięki
zaangażowaniu Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, mogliśmy
skorzystać z doświadczenia i wiedzy pracowników naukowych WSPol. w Szczytnie, którzy przekazali nam swoje uwagi,
udzielając wskazówek co do istotnych elementów ocenianych podczas tego typu
konkursów.
Jak przebiegały eliminacje wojewódzkie,
czy były podobne konkurencje i zadania,
stopień trudności?
Eliminacje wojewódzkie zorganizowane
zostały przez Wydział Kryminalny KWP
w Olsztynie, a odbyły się na terenie WSPol.
w Szczytnie. Każdy z uczestników wziął
udział w teście wiedzy, zadaniu praktycznym, polegającym na rozwiązaniu tzw. ka-

zusu, strzelaniu oraz udzielaniu pierwszej
pomocy przedmedycznej. Zatem, jak widać
z powyższego, konkurencje były zbliżone
do tych, które obowiązywały podczas konkursu finałowego, a ich trudność również
nie odbiegała znacząco od siebie.
Jak ocenia Pan poziom trudności poszczególnych konkurencji?
Z mojego punktu widzenia, najwięcej problemów mógł sprawić test wiedzy. Spodziewałem się pytań, których treść dotyczyć
będzie w szczególności zagadnień z zakresu
zmienionej procedury karnej, a także tych,
które będą szczegółowo dotyczyć zagadnienia nadzoru nad pracą dochodzeniowo śledczą. Natomiast autorzy testu wykazali
się dużą pomysłowością, układając pytania
z zakresu mediacji czy też pomocy pokrzywdzonym. Ale najwięcej problemów
sprawiło zagadnienie z zakresu pracy operacyjnej, gdzie uczestnicy musieli zmierzyć
się z zagadnieniem naprawdę skomplikowanym i niecodziennym. Nie wchodząc w
szczegóły, przyznać trzeba, że większość
uczestników była bardzo zaskoczona poruszoną tematyką. Podobnie zresztą ułożył się
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test przewidziany dla techników kryminalistycznych, gdzie pytania również zrobiły
„wrażenie” na policjantach.
Czy uczestniczył Pan w konkursie w poprzednim roku?
W pierwszej edycji konkursu nie brałem
udziału, więc ciężko jest mi porównywać
konkurencje czy też organizację samych
zawodów. Od kolegów z zespołu, których
dwójka uczestniczyła w ubiegłorocznych
zawodach wiem, że zmienił się sposób
punktowania poszczególnych zadań, gdzie
największy nacisk położony został na konkurencje indywidualne, a w szczególności
na tzw. kazus, z którego można było uzyskać aż 100 punktów.
Jakie są Pana wrażenia z przebiegu konkursu – czy powinien być kontynuowany,
czy w takiej formie, co by Pan zmienił?
Rywalizacja między poszczególnymi zawodnikami, jak i drużynami przebiegała w
naprawdę miłej atmosferze. Nie było widać
żadnej niezdrowej rywalizacji, pomimo
tego, że wszyscy wykonywali swoje zadania z myślą o zajęciu jak najlepszego miejsca. Duże brawa należą się również organizatorom konkursu, jak i sędziom, którzy
wytłumaczyli zasady konkursu, a także starali się być pomocni na każdym kroku.
Niewątpliwie konkurs powinien być kontynuowany. Jest to doskonała promocja pionu
kryminalnego, o którym często się zapomina, a który wraca dopiero do łask, kiedy
trzeba wykonać ciężką pracę, niejednokrotnie w wolnym czasie. Zresztą to samo podkreślił obecny na rozdaniu nagród I Zastępca Komendanta Głównego Policji. Uważam, że formę poszczególnych konkurencji,
którą przyjęto do wyłonienia najlepszych
policjantów, należałoby zostawić w niezmienionej formie. Bardzo udanym pomysłem jest zadanie praktyczne polegające na
przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia. Było to zadanie, które w dużym stopniu
odzwierciedlało prawdziwe miejsce zdarzenia, za wyjątkiem tego, że bardzo rzadko
zdarza się, aby faktycznie takie zdarzenie
obsłużone było przez czteroosobowy zespół. Zastanowić się można jedynie, czy
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każdy z zespołów powinien przyjeżdżać ze
swoim sprzętem. Nie ma co ukrywać, że
każdy z zespołów wyposażony był w taki
sam zestaw kryminalistyczny, który często
uzupełniany był przez policjantów we własnym zakresie. Ponadto, regulamin konkursu powinien określać, w jakim zakresie
sprawdzana będzie wiedza z zakresu prawa
karnego procesowego i materialnego, gdyż
nie wszystkie zagadnienia dotyczą pracy
Policji, a także czy w zainteresowaniu będą
zagadnienia pozakodeksowe. Zastanowiłbym się także, czy słusznym jest przydzielanie aż 100 punktów tylko z jednego zadania, bo w ten sposób konkurs praktycznie
sprowadza się do jednej konkurencji.
Jak ocenia Pan organizację konkursu?
Konkurs zorganizowany był doskonale.
Najlepszym pomysłem była uroczysta kolacja, która odbyła się ostatniego dnia. Dało
to możliwość poznania kolegów z innych
drużyn, a także organizatorów oraz sędziów.
Czy właściwą jest formuła, iż garnizon
reprezentuje drużyna z jednej jednostki
Policji?
Założeniem konkursowym jest wyłonienie
m.in. najlepszej drużyny, czyli grupy ludzi
doskonale ze sobą współpracujących, porozumiewających się bez słów, gdzie poszczególni jej członkowie doskonale się
znają. Każdy z nas - policjantów kryminalnych, wie, że w dużej mierze najlepsze
efekty osiąga się, gdy ludzie uzupełniają się
nawzajem, gdzie docierali się latami podczas ciężkiej pracy. A tego nie można osiągnąć tworząc zespół złożony z nieznanych
sobie osób, nawet tych najlepszych i najzdolniejszych. Dlatego też w konkursie
powinny brać udział drużyny reprezentujące jedną komendę. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować swoim kolegom, którzy razem ze mną tworzyli zespół.
To dzięki ich doświadczeniu i wiedzy zajęliśmy 3. miejsce w Polsce. Jest to ogromny
sukces, którym możemy się chwalić przez
następne lata.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz

Sprawdzian wiedzy praktycznej (kazus)
Miejsce

KWP/KSP

Stopień, imię i nazwisko

1
2

Łódź
Bydgoszcz
Gdańsk
Kielce
Rzeszów
Olsztyn
Warszawa
Radom
Opole
Kraków
Lublin
Szczecin
Gorzów Wlkp.
Białystok
Wrocław
Poznań

kom. Sławomir Ptaszek
podkom. Robert Murawski
podkom. Aleksander Dąbrowski
asp. szt. Robert Wojtala
podkom. Grzegorz Ochenduszkiewicz
kom. Damian Bekulard
asp. szt. Marek Głuchowski
st. asp. Jarosław Mąkowski
kom. Arkadiusz Stępniak
nadkom. Jerzy Karaś
asp. szt. Waldemar Bosek
nadkom. Michał Bury
kom. Tomasz Nowak
podkom. Karol Okuła
podinsp. Robert Brożyna
asp. szt. Jarosław Odwrot

3
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Liczba
punktów
95
92
91
91
83
81
81
79
78
74
71
64
62
59
58
34

ROZMOWA Z NADKOM. MICHAŁEM BIAŁĘCKIM - NACZELNIKIEM WYDZIAŁU
DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO BIURA KRYMINALNEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Czy jako przewodniczący składu sędziowskiego brał Pan udział w układaniu
– przygotowaniu założeń, symulacji?
Brałem udział w układaniu pytań testowych, ale przede wszystkim swoją uwagę
skupiłem na przygotowaniu „ciekawego”
kazusu.
Dlaczego akurat takie założenie wybraliście - uznaliście za słuszne na finał konkursu?
Według przyjętej koncepcji członków zespołu, założenie praktyczne miało być nietuzinkowe, które w pewien sposób zaskoczy uczestników konkursu, ale jednocześnie
będzie jak najbardziej realne i rzeczywiste.
Czy korzystając z doświadczeń z konkursu z roku 2015 wprowadzono jakieś
zmiany?
Bogatsi o ubiegłoroczne doświadczenia
dokonaliśmy zmian, ale tylko w obszarze
oceniania zadań konkursowych, aby nie

było wątpliwości przy przyznawaniu punktacji za poszczególne czynności, elementy
(etapy) podlegające ocenie.
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Czy aby rozwiązać przedmiotowe zadania, funkcjonariusze startujący w konkursie musieli w jakiś szczególny sposób
przygotować się do tej konkurencji?
W zakresie testu, trzeba było się przygotować z aktów prawnych regulujących pracę
procesową z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w dniu 1 kwietnia 2016
roku. W zakresie kazusu trzeba było się
wykazać dodatkowo wiedzą praktyczną
w zakresie organizowania i nadzorowania
czynności w trybie art. 308 k.p.k. oraz nadzoru nad prowadzonym postępowaniem
przygotowawczym.
Proszę krótko opisać poszczególne zadania oraz jak były one punktowane przez
sędziów?
Test wiedzy składał się z 40 pytań (zamkniętych, jednokrotnego wyboru). Odpowiedź prawidłowa – 1 pkt, nieprawidłowa –
0 pkt. Założenie praktyczne polegało na
przenalizowaniu akt postępowania przygotowawczego, które referent postępowania
(podwładny) przedłożył przełożonemu celem m.in. aprobaty decyzji merytorycznej
kończącej prowadzone dochodzenie. Na
podstawie całości zgromadzonego materiału dowodowego uczestnik miał wskazać
błędy, które znajdują się w materiałach postępowania, a dotyczyły: podjętych decyzji,
braku czynności procesowych, błędów
w wykonanych już czynnościach oraz
wskazać czynności uzupełniające / naprawcze w postępowaniu. Poszczególne czynności były punktowane w skali od 2 do 9,
a maksymalnie można było uzyskać 100
pkt. Oczywiście punktowane były tylko
czynności wskazane przez uczestników,
a wymienione w karcie oceny.
Za co funkcjonariusze mogli otrzymać
ewentualnie punkty ujemne / lub je stracić/ a nawet zostać zdyskwalifikowanym?
W indywidualnym zadaniu dla funkcjonariusza nadzorującego pracę dochodzeniowo
– śledczą nie było punktów ujemnych.
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Czy zdarzyło się że mimo iż mamy do
czynienia z najlepszymi specjalistami z
terenu – że popełnili oni błędy?
Błędy oczywiście się zdarzały. Test w mojej ocenie nie był prosty, ale przecież był
przygotowywany dla najlepszych. Poziom
trudności był więc optymalny. W rozwiązywaniu zadań praktycznych błędy popełniali tylko ci uczestnicy, którzy od początku
zadania nie realizowali w sposób właściwy
poleceń do wykonania.
Jaka panowała atmosfera podczas konkursu, czy było widać po uczestnikach
zdenerwowanie – skupienie - chęć ostrej
rywalizacji, czy może traktowali to jako
zabawę?
Atmosfera na konkursie była bardzo dobra,
choć „duch” rywalizacji był obecny przez
cały czas. Lekką przewagę, przynajmniej na
początku, miały osoby, które uczestniczyły
w ubiegłorocznym konkursie. Po prostu
były zorientowanie, w jaki sposób oraz
gdzie (w jakim otoczeniu) przebiegają poszczególne konkurencje i od razu były skupione na wykonywaniu zleconych zadań.
W kolejnych dniach było już „luźniej”, ale
walka o punkty trwała do samego końca.
Z pewnością w Pana komisji panowało
skupienie i poczucie odpowiedzialności
za powierzone zadanie, dlatego też myślę,
że uczestników zawodów oraz czytelników będzie interesować, jakie wrażenia
towarzyszyły samej komisji podczas
przeprowadzania konkurencji oraz oceniania?
Członkowie komisji podeszli do stawianego
im zadania z pełnym profesjonalizmem.
Każdy wnikliwie analizował sprawdzane
prace, a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych i merytorycznych, konsultacja
odbywała się na forum zespołu. Rzetelność
oceny i właściwa punktacja była priorytetem.

Czy uczestniczył Pan jako ekspert –
sędzia w podobnych konkursach, jeżeli
tak to jaka jest różnica pomiędzy tymi
konkursami?
Uczestniczyłem w ubiegłorocznej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant
Służby Kryminalnej Roku 2015”, który
także odbył się w SP w Pile. Formuła konkursu zasadniczo nie uległa zmianie, natomiast dopracowano niektóre elementy organizacyjne, które niewątpliwie przyczyniły
się podniesienia poziomu organizacji jak
i samego przebiegu zawodów.
Jak Pan ocenia poziom startujących
w konkursie uczestników?
Poziom uczestników konkursu był wysoki.
Analizując osiągnięte wyniki można zauważyć, że uczestnicy ze stosunkowo małym stażem służby wcale nie odbiegają
wiedzą oraz doświadczeniem od ich starszych koleżanek i kolegów. Widać, że zaangażowanie w codzienną służbę i chęć
podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest
determinantą osiąganych wyników.
Czy wynik, jaki osiągnęli policjanci jest
satysfakcjonujący?
Wyniki policjantów są jak najbardziej satysfakcjonujące. Oczywiście zdarzały się
„wypadki przy pracy”, ale miały charakter
incydentalny.
Czy uważa Pan to założenie jako trudne?
Założenia konkursowe (test + kazus) były
przygotowane na optymalnym poziomie
trudności, adekwatnym do rangi ogólnopolskich zawodów. Rozpiętość w punktacji

poszczególnych uczestników świadczy
o trafnym doborze zadań konkursowych.
Jak ocenia Pan organizację zawodów?
Pozytywnie, pod każdym względem, zarówno w obszarze merytorycznym, technicznym, jak i logistycznym.
Czy konkurs na najlepszego policjanta
służby kryminalnej powinien być kontynuowany?
Bezwzględnie tak. Obecnie jest to jedyny
taki konkurs dla pionu kryminalnego o zasięgu ogólnopolskim.
Czy mając już takie doświadczenie
w chwili obecnej coś by Pan zmienił
w przygotowaniach i organizacji konkursu aby w przyszłym roku było jeszcze
ciekawiej?
Z racji dwuletniego doświadczenia, przygotowanie i organizacja konkursu nie sprawia
większych trudności. Na pewno trzeba zadbać o to, aby zadania konkursowe co roku
były na bardzo dobrym poziomie merytorycznym i wymagały od uczestników
przede wszystkim praktycznych umiejętności policyjnych. Wszystko po to, aby nie
wkradł się swego rodzaju marazm.
Czy zaszczyci nas Pan swoją obecnością
w przyszłym roku?
Chętnie, jeżeli oczywiście zostanę przez
przełożonych skierowany do organizacji
i udziału w konkursie.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz
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Sprawdzian umiejętności strzeleckich
Miejsce
1
3
5
8

10

14
16

KWP/KSP

Stopień, imię i nazwisko

Gdańsk
Warszawa
Szczecin
Wrocław
Gorzów Wlkp.
Bydgoszcz
Poznań
Rzeszów
Opole
Białystok
Kraków
Olsztyn
Kielce
Łódź
Radom
Lublin

podkom. Aleksander Dąbrowski
asp. szt. Marek Głuchowski
nadkom. Michał Bury
podinsp. Robert Brożyna
kom. Tomasz Nowak
podkom. Robert Murawski
asp. szt. Jarosław Odwrot
podkom. Grzegorz Ochenduszkiewicz
kom. Arkadiusz Stępniak
podkom. Karol Okuła
nadkom. Jerzy Karaś
kom. Damian Bekulard
asp. szt. Robert Wojtala
kom. Sławomir Ptaszek
st. asp. Jarosław Mąkowski
asp. szt. Waldemar Bosek

Liczba
punktów
16
16
14
14
12
12
12
10
10
8
8
8
8
6
6
4

Sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia
Miejsce

26

KWP/KSP

1

Gorzów Wlkp.

2

Poznań

3

Łódź

4

Radom

5

Rzeszów

Stopień, imię i nazwisko
kom. Tomasz Nowak
kom. Bartosz Jasiewski
st. sierż. Mateusz Leśniowski
sierż. szt. Piotr Wojtaszek
asp. szt. Jarosław Odwrot
sierż. Piotr Berus
st. asp. Arkadiusz Kaleta
asp. Sławomir Kominek
kom. Sławomir Ptaszek
st. asp. Damian Kucner
podkom. Łukasz Stępień
asp. Sławomir Krukowicz
st. asp. Jarosław Mąkowski
mł. asp. Michał Ostalowski
mł. asp. Sebastian Grudziński
mł. asp. Marek Buława
podkom. Grzegorz Ochenduszkiewicz
podkom. Marcin Palmowski
asp. szt. Witold Kubas
sierż. szt. Bartosz Wardęga

Punktacja
indyw. drużyn.
27
94
244,5
44
79,5
26
91
241,5
38
86,5
25
95
238,5
43
75,5
33
90
237,5
41
73,5
25
96
236,5
36
79,5

6

Olsztyn

7

Warszawa

8

Lublin

9

Bydgoszcz

10

Kielce

11

Białystok

12

Kraków

13

Opole

14

Gdańsk

15

Szczecin

16

Wrocław

kom. Damian Bekulard
sierż. szt. Alicja Sobolewska
podkom. Kamil Karaś
asp. szt. Tomasz Onoszko
asp. szt. Marek Głuchowski
st. asp. Monika Wasiak
sierż. Szt. Przemysław Brożyna
asp. Jacek Wiśniewski
asp. szt. Waldemar Bosek
asp. Wojciech Bogusz
mł. asp. Paweł Wardak
asp. szt. Krzysztof Mucha
podkom. Robert Murawski
asp. szt. Marcin Białek
mł. asp. Bartosz Kuska
asp. Marcin Smoliński
asp. szt. Robert Wojtala
sierż. szt. Rafał Koprowski
mł. asp. Grzegorz Karbowniczek
asp. Marcin Domagała
podkom. Karol Okuła
asp. Piotr Solnik
st. sierż. Sylwester Zakrzewski
asp. szt. Mariusz Pietrych
nadkom. Jerzy Karaś
mł. asp. Janusz Moździerz
sierż. Sebastian Kłęk
mł. asp. Artur Gnat
kom. Arkadiusz Stępniak
sierż. szt. Iwona Marzec-Biernacka
podkom. Tomasz Kowalczyk
mł. asp. Marcin Sekutowski
podkom. Aleksander Dąbrowski
podkom. Magdalena Marzec
podkom. Tomasz Oberzig
asp. szt. Wojciech Piątkowski
nadkom. Michał Bury
st. asp. Tomasz Piasecki
kom. Andrzej Kimel
st. asp. Tomasz Jurga
podinsp. Robert Brożyna
asp. Janusz Dychus
kom. Tomasz Lenkiewicz
mł. asp. Radosław Nowicki

29
95
34
75
25
92
41
66
27
92
43
60,5
27
85
38
67
20
82
40
72,5
16
93
32
68
24
91
35
58,5
13
94
39
62
17
91
34
64
16
89
34
66
10
95
26
61

233

224

222,5

217

214,5

209

208,5

208

206

205

192
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ROZMOWA Z MŁ. INSP. PIOTREM TROJANOWSKIM - RADCĄ ZESPOŁU DS. JAKOŚCI,
PEŁNOMOCNIKIEM DYREKTORA CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO
POLICJI DS. TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI
Czy jako przewodniczący składu sędziowskiego (konkurencji) brał Pan
udział w układaniu – przygotowaniu pytań, założeń, symulacji?
Tak jak wszyscy członkowie zespołu
uczestniczyłem w przygotowaniu pytań,
założeń oraz zadania praktycznego, jakim
było przeprowadzenie oględzin miejsca
zdarzenia.
Dlaczego akurat takie założenie uznaliście za słuszne na finał konkursu?
Przygotowane przez zespół założenie zostało wybrane z kilku zgłoszonych propozycji
i wydało się interesujące z punktu widzenia
jego przeprowadzenia na tego rodzaju konkursie. Dodatkowo staramy się, aby z roku
na rok zadanie było inne.
Czy aby rozwiązać przedmiotowe zadania funkcjonariusze startujący w konkursie musieli w jakiś szczególny sposób
przygotować się do tej konkurencji?
Konkurs to wybór najlepszych z najlepszych. Bazowanie tylko na wiedzy uzyskanej w szkołach policyjnych to za mało.
Trzeba ją poszerzyć o fachową literaturę,
być na bieżąco z kodeksem postępowania
karnego, procedurami, wytycznymi, decyzjami i nowościami z zakresu techniki kryminalistycznej.
Proszę krótko omówić poszczególne zadania oraz wskazać, w miarę możliwości
kilka elementów najwyżej punktowanych
przez sędziów.
Indywidualnie technicy kryminalistyki byli
oceniani za sposób przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, test wiedzy zawodowej oraz sprawdzian strzelecki. Najwięcej punktów mogli zdobyć w pierwszej
wymienionej konkurencji. Ale ocenialiśmy
także zachowanie się technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia, wybór metody
oględzin, czy używa odzieży ochronnej, czy
nie zanieczyszcza śladów itp.
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Za co natomiast funkcjonariusze mogli
otrzymać ewentualnie punkty ujemne
lub je stracić, a nawet zostać zdyskwalifikowanym?
Punktów ujemnych nie stosowaliśmy, ale
np. zero punktów technicy kryminalistyki
mogli otrzymać, jeżeli nie ujawnili śladu
kryminalistycznego lub zastosowali złe
zabezpieczenie danego dowodu rzeczowego.
Oczywiście za wyjątkiem stosownej wiedzy prawniczo-kryminalistycznej, technicy kryminalistyki musieli być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Co z tego
sprzętu najbardziej się im przydało podczas realizacji tego zadania?
Podstawowym wyposażeniem techników
kryminalistyki była walizka kryminalistyczna i aparat fotograficzny. Wiele grup
dysponowało ambulansami kryminalistycznymi. Jednak żaden, nawet najlepszy sprzęt
nie zastąpi myślenia i współpracy grupy
oględzinowej na miejscu zdarzenia.

Czy były brane pod uwagę inne warianty
– czego ewentualnie dotyczyły?
W tym roku stwierdziliśmy, że bez względu
na warunki atmosferyczne, zadanie praktyczne będzie się odbywało w terenie otwartym.
Pogoda dopisała, więc wszyscy pracowali w
jednakowych, komfortowych warunkach.
Czy zdarzyło się, że mimo iż mamy do
czynienia z najlepszymi specjalistami z
terenu – że popełnili oni błędy?
Nie wszystkie zespoły ujawniły wszystkie
ślady kryminalistyczne, które pozostawiliśmy. Także dokumentacja fotograficzna
wielu zespołów nie spełniała wymogów
fotografii kryminalistycznej.
Czy uczestniczył Pan jako ekspert – sędzia w podobnych konkursach, jeżeli tak,
to jaka jest różnica pomiędzy tymi konkursami?
Kilka razy uczestniczyłem w podobnym
konkursie organizowanym w garnizonie
świętokrzyskim o tytuł najlepszego policjanta tego województwa. Po raz drugi jestem sędzią konkursu organizowanego
przez Szkołę Policji w Pile i jestem pozytywnie zaskoczony organizacją tak dużego
przedsięwzięcia. Bo jest to przygotowanie
16 miejsc oględzin, sprawdzanie i ocena
prac, przygotowanie testów.
Jak Pan ocenia poziom startujących w
konkursie uczestników?
Poziom pracy wszystkich techników kryminalistyki w kraju uważam za bardzo wysoki. Jest to wynik pracy, jaki wkładają
wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki
kryminalistycznej, wypracowany system
doboru do pracy w komórkach techniki
kryminalistycznej, system doskonalenia
zawodowego oraz nadzoru nad pracą techników kryminalistyki. Uczestniczący w
konkursie technicy kryminalistyki byli bardzo dobrze przygotowani. Jestem przekonany, że w taki sam sposób wykonują swoje czynności podczas codziennej pracy.

Czy wynik, jaki osiągnęli policjanci jest
satysfakcjonujący?
Wynik, jaki osiągnęli policjanci jak najbardziej jest satysfakcjonujący. Jedynie musimy się zastanowić z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej
oraz wykładowcami ze szkół policyjnych
nad słabszym poziomem wykonanej fotografii kryminalistycznej.
Czy uważa Pan to założenie jako trudne?
Moim zdaniem nie ma łatwych oględzin.
Nawet do tych, na pierwszy rzut oka prostych
oględzin trzeba podejść profesjonalnie.
Jak ocenia Pan organizację zawodów
w Szkole Policji w Pile?
Jak już wcześniej powiedziałem, organizacja zawodów w Szkole Policji w Pile była
perfekcyjna. Korzystaliśmy oczywiście
z doświadczeń zeszłorocznych.
Czy konkurs na najlepszego policjanta
służby kryminalnej powinien być kontynuowany?
Uważam, że konkurs już wpisał się do corocznych krajowych policyjnych wydarzeń.
Jest to wspaniała okazja wymiany doświadczeń, poznania nowych ludzi i oczywiście
rywalizacja o tytuł najlepszego policjanta
roku.
Czy mając już takie doświadczenie w chwili obecnej coś by Pan zmienił w przygotowaniach i organizacji konkursu, aby
w przyszłym roku było jeszcze ciekawiej?
Generalnie uważam, że idea konkursu wypełnia oczekiwania nasze i jego uczestników. Oczywiście po każdym konkursie
zespół organizacyjny spotyka się i dokonuje
jego podsumowania.
Czy zaszczyci nas Pan swoją obecnością
w przyszłym roku?
Udział w zespole przygotowującym konkurs oraz w charakterze sędziego jest dla
mnie dużym wyróżnieniem i zaszczytem.
Z przyjemnością chciałbym uczestniczyć
w jego organizacji w 2017 roku.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz
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Sprawdzian umiejętności praktycznych
w zakresu udzielania pierwszej pomocy
KWP/KSP
Białystok
Łódź
Szczecin
Rzeszów
Poznań
Kraków
Opole
Olsztyn
Kielce
Warszawa
Radom
Bydgoszcz
Wrocław
Lublin
Gorzów Wlkp.
Gdańsk
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Stopień, imię i nazwisko
st. sierż. Sylwester Zakrzewski
podkom. Łukasz Stępień
kom. Andrzej Kimel
sierż. szt. Bartosz Wardęga
sierż. Piotr Berus
sierż. Sebastian Kłęk
kom. Arkadiusz Stępniak
sierż. szt. Alicja Sobolewska
mł. asp. Grzegorz Karbowniczek
sierż. szt. Przemysław Brożyna
mł. asp. Sebastian Grudziński
mł. asp. Bartosz Kuska
mł. asp. Radosław Nowicki
asp. szt. Krzysztof Mucha
st. sierż. Mateusz Leśniowski
podkom. Aleksander Dąbrowski

Liczba
punktów
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3

WYPOWIEDŹ KOM. RADOSŁAWA SPYCHALSKIEGO Z ZAKŁADU PREWENCJI
I TECHNIK INTERWENCYJNYCH SZKOŁY POLICJI W PILE
Założenie do konkurencji z zakresu
pierwszej pomocy było opracowane wspólnie z podkom. Marcinem Kolasińskim. Polegało ono na przeprowadzeniu skutecznej
resuscytacji krążeniowo oddechowej z użyciem AED.
Do prawidłowego zaliczenia naszego założenia wystarczyła podstawowa wiedza z zakresu BLS u osób dorosłych. Nie
było to nic nadzwyczajnego. Po pierwsze
oceniane były czynności wstępne, takie jak
ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia,
bezpieczeństwo własne czy zebranie wywiadu. Następnie prawidłowe sprawdzenie
czynności życiowych oraz wezwanie ZRM.
Kolejnym etapem, który podlegał ocenie
było przeprowadzenie RKO z użyciem
AED, zgodnie z obowiązującym algorytmem BLS. Na koniec należało ułożyć osobę w odpowiedniej pozycji, zapewnić komfort termiczny, monitorować go. Wszystkie
te elementy wpływały na liczbę uzyskanych
punktów. Założenie nie było trudne, choć
stresujące. Po wejściu do sali funkcjonariusze zastali od razu nieprzytomną osobę. Nie
było czasu na zastanowienie, tylko szybka
decyzja i działanie. Wykazali się zimną
krwią, ale to chyba też nie powinno zaskakiwać, w końcu to policjanci z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym.
Przystępując do realizacji założenia,
funkcjonariusze mieli do dyspozycji apteczkę wyposażoną
w podstawowe
trunki oraz maseczkę do resuscytacji. Do
zawiadomienia
zespołu
ratownictwa

dycznego mogli wykorzystać własny telefon komórkowy.
Najczęstszym błędem, jaki popełniali funkcjonariusze było szukanie dziury
w całym. Mieli się skupić na podstawowych rzeczach, a nie na zaawansowanych
czynnościach, co ich gubiło, np.: zapomnieli wezwać pomoc, nie stosowali środków
ochrony własnej czy niewłaściwie oceniali
funkcje życiowe.
Poziom uczestników oceniam jako
dobry. Gdyby wyeliminować drobne błędy,
byłoby bardzo dobrze. Poziom wiedzy
i przygotowania był wysoki, ale mnie nie
zaskoczył. Na co dzień uczę słuchaczy na
kursach podstawowych i specjalistycznych,
wiem, czego się uczą, jak aktywni są na
zajęciach, dlatego innego przebiegu tej
konkurencji się nie spodziewałem. Wiedziałem, że będą dobrze przygotowani.
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Uroczystość zakończenia Konkursu
Trzeciego dnia konkursu, 9 czerwca,
w auli Szkoły odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu, które rozpoczęło się okolicznościowym przemówieniem wygłoszonym przez Zastępcę Komendanta Szkoły
ds. logistycznych – insp. Romana Gryczkę.
Komendant przywitał także zgromadzonych
gości, wśród których byli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej
Szymczyk, Dyrektor Biura Kryminalnego
KGP insp. Natalia Rost, Kierownik Instytutu Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji insp. Adam Frankowski, Dyrektor
Departamentu Postępowania Przygoto-

wawczego pani Barbara Sworobowicz, Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia
ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Prokurator Prokuratury Okręgowej pani Agnieszka Welenc, Komendant Wojewódzki Policji
w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński, Komendant Państwowej Straży Łowieckiej przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego
pan Jerzy Burgiel, Starosta Pilski pan Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły
dr Piotr Głowski, Przedstawiciel Zarządu
Stowarzyszenia Sygnał w Warszawie pan
Dariusz Poniatowski.

W finale konkursu wyłonieni zostali:
najlepszy policjant dochodzeniowo - śledczy, którym został podkom. Marcin Palmowski (KWP Rzeszów), najlepszy policjant operacyjno - rozpoznawczy - asp. szt.

Witold Kubas (KWP Rzeszów), najlepszy
technik kryminalistyki - asp. Sławomir
Kominek (KWP Poznań) oraz najlepszy
policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo - śledczą - podkom. Robert
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Murawski (KWP Bydgoszcz). W każdej z
wymienionych kategorii indywidualne wyróżnienia otrzymali również policjanci zajmujący kolejno drugie i trzecie miejsca na
podium (asp. Piotr Solnik, sierż. Piotr Be-

rus, podkom. Łukasz Stępień, sierż. Sebastian Kłęk, mł. asp. Marek Buława, asp. szt.
Tomasz Onoszko, podkom. Aleksander
Dąbrowski, kom. Sławomir Ptaszek).

Najlepsi policjanci dochodzeniowo-śledczy.

Najlepsi policjanci sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo - śledczą.
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W klasyfikacji generalnej tytuł najlepszej drużyny służby kryminalnej polskiej
Policji roku 2016, zdobyła reprezentacja
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Wicemistrzem Konkursu została

drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi, a na trzecim miejscu uplasowała
się reprezentacja Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie.

I miejsce w klasyfikacji Najlepsza Drużyna Służby Kryminalnej Roku 2016.

II miejsce w klasyfikacji Najlepsza Drużyna Służby Kryminalnej Roku 2016.
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III miejsce w klasyfikacji Najlepsza Drużyna Służby Kryminalnej Roku 2016.

KLASYFIKACJA GENERALNA KONKURSU
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KWP/KSP
Rzeszów
Łódź
Olsztyn
Kielce
Gorzów Wlkp.
Radom
Kraków
Gdańsk
Opole
Warszawa
Bydgoszcz
Białystok
Poznań
Szczecin
Lublin
Wrocław

Laureaci Konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi
i finansowymi, a także odznakami laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami ufundowanymi przez: Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji pana Mariusza Błaszczaka,
Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora
Generalnego pana Zbigniewa Ziobro, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr.
Jarosława Szymczyka, Wojewodę Wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmanna,
Komendanta Szkoły Policji w Pile, Starostę

Liczba punktów
556,5
548,5
508
498,5
495,5
492
489,5
488
483
478
474
463
456,5
442
437
406,5
Pilskiego pana Eligiusza Komarowskiego,
Prezydenta Miasta Piły pana Piotra Głowskiego, Stowarzyszenie SYGNAŁ.
Dodatkowo jednostki Policji, w których pracują trzej najlepsi technicy kryminalistyki wyłonieni w drodze finałowych
zmagań, otrzymały walizki kryminalistyczne od Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji, a sami zwycięzcy w tej kategorii nagrody ufundowane przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka.
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Najlepsi technicy kryminalistyki.

Podczas uroczystości prof. Tomaszewski pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu oraz wygłosił okolicznościowy wykład dotyczący kluczowych zagadnień z zakresu kryminalistyki. Na zakończenie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej
Szymczyk, który podkreślił, że wszyscy ci,
którzy dostali się do finału stanowią trzon
polskiej policji kryminalnej. Pogratulował
również wiedzy i posiadanych umiejętności, prosząc jednocześnie o to, aby bagaż
doświadczeń, jaki udało się zgromadzić
podczas wielu lat służby nie został zmarnowany, lecz przekazany tym, którzy rozpoczynają
swoją pracę zawodową w Policji. Inspektor Szymczyk oficjalnie zakończył tegoroczną edycję
Ogólnopolskiego Konkursu.
Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz
Błaszczak, Minister Sprawiedliwości Prokurator
Generalny
Zbigniew
Ziobro, Komendant Główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Prorektor do spraw zasobów ludzkich i
kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący
Zarządu Głównego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów Grzegorz Nems.
Paulina Politowska
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ROZMOWA Z INSP. PAWŁEM
KIEGO POLICJI W RZESZOWIE

FILIPKIEM

- ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZ-

Czy spodziewał się Pan Komendant takiego wyniku?
Trudno spodziewać się pierwszego miejsca,
ale liczyłem na lepszy wynik niż w roku
poprzednim, wiedziałem, że nasza drużyna
solidnie przygotowała się do konkursu.
Jak były przygotowane u Pana w garnizonie eliminacje do konkursu?
Oczywiście odbyły się eliminacje w garnizonie rzeszowskim, w których wystartowały
wszystkie komendy miejskie i powiatowe.
Czy w ramach eliminacji ćwiczenia, zadania, symulacje, kazusy były podobne,
zbliżone?
Komisja oceniająca drużyny przygotowała
zadania obejmujące swoim zakresem obszar
wiedzy procesowej, operacyjnej i kryminalistycznej z uwzględnieniem elementów
nadzoru nad pracą pionu kryminalnego.
Czy według Pana taki konkurs jest potrzebny?
Każdy konkurs, który pozwala sprawdzić
ale też pogłębić umiejętności i wiedzę
w zakresie wykonywanej pracy, a w szczególności w dziedzinie służby kryminalnej
daje możliwości rozwoju zawodowego,
wymiany doświadczeń między jednostkami
ale też dodatkowego elementu pozwalającego ocenić poziom pracy w jednostkach.
Czy tego rodzaju konkursy są przeprowadzane u Pana w garnizonie?
W garnizonie konkurs odbywa się na poziomie eliminacji wojewódzkich.
Czy policjanci, którzy zajęli pierwsze
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Policjant Służby Kryminalnej 2016 roku
mogą liczyć na jakieś wyróżnienie – nagrodę po powrocie do jednostki?
Oczywiście oprócz nagród otrzymanych na
konkursie w Pile zwycięska drużyna zostanie dodatkowo wyróżniona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Jakie wrażenia ma Pan po konkursie,
/uwagi spostrzeżenia/ może mała sugestia
co by Pan zmienił?
Wrażenia po konkursie mam bardzo dobre,
wysoki poziom wiedzy i umiejętności
wszystkich drużyn to najważniejszy aspekt
tych zawodów. Oczywiście wiedza policjantów to bardzo ważna sprawa, ale najlepiej można ją sprawdzić w trakcie czynności na miejscach zdarzeń, a takie właśnie
zadania praktyczne są częścią składową
finału i to daje policjantom biorącym w nim
udział możliwość pokazania swojej fachowości.
Jakiej porady w drodze do sukcesu
udzieliłby Pan innym drużynom oraz ich
przełożonym?
Sukces nie przychodzi sam, a szczególnie w
służbie, ale na sukces trzeba solidnie zapracować. Dobrze wykonywana na co dzień
praca w swojej jednostce i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pozwalają również odnosić sukcesy w konkursach.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz
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WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ
NAJLEPSZY POLICJANT DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY
KWP/KSP
Rzeszów
Białystok

Imię i nazwisko
podkom. Marcin Palmowski
asp. Piotr Solnik

3

Poznań

sierż. Piotr Berus

4

Łódź

st. asp. Damian Kucner

5
6
7
7
9

Opole
Gdańsk
Radom
Warszawa
Lublin
Kraków
Olsztyn
Gorzów Wlkp.
Bydgoszcz
Szczecin
Wrocław
Kielce

sierż. szt. Iwona Marzec-Biernacka
podkom. Magdalena Marzec
mł. asp. Michał Ostałowski
st. asp. Monika Wasiak
asp. Wojciech Bogusz
mł. asp. Janusz Moździerz
sierż. szt. Alicja Sobolewska
kom. Bartosz Jasiewski
asp. szt. Marcin Białek
st. asp. Tomasz Piasecki
asp. Janusz Dychus
sierż. szt. Rafał Koprowski

Miejsce
1
2

10

12
16

Liczba punktów
150
149
147
(dogrywka 16 pkt)
147
(dogrywka 9 pkt)
144
142
141
141
136
134
134
133
133
133
133
124

ROZMOWA Z PODKOM. MARCINEM PALMOWSKIM - SPECJALISTĄ WYDZIAŁU
DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZEGO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PRZEMYŚLU
Od ilu lat służy Pan w Policji?
Od 14 lat, a od 1 stycznia 2004 roku pracuję w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym
KMP w Przemyślu.
Jakiego rodzaju, na co dzień, prowadzi
Pan postępowania przygotowawcze?
W Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu
prowadzi się wszystkie rodzaje postępowań,
począwszy od kradzieży po rozboje, wymuszenia czy zabójstwa. Jednak przez pewien
okres czasu prowadziłem postępowania
związane z przestępczością samochodową.
W jakich zagadnieniach, związanych
z prowadzeniem postępowań przygotowawczych, czuje się Pan najlepiej?
Zagadnienia związane z przestępczością
przeciwko mieniu.
Czy wcześniej brał Pan udział w podobnych konkursach?
Nie, to był mój w ogóle pierwszy konkurs.
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Na czym polegało Pana przygotowanie
do konkursu indywidualnego, a jak to
wyglądało drużynowo?
Zarówno przed eliminacjami wojewódzkimi, jak i przed samym konkursem w pilskiej szkole czytałem dużo aktów praw-

nych, rozporządzeń, zarządzeń czy decyzji
oraz zmian w samym kpk i kk. Odnośnie
przygotowań naszej drużyny, to spotykaliśmy się i dyskutowaliśmy na rożne tematy
związane z pracą służby kryminalnej oraz
doszkalaliśmy swoje umiejętności strzeleckie.
Czy przy rozwiązywaniu przedmiotowego zadania pomogło jakieś wcześniejsze
specjalistyczne przygotowanie?
W dużej mierze pomogło mi ukończone
w styczniu 2016 roku szkolenie oficerskie
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
gdzie z racji samego szkolenia przeszedłem
praktycznie przez wszystkie dziedziny pracy policyjnej.
W jaki sposób zaangażowali się w to
przedsięwzięcie Pana przełożeni?
Przełożeni pomogli nam w dostępie do
strzelnicy, został nam udzielony urlop celem przygotowania się do konkursu.
Kto i w jaki sposób stworzył Waszą drużynę?
Szczerze powiem, że ja zostałem powiadomiony o tym, że będę uczestniczył w takim
konkursie na szczeblu wojewódzkim jak
jeszcze przebywałem na szkoleniu oficerskim przez swojego przełożonego i nie
wiem, kto typował pozostałych członków
naszej drużyny.
W jaki sposób przebiegały eliminacje
wojewódzkie, czy były podobne konkurencje i zadania? Czy były trudniejsze,
czy łatwiejsze, na czym polegała różnica?
Eliminacje na szczeblu wojewódzkim przebiegały w ciągu jednego dnia. Był to test
wiedzy dla każdego z funkcjonariuszy danej komórki organizacyjnej służby kryminalnej oraz zadanie praktyczne, też dla każdego z uczestników.
Czego dotyczyło Pana zadanie podczas
finału konkursu?
Podczas zadania praktycznego musiałem
wykonać oględziny miejsca zdarzenia
z napisaniem notatki pooględzinowej, następnie miałem strzelanie, na drugi dzień

było zadanie praktyczne tzw. kazus i test
wiedzy.
Jak ocenia Pan trudność poszczególnych
konkurencji?
Test wiedzy, jak i sam kazus ja osobiście
uważam, że były trudne, ale na takim poziomie to już trzeba wymagać więcej niż
znajomości kpk czy kk. Zadanie praktycznie, mam tu na myśli oględziny, też wymagało dużej wiedzy z zakresu oględzin, ale
też pokazało, jak w praktyce powinna wyglądać współpraca każdego członka grupy
procesowej.
Jak ocenia Pan przebieg konkursu?
Bardzo dobrze. Komisja egzaminacyjna
i jej członkowie w bardzo profesjonalny
i rzeczowy sposób podeszła do nas jako
uczestników, polecenia były przejrzyste
i wszyscy wiedzieli jakie są reguły.
Czy tego typu konkurs powinien być
kontynuowany, jeśli tak czy w takiej
formie, co by Pan zmienił?
Oczywiście, że powinien być kontynuowany i forma konkursu moim zdaniem jest
wystarczająca, nic bym nie zmieniał.
Jaka atmosfera panowała na egzaminie,
czy było widać po uczestnikach zdenerwowanie – skupienie - chęć ostrej rywalizacji,
czy może traktowali to jak zabawę?
Niektórzy uczestnicy faktycznie pochodzili
do tego konkursu dość ambitnie – na tym to
polega i chyba każdy z nas pojechał na ten
konkurs, aby wygrać, ale uważam, że panowała bardzo dobra atmosfera.
Jak Pan ocenia poziom startujących
w konkursie uczestników?
Każdy z uczestników reprezentował wysoki
poziom z zakresu swojej pracy.
Czy zaszczyci nas Pan swoją obecnością
w przyszłym roku?
To już zależy od moich przełożonych.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz
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WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ
NAJLEPSZY POLICJANT OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16

KWP/KSP
Rzeszów
Łódź
Kraków
Gorzów Wlkp.
Kielce
Olsztyn
Białystok
Opole
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Warszawa
Radom
Poznań
Bydgoszcz
Wrocław

Imię i nazwisko
asp. szt. Witold Kubas
podkom. Łukasz Stępień
sierż. Sebastian Kłęk
st. sierż. Mateusz Leśniowski
mł. asp. Grzegorz Karbowniczek
podkom. Kamil Karaś
st. sierż. Sylwester Zakrzewski
podkom. Tomasz Kowalczyk
podkom. Tomasz Oberzig
kom. Andrzej Kimel
mł. asp. Paweł Wardak
sierż. szt. Przemysław Brożyna
mł. asp. Sebastian Grudziński
st. asp. Arkadiusz Kaleta
mł. asp. Bartosz Kuska
kom. Tomasz Lenkiewicz

Liczba punktów
159
144
134
129
123
114
107
107
105
99
99
98
94
89
83
74

WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ
NAJLEPSZY TECHNIK KRYMINALISTYKI
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
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KWP/KSP
Poznań
Radom
Olsztyn
Gorzów Wlkp.
Rzeszów
Kielce
Bydgoszcz
Łódź
Opole
Białystok
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Gdańsk
Kraków
Lublin

Imię i nazwisko
asp. Sławomir Kominek
mł. asp. Marek Buława
asp. szt. Tomasz Onoszko
sierż. szt. Piotr Wojtaszek
sierż. szt. Bartosz Wardęga
asp. Marcin Domagała
asp. Marcin Smoliński
asp. Sławomir Krukowicz
mł. asp. Marcin Sekutowski
asp. szt. Mariusz Pietrych
st. asp. Tomasz Jurga
asp. Jacek Wiśniewski
mł. asp. Radosław Nowicki
asp. szt. Wojciech Piątkowski
mł. asp. Artur Gnat
asp. szt. Krzysztof Mucha

Liczba punktów
118,5
111,5
106
104,5
102,5
101,5
101
97,5
97
95
90
90
88
82
79,5
76,5

ROZMOWA Z ASP. SŁAWOMIREM KOMINKIEM - TECHNIKIEM KRYMINALISTYKI
ZESPOŁU TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ WYDZIAŁU KRYMINALNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
Od jak dawna służy Pan w Policji?
Od 16 lat, a technikiem kryminalistyki jestem od 2012 roku.
Czy jest to Pana pierwszy udział w
pilskim konkursie?
Tak.
Czy przypuszczał Pan, że zajmie tak
wysokie miejsce?
Nie przypuszczałem.
Na czym polegało Pana przygotowanie
do konkursu indywidualnego, a jak to
wyglądało drużynowo?
Indywidualnie przygotowywałem się poprzez czytanie fachowej literatury, materiałów dydaktycznych z kursu dla techników
oraz przepisów regulujących pracę techników, natomiast drużynowo - omawialiśmy
oględziny.
Oczywiście, za wyjątkiem stosownej
wiedzy
prawniczo-kryminalistycznej,
technicy kryminalistyki musieli być
wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Co
z tego sprzętu najbardziej się przydało
podczas realizacji zadania.
Sprzęt technika kryminalistyki zabrany był
w całości, w pełni wyposażone walizki
oględzinowe, walizki daktyloskopijne, walizki osmologiczne, mechanoskopijne,
sprzęt mierniczy, lampy oświetleniowe,
sprzęt fotograficzny, różnego rodzaju opakowania, koperty papierowe, artykuły biurowe, stolik i krzesła oględzinowe, laptop z
drukarką, środki i sprzęt ochronny. Jednakże przydał się dobry aparat cyfrowy z lampą błyskową i statywem, środki i sprzęt
ochronny, koperty i wymazówki do zabezpieczania materiału biologicznego oraz
opakowania do zabezpieczenia przedmiotów.

Kto i w jaki sposób stworzył Waszą
drużynę?
Drużyna została wyłoniona poprzez konkurs, który odbył się w KPP w Środzie Wlkp.
W jaki sposób przebiegały eliminacje
wojewódzkie,
czy
były
podobne
konkurencje i zadania?
Eliminacje wojewódzkie przebiegały podobnie, jednakże test wiedzy był łatwiejszy,
pytania dotyczyły typowo pracy technika
kryminalistyki.
Proszę krótko opisać, czego dotyczyło
Pana zadanie?
Moje zadanie polegało na prawidłowym
ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów i
przedmiotów na miejscu zaistniałego zdarzenia oraz podyktowaniu do protokołu
oględzin.
Co w tym zadaniu sprawiło Panu
trudność?
Najtrudniej było zabezpieczyć roztopioną
słońcem gumę do żucia
Jak ocenia Pan trudność poszczególnych
konkurencji?
Uważam, że poziom konkursu był wysoki
i trzeba było wykazać się zarówno wiedzą
teoretyczną, praktyczną, jak i umiejętnościami strzeleckimi i manualnymi, żeby
osiągnąć dobry wynik.
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Jak ocenia Pan przebieg konkursu?
Wszystko odbywało się bardzo sprawnie.
Czy tego typu konkurs powinien być
kontynuowany, jeśli tak czy w takiej
formie?
Uważam, że konkurs powinien być kontynuowany, ponieważ jest to forma motywacji dla policjantów kryminalnych do samokształcenia i podnoszenia swoich umiejętności. Formę zachował bym taką samą,
jedynie test wiedzy mógłby zawierać więcej
pytań typowo dotyczących pracy technika
na miejscu zdarzenia.
Jaka atmosfera panowała na konkursie,
czy było widać po uczestnikach
zdenerwowanie – skupienie - chęć ostrej
rywalizacji, czy może traktowali to jako
zabawę?
To, co zaobserwowałem podczas konkursu
to stres oraz chęć zdobycia dobrych miejsc
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przez wszystkie drużyny, nie było czasu na
relaks, każda wolna chwila poświęcana była
na przygotowaniach do kolejnych konkurencji.
Jak Pan ocenia poziom startujących
w konkursie uczestników?
Poziom uczestników był bardzo wysoki.
Byli to policjanci, którzy wygrali eliminacje powiatowe oraz wojewódzkie.
Czy zaszczyci nas Pan swoją obecnością
w przyszłym roku?
Chciałbym w przyszłym roku również
wziąć udział w konkursie, jednakże wszystko zależy od eliminacji powiatowych oraz
wojewódzkich.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz

WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ
NAJLEPSZY POLICJANT SPRAWUJĄCY NADZÓR
NAD PRACĄ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZĄ
Miejsce
KWP/KSP
Bydgoszcz
1
2

Gdańsk

3

Łódź

4
5
6
7
8
9
10
11

Olsztyn
Kielce
Warszawa
Radom
Rzeszów
Kraków
Opole
Gorzów Wlkp.
Lublin
Szczecin
Białystok
Wrocław
Poznań

12
14
16

Imię i nazwisko
podkom. Robert Murawski
podkom. Aleksander Dąbrowski
kom. Sławomir Ptaszek
kom. Damian Bekulard
asp. szt. Robert Wojtala
asp. szt. Marek Głuchowski
st. asp. Jarosław Mąkowski
podkom. Grzegorz Ochenduszkiewicz
nadkom. Jerzy Karaś
kom. Arkadiusz Stępniak
kom. Tomasz Nowak
asp. szt. Waldemar Bosek
nadkom. Michał Bury
podkom. Karol Okuła
podinsp. Robert Brożyna
asp. szt. Jarosław Odwrot

Liczba punktów
157
156
(dogrywka 14 pkt)
156
(dogrywka 12 pkt)
150
146
145
142
141
138
131
126
122
116
108
108
98

ROZMOWA Z PODKOM. ROBERTEM MURAWSKIM - ZASTĘPCĄ NACZELNIKA
WYDZIAŁU KRYMINALNEGO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W TORUNIU

Od ilu lat jest Pan w Policji?
W Policji służę od 17 lat, a w pionie
dochodzeniowo-śledczym - od 16 lat.
Czy spodziewał się Pan, że zajmie tak
wysokie miejsce?
Moi konkurenci prezentowali bardzo wysoki poziom, dlatego zajęcie przez mnie
pierwszego miejsca było dla mnie sporym
zaskoczeniem. Przed ostatnim zadaniem
zgromadziłem 65 punktów i znajdowałem
się w pierwszej piątce. Przy czym różnice
punktowe
pomiędzy
poszczególnymi
uczestnikami nie były duże. Wszystko zależało od wykonania ostatniego zadania, które nie ukrywam, bardzo mi odpowiadało,
i w którym zdobyłem 92 punkty, co dało mi
pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji.
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W jaki sposób przygotowywał się Pan do
finału?
Do finału przygotowywałem się we własnym zakresie, wspólnie z kolegami z drużyny, korzystając z dostępnych pomocy
dydaktycznych – publikacje ze szkół policyjnych. Korzystałem także z kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz
aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Głównego Policji, regulujących
pracę dochodzeniowo-śledczą.
Jak ocenia Pan poziom trudności poszczególnych konkurencji?
Uważam, że poziom był wysoki. Zwłaszcza
test wiedzy zawodowej zawierał sporo pytań niezwiązanych bezpośrednio z moimi
obowiązkami służbowymi. Jak już wcześniej wspominałem najbardziej odpowiadało mi zadanie praktyczne polegające na
analizie materiałów postępowania. Jest to
związane z moją codzienną praktyką. Jeżeli

chodzi o sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia to tutaj również należało wykazać się wiedzą praktyczną i umiejętnościami zawodowymi.
Jak ocenia Pan organizację konkursu –
czy powinien być kontynuowany, czy
w takiej formie, co by Pan zmienił?
Konkurs był dobrze zorganizowany. Punktacja po poszczególnych zadaniach była
podawana na bieżąco. Konkurencje przebiegały bardzo sprawnie i bez opóźnień.
Uważam, że konkurs powinien być kontynuowany, również jego forma jest właściwa. Moim zdaniem test wiedzy zawodowej
powinien zawierać więcej pytań czysto
praktycznych swoim zakresem obejmujących wiedzę, która wykorzystywana jest na
co dzień.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz

ROZMOWA Z KOM. SŁAWOMIREM PTASZKIEM - ZASTĘPCĄ NACZELNIKA
WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZEGO W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI
W RADOMSKU
Od jak dawna pełni Pan służbę w Policji?
Służbę w Policji pełnię od ponad 11 lat, od
początku w pionie kryminalnym. Przez ponad 7 lat pracowałem na szeregowym stanowisku w Wydziale Dochodzeniowo –
Śledczym, początkowo na stanowisku policjanta, referenta, asystenta i specjalisty.
Moją jednostką macierzystą, z którą jestem
związany od początku mojej służby jest
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
(woj. łódzkie).
Czy spodziewał się Pan, że zajmiecie tak
wysokie miejsce?
Startując w konkursie miałem nadzieję na
zajęcie przyzwoitego miejsca, lecz miejsce
na podium zarówno w klasyfikacji indywidualnej (wśród nadzorujących pracę dochodzeniowo – śledczą), jak i całej mojej drużyny w klasyfikacji drużynowej było miłą
niespodzianką i wyróżnieniem. Jadąc do
Szkoły Policji w Pile zdawałem sobie
sprawę, że funkcjonariusze w swoich kate-
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goriach reprezentują wysoki poziom, zarówno pod względem wiedzy teoretycznej,
jak i praktyki. Sądzę, że siłą naszej drużyny
było to, że każdy z zawodników pokazał się
na dobrym poziomie, co w klasyfikacji drużynowej pozwoliło nam uplasować się na
drugim miejscu.

W jaki sposób przygotowywaliście się do
finału?
Nasze przygotowania ograniczały się głównie do samokształcenia, jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną. Wiedzę praktyczną zdobywaliśmy przez okres swojej dotychczasowej służby pod okiem doświadczonych
przełożonych - Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego - podinsp. Artura
Kulki oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego - podkom. Roberta Baryły. Każdy
z zawodników z naszej drużyny posiada
kilkunastoletnie doświadczenie w służbie.
Z podobnymi problemami i czynnościami,
z jakimi przyszło nam się zmierzyć w trakcie zadań konkursowych mierzymy się w
toku codziennej pracy w jednostce. Zarówno technik kryminalistyki, jak i policjant
operacyjno-rozpoznawczy oraz policjant
dochodzeniowo-śledczy, którzy poza mną
uczestniczyli w tym konkursie, to osoby
posiadające spore doświadczenie zawodowe. Są to osoby ambitne i odpowiedzialne.
Przed konkursem ogólnopolskim dzięki
uprzejmości Komendanta Powiatowego
Policji w Radomsku mł. insp. Krzysztofa
Michalskiego oraz I Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Radomsku mł. insp.
Dariusza Szulca, odbyliśmy wspólnie
z kolegami z drużyny dwa strzelania ćwiczebne, natomiast funkcjonariusz, który
realizował w naszej drużynie zadanie związane z udzieleniem pierwszej pomocy,
w ramach przygotowania odbył konsultacje
związane z tym zagadnieniem. Poza tym
przygotowywaliśmy się we własnym zakresie.
Jak przebiegały eliminacje wojewódzkie,
czy były podobne konkurencje i zadania,
stopień trudności?
Eliminacje wojewódzkie były przygotowane i zrealizowane bardzo rzetelnie i profesjonalnie. Zostały zorganizowane na wzór
konkursu ogólnopolskiego, jeśli chodzi
o same konkurencje, tzn. test wiedzy, oględziny miejsca zdarzenia, kazusy dla poszczególnych grup zawodników (poza technikiem kryminalistyki), strzelanie, pierwsza
pomoc. Stopień trudności eliminacji wojewódzkich w mojej ocenie nie odbiegał od

poziomu
konkursu
ogólnopolskiego.
Oczywiście konkurs ogólnopolski obejmował już zawodników, którzy wygrali w poszczególnych województwach eliminacje
wojewódzkie, więc konkurencja była mocniejsza.
Jak ocenia Pan poziom trudności poszczególnych konkurencji?
W zależności od grupy zawodników, poszczególne konkurencje sprawiały większe,
bądź mniejsze trudności. W mojej grupie
uważam, że trudność sprawiał zawodnikom
test wiedzy z uwagi na to, że pytania obejmowały zagadnienia z aktów innych niż
kodeks karny i kodeks postępowania karnego. Podobnie test wiedzy sprawił także sporo problemów w grupie techników kryminalistyki. Natomiast z relacji kolegów
z konkursu wiem, że policjantom operacyjnym największą trudność sprawił kazus.
Jak ocenia Pan organizację konkursu?
Organizacja konkursu pod względem merytorycznym była w mojej ocenie przeprowadzona na dobrym poziomie. W jakimś stopniu być może problemem było to, że różne
grupy zawodników z poszczególnych kategorii miały duże przerwy pomiędzy konkurencjami.
Czy właściwą jest formuła, iż garnizon
reprezentuje drużyna z jednej jednostki
Policji, która wygrała eliminacje wojewódzkie?
Sądzę, że taka formuła jest lepszym rozwiązaniem niż organizacja jednej drużyny
składającej się ze zwycięzców poszczególnych kategorii eliminacji wojewódzkich
z różnych jednostek danego garnizonu.
Uczestnictwo w konkursie ogólnopolskim
przez drużynę z jednej jednostki powoduje
to, że zawodnicy znają się, wspierają nawzajem, dopingują, a ewentualny sukces
drużyny jest też utożsamiany z sukcesem
ich jednostki macierzystej i wzbudza u lokalnej społeczności zaufanie do funkcjonariuszy tej jednostki.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz
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ROZMOWA Z AGNIESZKĄ WELENC – PROKURATOREM PROKURATURY OKRĘGOWEJ
W KIELCACH, ZASTĘPCĄ DYREKTORA KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
Czy uczestnicząc w zespole ekspertów
brała Pani udział w przygotowaniu pytań, założeń, symulacji, czy też wraz
z ekspertami (bądź samodzielnie) opiniowała Pani przedmiotowe zadania?
Nie układałam pytań, jak również nie opiniowałam ich, ale oczywiście jako członek
tzw. grupy ekspertów zapoznawałam się
z nimi. I tu taka mała refleksja - od lat zaangażowana jestem w tego typu przedsięwzięcia i muszę z satysfakcją stwierdzić,
że pytania i zadania z roku na rok są coraz
trudniejsze, co jest oczywiście dowodem na
wzrastający poziom tego rodzaju konkursów.
Czy aby rozwiązać przedmiotowe zadania funkcjonariusze startujący w konkursie musieli w jakiś szczególny sposób
przygotować się do tej konkurencji (mam
na myśli literaturę fachową, zmiany
w kpk, procedury itp.)?
Zakładam, że uczestnicy konkursu zawsze
przygotowują się do udziału w nim. Oczywiście większości umiejętności nie można
nabyć w trakcie przygotowań, gdyż o tym
decyduje codzienna praktyka i lata pracy
w zawodzie. Pośrednio, wiedza i doświadczenie weryfikowane są na bieżąco, bo
przecież gromadzone i zabezpieczane przez
funkcjonariuszy dowody oceniane są
w toku postępowania przez prokuratora lub
sąd. Niemniej jednak konkurs, to zawsze
okazja do sprawdzenia się w warunkach
rywalizacji i zdobycia nowych doświadczeń.
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Czy zdarzyło się, że mimo iż mamy do
czynienia z najlepszymi specjalistami
z terenu kraju – że popełnili oni błędy,
a co za tym idzie czy były składane protesty – skargi – zażalenia - drużyn czy też
indywidualne?
W konkursie centralnym uczestniczą najlepsi z najlepszych, wyłonieni w eliminacjach lokalnych. Ale jak w każdym konkursie, różny jest stopień przygotowania poszczególnych uczestników, co decyduje
o wyniku końcowym. Jednak wszyscy szanują werdykt. Atmosfera konkursu jest zdecydowanie fair play. Błędy popełniano zarówno w części teoretycznej, jak i w trakcie
zadań praktycznych. Nie były one jednak
rażące i nie ma co się nad nimi rozwodzić.
Przecież błędy mogą się zdarzyć nawet najlepszym, a nie popełnia ich tylko ten, kto
nic nie robi. Ważne jest to, aby wyciągać
z nich konstruktywne wnioski na przyszłość.

Czy uczestniczyła Pani jako ekspert –
sędzia w podobnych konkursach, jeżeli
tak to jaka jest różnica pomiędzy tymi
konkursami?
Jak już wspominałam w ubiegłym roku kiedy to po raz pierwszy miałam okazję
uczestniczyć w grupie ekspertów tego konkursu - kilkanaście razy wchodziłam
w skład jury analogicznego jak ten konkursu organizowanego na szczeblu lokalnym
przez Komendę Wojewódzką Policji
w Kielcach dla funkcjonariuszy z podległych komend powiatowych i miejskiej.
Konkurs organizowany na szczeblu centralnym z pewnością jest jednak wydarzeniem
bardziej prestiżowym niż podobne konkursy odbywające się w poszczególnych województwach. Do rywalizacji stają przecież
zwycięzcy eliminacji lokalnych. Oprócz
testów z wiedzy teoretycznej, kazusów
i zadań związanych z oględzinami miejsca
zdarzenia, w konkursie centralnym sprawdzane są umiejętności strzeleckie i związane z pierwszą pomocą medyczną. Nie sposób też nie wspomnieć, że i nagrody dla
jego laureatów są o wiele bardziej satysfakcjonujące.
Jak Pani ocenia poziom konkursu oraz
startujących w nim uczestników – w porównaniu także do roku ubiegłego?
Konkurs ma już swoją pozycję na liście
podobnych wydarzeń, których poziom jest
z roku na rok coraz wyższy. Uczestnicy są
coraz lepiej przygotowani, co podnosi też
atrakcyjność rywalizacji.
Czy wyniki, jakie osiągnęli policjanci są
satysfakcjonujące?
Większość uczestników znakomicie przygotowała się do rywalizacji, choć zdarzały
się przypadki wystąpień na poziomie niezbyt zadowalającym.

Czy konkurs na najlepszego policjanta
służby kryminalnej powinien być kontynuowany?
Zdecydowanie tak. Konkurs to nie tylko
zawody, ale też możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności. Jednocześnie to
wspaniała okazja do integracji funkcjonariuszy Policji z różnych stron kraju i wymiany doświadczeń zawodowych. W końcu, co może jest najistotniejsze, materiały
z konkursu to znakomita baza informacyjna
dla celów szkoleniowych, pomocna
w ujednolicaniu praktyki.
Czy mając już takie doświadczenie
w chwili obecnej coś by Pani zmieniła
w przygotowaniach i organizacji konkursu?
Obecna formuła konkursu została wypracowana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i wydaje się, że nie wymaga
jakichś zasadniczych zmian, ale oczywiście
zawsze można ją udoskonalać, zwłaszcza
wprowadzając rozwiązania podnoszące
atrakcyjność rywalizacji. Natomiast co do
samego przygotowania konkursu, ulepszyłabym procedurę weryfikacji spełniania
warunków do udziału w konkursie, aby nie
powtórzyła się sytuacja, jaka miała miejsce
w tym roku, że dopiero w przeddzień konkursu ustalono nieregulaminowy skład jednej z drużyn i w rezultacie wyeliminowano
ją z uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Czy zaszczyci nas Pani swoją obecnością
w przyszłym roku?
O ile tylko będę miała taką okazję, to
z wielką przyjemnością.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz
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Wielkopolski Finał Wojewódzki
XXIX Ogólnopolskiego Konkursu
„POLICJANT RUCHU DROGOWEGO ROKU”

W dniach 23-25 maja 2016 r.
w Szkole Policji w Pile gościli uczestnicy
Wielkopolskiego Finału Wojewódzkiego
XXIX Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego Roku”.
To już 29 raz spotkali się policjanci
ruchu drogowego, aby w sportowej rywalizacji wyłonić najlepszego policjanta ruchu
drogowego województwa. Konkurs o miano najlepszego policjanta ruchu drogowego
to najstarszy konkurs organizowany wśród
policjantów. Organizowany jest z przerwami od roku 1986.
Jak to się wszystko zaczęło?
W marcu 1986 roku Telewizja Polska ogłosiła konkurs pod nazwą „Milicjant
ruchu drogowego roku 1986”. Jego inicjatorami byli major Aleksander Chyl z BRD
KG MO i Wydział Prasowy MSW. Głównym organizatorem i propagatorem był redaktor Włodzimierz Zientarski. W wywiadzie do ówczesnej gazety resortowej” W
służbie narodu” tak uzasadniał pomysł jego
powstania:
„- Przez 18 lat pracy w telewizji zajmowałem się zawsze sprawami motoryzacji.
A pokazywanie nowoczesnej techniki motoryzacyjnej nie da się oddzielić od wszystkiego, co dotyczy bezpieczeństwa poruszania się po drogach, zatem i od pracy tych,
którzy za owo bezpieczeństwo odpowiadają.
Dla ich wspólnego propagowania stworzyliśmy z Bohdanem Raczką i Jerzym Jankiewiczem z „Przeglądu Sportowego” cykliczny program „Auto Moto – Fanklub”, łączący doświadczenia dawnego Magazynu Motoryzacyjnego Studia 2 i Dziennika Telewizyjnego z zakresu bezpieczeństwa ruchu.
Ciągle poszukujemy nowych, atrakcyjnych
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formuł dla prezentowania tej problematyki.
Telewizja się zmienia, zmieniają się potrzeby telewidzów i to co przed laty oddziaływało, dziś już się nie sprawdza. Choćby
pokazywania wypadków drogowych – zamiast wstrząsu wywołuje dziś raczej znieczulenie. Ostatnio w celu propagowania
bezpieczeństwa ruchu wykorzystaliśmy nawet teledysk prezentowany w „Jarmarku”.
- A postać milicjanta?
- Mieliśmy dobre materiały o technice motoryzacyjnej, coraz to nowe formy programów o bezpieczeństwie ruchu, a wciąż odstawała nam tu sprawa milicji. Stwierdziliśmy, że telewidzowie niewiele wiedzą o jej
pracy. Trochę w tym naszej winy – przedstawialiśmy tę pracę tradycyjnie, stosując
najczęściej przestarzałą metodę zapraszania do studia pojedynczych funkcjonariuszy.
A przecież zmienił się styl służby milicji
drogowej, sprzęt, zakresy współpracy ze
społeczeństwem. To wszystko należało pokazać inaczej.
- W formie konkursu na milicjanta roku?
- Oglądałem ubiegłoroczny kalendarz wydany przez BRD, na którym był kolorowy
plakat z majorem Aleksandrem Chylem.
Pomyślałem wtedy: na tym plakacie powinien być co roku inny milicjant. Chyla społeczeństwo już zna, a przecież jest jeszcze
tylu wspaniałych chłopaków, którzy codziennie czuwają nad bezpieczeństwem na
naszych drogach. Trzeba ich przybliżyć.”
Kandydaci do finału centralnego
byli systematycznie przedstawiani w II programie TVP oraz w prasie. Od lipca do
końca września wszyscy oni pełnili służbę
na trasach podanych do publicznej wiado-

mości, z umieszczona na pojeździe służbowym specjalna plakietką konkursu. Byli
więc dla wszystkich widoczni, a telewidzowie mogli oceniać ich pracę i dzielić się
swoimi uwagami w listach do telewizji.
Eliminacje do konkursu krajowego
rozegrano w 10 okręgach. Jednym z nich
był okręg Poznań, w skład którego wchodziły miasta: Poznań, Konin, Zielona Góra,
Włocławek i Leszno. Eliminacje okręgowe
zostały rozegrane 8 maja 1986 roku w Poznaniu, gdzie kilkunastu milicjantów walczyło o miano najlepszego. Regulacja ru-

chem odbyła się na skrzyżowaniu ulicy
Fredry i Alei Stalingradzkiej (obecnie Aleja
Niepodległości). Próby sprawnościowe odbyły się na Torze Samochodowym „Poznań”. Eliminacje wygrał sierżant sztabowy
Ireneusz Stróżyk z Leszna, przed plutonowym Januszem Sobczakiem z Konina,
i starszym sierżantem Romanem Poprawskim z Zielonej Góry. Przewodniczącym
komisji sędziowskiej był major Aleksander
Chyl. Poniższe zdjęcie przedstawia ww.
finalistów wraz z przewodniczącym komisji
(drugi z lewej - major Aleksander Chyl).

Finał konkursu odbył się w Szkole
Ruchu Drogowego MO w Piasecznie i brało w nim udział 20 najlepszych funkcjonariuszy z całego kraju. Po rozegraniu konkurencji testowej z przepisów ruchu drogowego przystąpiono do konkurencji sprawnościowej, tj. jazdy motocyklem i samochodem, oraz regulacji ruchem na jednym z
największych skrzyżowań Warszawy: ulic
Świerczewskiego – Nowotki (obecnie Plac
Bankowy). Po zaciętej rywalizacji przy
niesprzyjających warunkach atmosferycznych najlepszym z najlepszych został sierżant sztabowy Zbigniew Szczepocki z Cho-

rzowa. Na drugim stopniu podium stanął
sierżant Sergiusz Wróblewski z Węgrowa,
natomiast trzecie miejsce zajął Janusz Mila
ze Szczecina.
Wielkopolanie od początków Konkursu
odnosili znaczące sukcesy:
 rok 1989 (Warszawa)
I miejsce: st. sierż. Wiesław Tyll,
z WRD KWP w Poznaniu
 rok 1992 (Kielce)
I miejsce: st. sierż. Ryszard Tylkowski,
II miejsce: st. sierż. Wiesław Tyll,
oboje z WRD KWP w Poznaniu
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rok 1993 (Poznań)
I miejsce: st. sierż. Wiesław Tyll,
III miejsce: sierż. Jacek Luboński
oboje z WRD KWP w Poznaniu
Jacek Luboński był również na podium w latach następnych: rok 1994
– II miejsce, 1995 – III miejsce;
konkursy odbyły się w CSP w Legionowie,
rok 2005 (CSP w Legionowie)
III miejsce: sierż. szt. Marcin Banaszkiewicz z KMP w Lesznie,
rok 2006, 2008 i 2009 (CSP w Legionowie)
st. sierż. Jacek Kudliński z KMP
w Koninie zajmował II miejsca
roku 2010 (Poznań, Swarzędz)
reprezentacja KWP w Poznaniu
w składzie: st. sierż. Tomasz Michalski z Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu i mł. asp. Rafał Robaszkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajęła
drużynowo bezapelacyjnie I miejsce.
Indywidualnie
policjanci
z Wielkopolski byli bezkonkurencyjni, zajmując odpowiednio I i II
miejsce.
rok 2012 (CSP w Legionowie)
Nasze województwo reprezentowali: mł. asp. Roman SZYKULSKI ze
stanu KMP w Poznaniu oraz sierż.
szt. Hubert STELMASZYK ze stanu KPP w Kościanie. Reprezentacja
naszego województwa zajęła w klasyfikacji drużynowej IV miejsce,
tracąc do podium zaledwie 0,5
punktu. Indywidualnie: sierż. Roman Szykulski zajął V, a sierż. szt.
Hubert Stelmaszyk VI miejsce.
rok 2013 (CSP w Legionowie)
W Finale Krajowym nasze województwo reprezentowali: mł. asp.
Roman SZYKULSKI ze stanu KMP



w Poznaniu oraz sierż. szt. Michał
Kasprzak ze stanu KPP w Śremie.
Reprezentacja naszego województwa zajęła w klasyfikacji drużynowej I miejsce, a zwycięzcą Konkursu został sierż. szt. Michał Kasprzak.
rok 2015 (CSP w Legionowie)
drużyna KWP zajęła 2 miejsce
w klasyfikacji drużynowej

Tegoroczny Finał Wojewódzki odbył
się pierwszy raz w historii w Pile, m.in. na
terenie obiektów Szkoły Policji.
Patronat nad zmaganiami policjantów
ruchu drogowego przyjął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek
Woźniak.
Organizatorami Konkursu byli: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
Szkoła Policji w Pile i Komenda Powiatowa Policji w Pile, przy wsparciu Zarządu
Wojewódzkiego Niezależnego Związku
Zawodowego Policjantów Województwa
Wielkopolskiego, KKOP przy KWP w Poznaniu, Wojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Piły i Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Pile.
W Konkursie uczestniczyli policjanci
ruchu drogowego wyłonieni na podstawie
wyników I etapu (eliminacje powiatowe),
po jednym ze wszystkich komend miejskich
i powiatowych Policji woj. wielkopolskiego
oraz z WRD KWP w Poznaniu, dwóch
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu oraz dwóch
żołnierzy Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu – łącznie 35 zawodników.
Gośćmi specjalnymi Konkursu, a jednocześnie sędziami poszczególnych konkurencji byli laureaci Finału Krajowego oraz
zasłużeni policjanci ruchu drogowego,
m.in.:
- asp. szt. w st. spocz. Stefan Kosicki,
wieloletni Dowódca Kompanii WRD

-

-

KWP w Poznaniu, laureat I edycji Konkursu z 1986 roku,
asp. szt. w st. spocz. Wojciech Głuszak,
laureat II edycji Konkursu z 1987 r.,
st. asp. w st. spocz. Ryszard Tylkowski I miejsce w Finale Krajowym w 1992 r.,
asp. szt. w st. spocz. Wiesław Tyll I miejsce w Finale Krajowym w 1989 r.,
II miejsce 1992 roku i I miejsce 1993 r.,
podkom. Tomasz Michalski – I miejsce
w Finale Krajowym w 2010 r.,
nadkom. Jacek Kudliński – II miejsce w
Finale Krajowym w 2006, 2008 i 2009 r.,
podinsp. w st. spocz. Dariusz Klawa –
wieloletni Naczelnik WRD KPP w Pile,
podinsp. w st. spocz. Lesław Matuszczak
– wieloletni Zastępca Naczelnika WRD
KPP w Pile.

Konkurs rozpoczął się w dniu 23 maja
2016 r. konkurencjami teoretycznymi K-1 i
K-2 (K-1 test ze znajomości wybranych
przepisów prawa o ruchu drogowym przepisy ruchu drogowego i K-2 test ze znajomości wybranych zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, taktyki pracy policjanta i innych
przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem
pomocy ofiarom wypadków), które rozegrano w Szkoła Policji w Pile.
W dniu 24 maja na strzelnicy Szkoły
Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej przeprowadzono kolejną konkurencję – K-3 (strzelanie z broni służbowej). Od godz. 15:00 na
skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ul.
Dzieci Polskich w Pile uczestnicy zmagali
się z kolejną konkurencją: K-4 (kierowanie
ruchem).
Dzięki współpracy z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Warszawie, w dniu 24 maja w godz.
20:30-22:30 w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbyło się seminarium „Bezpiecznie - Chce się żyć!”, jako impreza to-

warzysząca Konkursowi. Seminarium adresowane do mieszkańców powiatu pilskiego
poświęcone było problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spotkanie uświetnił
występ Kabaretu Łowcy.B.
Finałem zmagań policjantów były
dwie konkurencje sprawnościowe przeprowadzone równolegle na płycie placu Staszica w Pile w dniu 25 maja: K-5 (jazda
sprawnościowa motocyklem) i K-6 (jazda
sprawnościowa samochodem).
WYNIKI:
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
 konkurencje teoretyczne K-1 i K-2 –
sierż. szt. Hubert Stelmaszyk z Komendy
Powiatowej Policji w Kościanie
 strzelanie K-3 – mł. asp. Krzysztof Graniczny z Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu,
 kierowanie ruchem K-4 – sierż. szt. Maria Pryka z Komendy Miejskiej Policji
w Koninie,
 jazda motocyklem K-5 – st. sierż. Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu,
 jazda samochodem K-6 – asp. Marcin
Szymaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji odebrali puchary i nagrody ufundowane
przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego,
Zarząd KKOP przy KWP w Poznaniu,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów - Region IPA Poznań i Region IPA
Poznań-E, Automobilklub Wielkopolski,
Zarząd Okręgu i Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Polskiego Związku
Motorowego w Poznaniu.
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Zwycięzcą Wielkopolskiego Finału
Wojewódzkiego XXIX Ogólnopolskiego
Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego
Roku” został st. sierż. Marcin Sawicki
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Po-
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znaniu, który z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza Trawińskiego odebrał okolicznościowy
puchar i nagrodę finansową. Otrzymał również puchar ufundowany przez Marszałka

Województwa Wielkopolskiego dla swojej
jednostki Policji oraz nagrody rzeczowe od
Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, a także upominki od Urzędu Marszałkowskiego, Prezydenta Piły
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Kolejne miejsca zajęli:
Miejsce 2. – asp. Marcin Szymaszczyk
z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Z rąk p.o. Komendanta Szkoły Policji
w Pile insp. Romana Gryczki odebrał okolicznościowy puchar oraz nagrody od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Lesznie.
Miejsce 3. – mł. asp. Kamil Kruszyński
z Komendy Powiatowej Policji w Turku.
Otrzymał puchar, który wręczył Komendant
Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu mjr Adam Ziółkowski oraz nagrody
od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu, Wojewody Wielkopolskiego
i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.
Miejsce 4. – sierż. szt. Rafał Trela z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Uhonorowany został pucharem ufundowanym przez
Prezydenta Piły Piotra Głowskiego i nagrodą
rzeczową Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.
Miejsce 5. – sierż. Dariusz Brzeziński
z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Puchar i nagrodę rzeczową odebrał
z rąk Dyrektora Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile Zbigniewa Przeworka.

Miłym akcentem ceremonii zakończenia Finału było przekazanie przez emerytowanych policjantów ruchu drogowego na
ręce Naczelnika WRD KWP w Poznaniu
mł. insp. Stanisława Małeckiego, pamiątek
po organizowanym w Poznaniu w roku
1993 Finale Krajowym w postaci plakietek
i odznak okolicznościowych. Owacją przyjęto także wyróżnienie nagrodą rzeczową
ufundowaną przez byłych laureatów Konkursu asp. szt. Macieja Bednika z WRD
KWP w Poznaniu, który nieprzerwanie od
1993 roku pełni funkcję sekretarza Konkursu i jest jego głównym organizatorem. Prezes Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego „SEPERD” mł.
insp. w st. spocz. Witold Kapustyński wręczył okolicznościowy upominek najstarszemu służbą uczestnikowi tegorocznego
Finału - asp. Rafałowi Tanasiowi z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, który
służbę w Policji pełni od 1 grudnia 1990
roku.
Finał Krajowy XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu
Drogowego Roku” odbył się w dniach
20-23 września 2016 r. w Białymstoku.
St. sierż. Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwyciężył
w klasyfikacji indywidualnej tego konkursu, a wspólnie ze st. asp. Marcinem Szymaszczykiem z Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie, zwyciężyli także w klasyfikacji
drużynowej.
asp. szt. Maciej Bednik
WRD KWP w Poznaniu
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FESTIWAL KRYMINAŁU „KRYMINALNA PIŁA 2016”
IV Festiwal Kryminału „Kryminalna
Piła” 2016, zorganizowany przez Szkołę
Policji w Pile i Regionalne Centrum Kultury w Pile, przez cztery dni zamienił Gród
Staszica w stolicę tego popularnego gatunku literackiego.

Po raz kolejny mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczenia w spotkaniach
autorskich z ciekawymi pisarzami - Januszem Leonem Wiśniewskim, Joanną OpiatBojarską, Martą Zaborowską, PM Nowakiem i Ryszardem Ćwirlejem.

Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem.

Uczniowie pilskich szkół mieli także szansę wzięcia udziału w
wyjątkowej kryminalnej grze miejskiej, w której role aktorów, tworzących zagadkę do rozwiązania,
odgrywali wykładowcy Zakładu
Służby Kryminalnej.
Interesującą przygodą intelektualną było spotkanie z prokurator
Małgorzatą Ronc, mającą w swoich
doświadczeniach
prowadzenie
spraw zabójców Mariusza Trynkiewicza i Henryka Murusia.
Uczestnicy kryminalnej gry miejskiej.
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Spotkanie z prokurator Małgorzatą Ronc w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.

Niecodziennym wydarzeniem podczas Festiwalu była wizyta norweskiego
autora powieści kryminalnych, Jørna Lier
Horsta. To pisarz tłumaczony na wiele języków, mający za sobą ponad 20-letnią
służbę w policji norweskiej. Był on gościem komendanta Szkoły Policji w Pile.

Zwiedził Szkołę i podczas spotkania
skiego otrzymał z jego rąk specjalne wyróżnienie za wysoki artystyczny poziom,
etyczną wrażliwość i merytoryczną wiarygodność w kreowaniu literackiego obrazu
służby policjanta kryminalnego.

Jørn Lier Horst na spotkaniu z uczestnikami warsztatów w Szkole Policji w Pile
oraz podczas spotkania autorskiego w RCK w Pile.

Komendant Szkoły uhonorował także,
w postaci statuetki i pamiątkowego dyplomu, znakomitą autorkę Katarzynę Bondę, w
uznaniu jej etycznej wrażliwości historycznej, merytorycznej wiarygodności w kreowaniu literackiego obrazu służby policjanta kryminalnego oraz za promowanie Szkoły Policji w Pile w świecie sztuki pisarskiej.

Czwarta odsłona Festiwalu Kryminału uznana został przez jej uczestników za
najlepszą z dotychczasowych edycji, stanowiąc po raz kolejny wyśmienite połączenie świata literackiej sztuki i kryminalnych
tematów.
Leszek Koźmiński
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS POLICYJNYCH
„KLASA POLICYJNA ROKU 2016”

punktów uzyskanych przez poszczególnych
zawodników złożyła się na końcowy wynik
całej drużyny.
W wyniku eliminacji, do udziału
w VIII Turnieju Klas Policyjnych zakwalifikowały się 22 drużyny. O tytuł Klasy Policyjnej Roku 2016 walczyły również szkoły, które w poprzedniej VII edycji Turnieju
zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego,
czyli:

Do tegorocznej, VIII już, edycji Turnieju zgłoszenia przesłało 78 szkół, w których zakończył się przynajmniej jeden cykl
kształcenia klas o wspomnianym profilu.
Ostatecznie w eliminacjach, które zostały
przeprowadzone 9 marca w trzech jednostkach szkoleniowych - Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Pile - udział
wzięły 64 reprezentacje. Każdy z zawodników czteroosobowej drużyny, reprezentującej daną placówkę, rozwiązywał samodzielnie test wiedzy składających się z 40
pytań dotyczących zagadnień z zakresu
wiedzy o Policji, jej historii i współczesności; struktury organizacyjnej, specyfiki
służby, obowiązków i uprawnień policjanta;
etyki zawodowej; broni palnej i innych
środków przymusu bezpośredniego; bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz profilaktycznych aspektów pracy Policji. Suma
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1. Policyjne Liceum Ogólnokształcące
w Słupsku;
2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Wojsławice
118, Zduńska Wola;
3. Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach.
W finale, który został rozegrany
w dniach 23-24 maja 2016 r. w Szkole Policji w Pile łącznie udział wzięło 25 szkół
z całej Polski.
Turniej został zorganizowany przez
pilską Szkołę Policji we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Pile. Został objęty patronatem Komendanta Głównego Policji, Starosty Pilskiego,
Prezydenta Miasta Piły oraz Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Szkole Policji w Pile. Turniej
jest autorskim pomysłem pilskiej Szkoły
Policji, a jego celami są m.in. upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz integracja
młodzieży klas o profilu policyjnym.

Wyniki eliminacji do VIII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
8.
8.
12.
12.
14.
14.
14.
17.
17.
19.
20.

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (ZSZ) w Środzie Wlkp.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Białobrzegach
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja w Gościnie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Kwiatkowskiego w Jarocinie
III LO Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta w Żorach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
LO im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy
Zespół Szkół w Lubomierzu

Liczba
pkt
123
120
111

109
106
103
101
99
99
99
99
98
98
97
97
97
96
96
95
94
61

21.
22.
23.
23.
23.
23.
23.
28.
28.
30.
31.
32.
33.
33.
33.
33.
37.
37.
39.
39.
39.
42.
42.
44.
44.
46.
47.
48.
48.
50.
50.
50.
50.
50.
50.
56.
56.
56.
59.
59.
61.
62.
63.
64.
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Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
XIV LO im. R. Kaczorowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9
w Białymstoku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
III LO im. Sobieskiego w Gnieźnie
LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Radomskiego w Tychowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 II LO w Toruniu
ZS Technicznych im. S. Lema w Skwierzynie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
XIV LO im. mjr. H. Sucharskiego w Katowicach
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 IV LO w Kościerzynie
Zespół Szkół im. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce
Liceum Ogólnokształcące nr XVIII im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi
Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
Zespół Szkół Technicznych w Elblągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy
Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 roku w Kaliszu Pomorskim
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. Bohaterów Gostynina w Gostyninie
Zespół Szkół w Czerwińsku n/ Wisłą
Zespół Szkół nr 2 im. ks. S. Staszica w Wadowicach
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bujnach
Szkoły im. Paderewskiego prowadzone przez Edukację Lubasz w Lubaszu
Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56
w Poznaniu
III LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Radomiu
Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
Zespół Szkół Mechanicznych im. J. Piłsudskiego w Radziejowie
Policyjne LO w Tarnobrzegu
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie
IV LO im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku
Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Miejskiej Górce
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie
Akademickie LO nr 1 we Włocławku
I LO im. A. Asnyka w Kaliszu
Zespół Szkół CKU w Gronowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I LO w Białogardzie
Informatyczne LO „Computer College” w Koszalinie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie LO w Krajence
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
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DZIEŃ PIERWSZY
Nieoficjalnie VIII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych rozpoczął się już w niedzielę.
Tego dnia o godzinie 21:00 na odprawie technicznej spotkali się dyrektorzy i kierownicy 25
drużyn biorących udział w Turnieju o tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2016”. Spotkanie, w ramach którego odbyło się omówienie konkurencji i losowanie numerów startowych, poprowadził sędzia główny Turnieju - podinsp. Wojciech Thiel.
Uroczyste rozpoczęcie odbyło się
23 maja o godz.
8:00 na szkolnym
placu. Ceremonia
rozpoczęła się od
meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Szkoły
Policji w Pile insp. Piotrowi Gacy. Obok kadry i
kierownictwa Szkoły, w rozpoczęciu
udział wzięli także
Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile - Maria Kubica, Starosta Pilski - Eligiusz Komarowski
oraz Zastępca Prezydenta Miasta Piły - Krzysztof Szewc.
Po uroczystości rozpoczęcia wszyscy uczestnicy Turnieju oraz zaproszeni goście stanęli
do wspólnej fotografii przed budynkiem głównym Szkoły Policji.

W tym roku o miano najlepszej klasy policyjnej rywalizowały reprezentacje 25 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym.
Do udziału w finale, w drodze eliminacji przeprowadzonych 9 marca, zakwalifikowali się
uczniowie reprezentujący szkoły z: Białobrzegów, Białego Boru, Białegostoku, Czarnkowa,
Częstochowy, Gościna, Gromnika, Jarocina, Komornicy, Lubomierza, Łodzi, Malborka, Mar-
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cinkowic, Oławy, Opalenicy, Piechowic, Piły, Płońska, Poznania, Prószkowa, Słupska, Suwałk, Środy Wielkopolskiej, Zduńskiej Woli i Żor. Czteroosobowe drużyny w ciągu dwóch
dni wzięły udział w następujących konkurencjach:
■ test umiejętności strzeleckich,
■ test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
■ test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
■ sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji.
Pierwszego dnia zmagań reprezentacje wzięły udział w teście umiejętności strzeleckich,
teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz teście sprawności fizycznej
(tor przeszkód).
Podczas gdy młodzież rywalizowała ze sobą w dwóch pierwszych konkurencjach, insp.
Piotr Gaca, nadkom. Zbigniew Bartosiak - Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału
Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz Maria Kubica - Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile spotkali się w sali konferencyjnej Szkoły Policji z dyrektorami szkół biorących udział w Turnieju. Spotkanie było okazją do omówienia programu
nauczania w klasach policyjnych, a także wymiany dobrych praktyk, służących jeszcze lepszej edukacji młodzieży.

Paulina Politowska
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DZIEŃ DRUGI
Drugiego dnia VIII Ogólnopolskiego
Turnieju Klas Policyjnych, czteroosobowe
drużyny reprezentujące szkoły prowadzące
klasy policyjne z całej Polski przystąpiły do
konkurencji sprawdzającej wiedzę o Policji.
Była to już ostatnia turniejowa konkurencja. Walka o cenne dla drużyn punkty trwała do końca, a różnice pomiędzy czołową
trójką okazały się być nieznaczne.
Zaszczytny tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2016” zdobyła reprezentacja Policyjne-

go Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, zdobywając w ogólnej klasyfikacji 454
punkty. Zawodnicy zostali uhonorowani
pucharem ufundowanym przez, sprawującego nad Turniejem honorowy patronat,
Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Jarosława Szymczyka. Ponadto, wręczone
zostały również ufundowane przez organizatorów nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Drugie miejsce na podium i w sumie
446 punktów wywalczyła drużyna Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gromniku. Młodzież
otrzymała puchar ufundowany przez Ko-

mendanta Szkoły Policji w Pile, pamiątkowy dyplom, a także nagrody ufundowane
przez Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.
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Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, która uzyskała łącznie 446
punktów i zdobyła puchar ufundowany

przez Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji
w Pile, nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego oraz
dyplom.

O kolejności na podium (drugie i trzecie miejsce) zgodnie z regulaminem zdecydowała liczba punktów zdobytych podczas
testu sprawności fizycznej, w którym drużyna z Gromnika zdobyła 146 punktów,
a reprezentanci pilskiej szkoły - 144.
Podobnie jak w latach ubiegłych, rozdane zostały nagrody za osiągnięcia indywidualne i zespołowe. Sponsorami nagród
byli: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w
Pile, firma TIP-TOP Marka Tabały, Studio

Promocyjno-Handlowe „Credo” Jacka Bogusławskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Pile, Lakiernictwo Pojazdowe Adam i Daria Lubońscy, Pil Tech Sebastiana Kowalskiego.
Honorowy patronat nad Turniejem objęli: Komendant Główny Policji nadinsp.
Jarosław Szymczyk, Starosta Pilski Eligiusz
Komarowski, Prezydent Miasta Piły Piotr
Głowski, Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji
w Pile.
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W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury
w Pile udział wzięli wszyscy uczestnicy
Turnieju wraz z opiekunami i dyrektorami
szkół, organizatorzy reprezentowani przez
p.o. Komendanta Szkoły Policji w Pile
insp. Romana Gryczkę oraz Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Pile Marię Kubicę, a także zaproszeni na
uroczystość goście, wśród których byli:
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski,
I Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Sławomir
Sobański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile brygadier
Rafał Mrowiński, Przewodniczący NSZZ
Policjantów przy Szkole Policji w Pile
podinsp. Rafał Socha, pani Daria Lubońska
- właścicielka firmy Lakiernictwo Pojazdowe Adam i Daria Lubońscy, pan Mirosław Mantaj - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Pile, pan Jacek Bogusławski - Prezes
Studia Promocyjno-Handlowego „Credo”,
pan Sebastian Kowalski Prezes firmy Pil
Tech.
Tym, którzy uplasowali się na podium
serdecznie gratulujemy, a pozostałym drużynom dziękujemy za rywalizację i przypominamy, że będąc w gronie 25 klas policyjnych z całej Polski, wszyscy znaleźliście
się w gronie najlepszych.
Paulina Politowska
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KLASYFIKACJA GENERALNA
VIII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych
„Klasa Policyjna Roku 2016”

Miejsce

Drużyna

1

Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile

2
3

446
446
442

10

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach
III LO Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta w Żorach
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wojsławice Zduńska Wola
LO im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
(Zespół Szkół Zawodowych) w Środzie Wlkp.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

11

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

394

12

Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku

385

13

Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze

380

14

Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie

380

15

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

374

16

Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Kwiatkowskiego
w Jarocinie
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

364

347

22

Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy
XIV LO im. R. Kaczorowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Białobrzegach
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

23

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

295

24

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

287

25

Zespół Szkół w Lubomierzu

274

4
5
6
7
8
9

17
18
19
20
21
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Suma pkt
drużyny
454

436
424
418
410
402
396

359
349

335
328
322

W drugim dniu trwania VIII
Ogólnopolskiego Turnieju Klas
Policyjnych, po zakończeniu ostatniej konkurencji, uczestnicy wraz
z kierownikami drużyn spotkali się,
aby
uczcić
Międzynarodowy
Dzień Dziecka Zaginionego, który
obchodzony jest w Polsce po raz
dwunasty. To szczególny dzień
poświęcony pamięci zaginionych
dzieci oraz solidarności z ich rodzinami. Znakiem rozpoznawczym tego
dnia jest kwiat niezapominajki, który
symbolizuje nieustającą pamięć
o najmłodszych zaginionych.
W trakcie uroczystej zbiórki
sędzia główny turnieju przybliżył
problem zaginięć dzieci i młodzieży
w Polsce – znaczna część zaginięć
w tym przedziale wiekowym (poniżej 17. roku życia) to ucieczki, które są niczym innym niż wołaniem o
pomoc. Dlatego tak ważne jest, aby
zwracać uwagę na ludzi wokół nas,
kolegę ze szkoły, koleżankę z podwórka. Warto wiedzieć, że zawsze
znajdą się ludzie, do których można
się zwrócić o pomoc – i warto wiedzieć, że od problemów nie można
uciec – trzeba je rozwiązywać.
Kolejnym punktem programu
było odczytanie listu pani Alicji
Tomaszewskiej - prezes zarządu
Fundacji ITAKA, skierowanego do
uczestników turnieju, z gratulacjami dla wszystkich finalistów.
Na zakończenie uroczystości
została wykonana przez uczennicę
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Pile piosenka z dedykacją
dla wszystkich zgromadzonych.
Szkoła Policji w Pile od
2006 r. ściśle współpracuje z Fundacją
ITAKA. Wspólnie prowadzi wiele działań
edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży. Bardzo ważne jest też

szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie obszarów możliwej współpracy pomiędzy tymi instytucjami.
Wojciech Thiel
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ROZMOWA

Z

ZAWODNIKAMI

ZWYCIĘSKIEJ DRUŻYNY

KSZTAŁCĄCE W SŁUPSKU) ORAZ ICH OPIEKUNEM –

Po raz który bierzecie udział w Turnieju
Klas Policyjnych?
Jesteśmy w Pile po raz trzeci. Broniliśmy
tytułu, no i chyba się udało. W zeszłym roku
też udało nam się zająć pierwsze miejsce.
Czy w tym roku któraś z konkurencji
sprawiła Wam największy problem?
Jedynie może test wiedzy. Pojawił się taki
stres, który wynikał z faktu oczekiwania na
wyniki do samego końca. Wyniki innych
konkurencji były znane od razu, a na wyniki
testu wiedzy trzeba było czekać do końca.
Czy waszym zdaniem należałoby wprowadzić jakieś zmiany do Turnieju?
Trudno mi się odnieść do tego,
czy każda nowa zmiana przyniesie coś dobrego, czy negatywnego z tego względu, że
nigdy tego nie testowaliśmy. Po
pierwsze ważne jest, aby ten
turniej był dla młodzieży
cyjny. Gdybyśmy się nastawiali
tylko na wiedzę, no to wiadomo, że dużo by stracił na atrakcyjności. Na pewno młodzież
lubi również zajęcia typowo
umiejętnościowe, a właśnie
udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej, czy wyszkolenie strzeleckie, pokonywanie sprawnościowego toru
przeszkód, powodują, że młodzież jest bardziej chętna do brania udziału w różnego
rodzaju eliminacjach do takich turniejów.
Po drugie udział w turnieju powoduje, że
młodzież zdobywa szereg umiejętności,
które mogą im się przydać na co dzień, np.
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
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(POLICYJNE LICEUM OGÓLNO-

ARKADIUSZEM HERMANEM

Czy za rok przyjedziecie bronić tytułu?
Wydaje mi się, że chyba nie mamy wyjścia.
Według regulaminu, drużyny, które zajęły
trzy pierwsze miejsca nie muszą brać
łu w eliminacjach. Można więc śmiało powiedzieć, że udział w przyszłorocznym
finale mamy już zapewniony. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony eliminacje
powodują, że młodzież bardziej się mobilizuje do zdobywania nowej wiedzy,
a później jest już tylko szlifowanie, a tak
trzeba ich dodatkowo motywować do tych
konkurencji. Nie ukrywam, że już w głowie
analizuję, kto w przyszłości mógłby godnie
zastąpić tę reprezentację, ponieważ część

tegorocznego składu kończy naukę. Jest
takie powiedzenie „bij mistrza”. Nie ukrywam, że to jest trudna rola, rola faworyta w szczególności, że nam się udało dwukrotnie z rzędu zdobyć ten tytuł. Czujemy
presję, rozumiemy oczywiście, że inne
żyny też chcą zwyciężyć, ale my tanio skóry nie sprzedamy!
Rozmawiał
Jacek Czechowski

PRZEBIEG KONKURENCJI TURNIEJOWYCH
TEST UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
W pierwszym dniu Turnieju Klas Policyjnych jego uczestnicy wzięli udział w konkurencji
dotyczącej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Sędziami ww. konkurencji byli: kom. Radosław Spychalski oraz podkom. Marcin Kolasiński. Zadaniem uczestników było postępowanie
zgodnie z algorytmem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie z urazem jamy
brzusznej. Najbardziej punktowane były podstawowe czynności ratownicze takie jak: sprawdzenie funkcji życiowych, udrożnienie dróg oddechowych czy też badanie urazowe. W porównaniu do lat ubiegłych ogólny poziom wykonania zadania był niższy, co wskazywała
punktacja. W konkursie nie było zespołu, który zdobył maksymalną liczbę punktów. Zadanie
praktyczne nie pozwoliło na wyłonienie pierwszego i trzeciego miejsca, stąd przeprowadzono
dogrywkę w postaci testu wiedzy teoretycznej.
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WYNIKI KONKURENCJI
TEST UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Drużyna

Miejsce

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w
Gromniku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile

3

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

65

4

Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

65

5

Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

60

5

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

60

8

LO im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy

60

8

Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie

55

8

III LO Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta w Żorach
Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wojsławice Zduńska Wola
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
(Zespół Szkół Zawodowych) w Środzie Wlkp.
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

55

50

16

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Kwiatkowskiego
w Jarocinie
XIV LO im. R. Kaczorowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 9 w Białymstoku
Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku

18

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

40

18

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Białobrzegach

40

18

Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze

40

21

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

35

21

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

35

21

Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy

35

21

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

35

21

Zespół Szkół w Lubomierzu

35

1

8
8
12
12
12
12
16
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Suma pkt
drużyny
70
70

55
55
50
50

50
45
45

Dogrywka o I miejsce
Miejsce

Szkoła

Liczba pkt
z testu

1

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła
II w Gromniku

15

2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile

14

Dogrywka o III miejsce
Miejsce

Liczba pkt
z testu

Szkoła

3

Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

18

4

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

11

ROZMOWA Z MARKIEM DZIUBANIEM - KIEROWNIKIEM
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W GROMNIKU

DRUŻYNY W

ZESPOLE

W jakim składzie przyjechaliście, czy w
tym samym co w ubiegłym roku?
W tym roku skład się trochę zmienił, jest
dwóch zawodników, którzy brali udział w
turnieju w 2015 roku i są dwie osoby nowe.
Po raz który uczestniczycie w Turnieju
Klas Policyjnych?
Jesteśmy już po raz siódmy, na osiem edycji, które odbyły się w Pile. Czujemy się jak
u siebie w domu, młodzież bardzo mile
wspomina to miejsce i tę rywalizację, tym
bardziej, że przeważnie plasujemy się w
szczycie tabeli, ale najważniejszy jest aspekt
spotkania się i wymiany doświadczeń.
Proszę się pochwalić, które miejsce w
tym roku zajęliście?
Zajęliśmy w tym roku drugie miejsce, co
bardzo cieszy.

punktów. Liczyliśmy w tej konkurencji na
więcej punktów, ale chłopcy zerwali dwa
strzały. Zajęliśmy pierwsze miejsce w konkurencji udzielanie pomocy przedmedycznej. Jest to tradycyjnie nasza dosyć mocna
strona. Na torze przeszkód zajęliśmy drugie
miejsce, a z wiedzy utrzymaliśmy dobry
wynik i w klasyfikacji generalnej zajęliśmy
drugie miejsce, które nas bardzo cieszy.

Jak wyglądała klasyfikacja w trakcie
poszczególnych konkurencji?
Zaczęliśmy dosyć przeciętnie - na strzelnicy zajęliśmy 13. miejsce z dorobkiem 129
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Która konkurencja była najłatwiejsza,
a która najtrudniejsza?
Dobrze czujemy się w konkurencji sportowej, mamy w szkole tor przeszkód. Test
udzielania pierwszej pomocy jest zawsze
loterią, ale w tym roku poradziliśmy sobie.
Wiedza, ja zawsze podkreślam, że nie ma
trudnych pytań, jak zna się na nie odpowiedzi, może być zawsze w jedną lub w druga
stronę, natomiast strzelanie… musimy nad
tym popracować.
Jak przygotowywaliście się do turnieju
i kto oprócz Pana przygotowywał zawodników?
Żeby odnieść sukces końcowy, musi się
nakładać praca wielu osób, nie tylko
uczniów, ale również opiekunów, instruktorów, nauczycieli. Tak się składa, że w naszej szkole pracują osoby z pasją, nauczycielami są również policjanci z KMP w
Tarnowie, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą i w zasadzie tą
cześć związana z wiedzą o Policji kładziemy na ich barkach. Tor przeszkód to jest
moja działka, ponieważ jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Za pierwszą
pomoc przedmedyczną odpowiada pan
Grzegorz Nagiel - ratownik wodny, który
wiele czasu poświęca młodzieży, aranżuje
scenki, mogą na bieżąco trenować. Strzelnicę mamy w szkole, ale tu jest zawsze
problem, jak dobrać drużynę, żeby była
dobra we wszystkich konkurencjach.
Jakie Państwo macie wrażenia ogólne
z uczestnictwa w tegorocznej edycji turnieju?
Ja zawsze podkreślam, że ten turniej cechuje wysoki poziom organizacyjny. Mogę się
wypowiadać tylko w superlatywach. Czujemy tu taką atmosferę rodzinną i pomimo
sporej odległości, bo blisko 700 km, bardzo
chętnie tutaj przyjeżdżamy.
Rozmawiał
Michał Zielonka
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TEST UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH
Równolegle do konkurencji z pierwszej pomocy przedmedycznej odbywał się test
umiejętności strzeleckich, który przeprowadzono na obiektach Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” w Pile. Sędzią głównym konkurencji była podkom. Katarzyna Budzyńska.
Konkurencja polegała na oddaniu 8 strzałów z broni pneumatycznej z odległości 10 m do
tarczy TS 8/88, z postawy stojącej w czasie 6 minut. Przestrzeliny punktowane były od 0 do
10, natomiast przestrzelina styczna z linią pola o wyższej wartości była liczona na korzyść
zawodnika. Do ogólnej liczby punktów danej drużyny liczone były punkty uzyskane przez
każdego z jej członków.
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WYNIKI KONKURENCJI
TEST UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH
Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
z siedzibą w Suwałkach
1

Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Aleksandra Chmielewska
73
Kamil Hołubowicz
74
Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
2

3

Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Punktacja
indywidualna

Wiktoria Kupczak
66
Oskar Muras
69
Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
Imię i nazwisko

5

147
Punktacja drużynowa

Cezary Syldatk
70
143
Damian Wolski
73
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Zespół Szkół Zawodowych)
w Środzie Wlkp.
Agnieszka Błaszkowiak
72
Szymon Gołębiewski
68
III LO Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta w Żorach

4

Punktacja drużynowa

Dominika Cholewińska
Arkadiusz Gomuła

Punktacja drużynowa

140
Punktacja drużynowa

135

Punktacja indywidualna

Punktacja drużynowa

68
66

134

LO im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy
6

7

8

Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Michał Wnuk
67
133
Mikołaj Spychała
66
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Białobrzegach
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

76

Punktacja drużynowa

Kamil Czerwiński
61
132
Szczepan Szot
71
XIV LO im. R. Kaczorowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9
w Białymstoku
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Dominika Maleszkiewicz
64
Martyna Ołdziejewska
68
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
9

Punktacja drużynowa

Imię i nazwisko

Natalia Świst
Jakub Kowalski

Punktacja drużynowa

132

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

70
62

132

Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku
10

11

12

13

14

Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Eryk Żebrowski
68
Łukasz Martusiak
63
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Bartosz Czechowski
65
Paweł Wosiak
65
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

131
Punktacja drużynowa

130
Punktacja drużynowa

Bartłomiej Młodzianowski
67
130
Przemysław Erdmann
63
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

Marcin Maciaś
63
129
Bartosz Gryboś
66
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Wojsławice
Zduńska Wola
Imię i nazwisko

Bartosz Winiarski
Patryk Miśkiewicz

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

70
56

126

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie
15

16

17

18

19

Imię i nazwisko

Fabian Jarnot
56
Brajan Stieller
70
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Kamil Ginał
63
Kacper Minkina
63
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
Imię i nazwisko

Punktacja indywidualna

Patryk Krawczyński
58
Radosław Szmalenberg
68
Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Marta Gliwa
64
Patryk Bobkowski
61
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Imię i nazwisko

Tomasz Fikier
Daria Kucharek

126
Punktacja drużynowa

126
Punktacja drużynowa

126

Punktacja drużynowa

125

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

62
61

123

77

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
20

21

22

23

24

25

78

Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Jakub Karwacki
65
Kamil Gawroński
53
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Szczepan Gromala
64
Patryk Kowal
52
Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Bartosz Łuszczewski
71
Wioleta Steczka
41
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
Imię i nazwisko

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

118
Punktacja drużynowa

116
Punktacja drużynowa

112
Punktacja drużynowa

Wioleta Wiater
42
108
Klaudia Bazan
66
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Kwiatkowskiego w Jarocinie
Imię i nazwisko

Dawid Borowiak
Dominika Juszczak
Zespół Szkół w Lubomierzu
Imię i nazwisko

Robert Szeremeta
Katarzyna Sawicka

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

62
34

96

Punktacja
indywidualna

Punktacja drużynowa

60
31

91

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (tor przeszkód) został przeprowadzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U z 2012 r., poz. 432 ze zm.).
Wyniki testu sprawności fizycznej, w tym normy czasowe, przeliczane były na punkty
jednakowo, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn (na podstawie ww. załącznika)
Każdy z zawodników pokonywał tor przeszkód w ramach testu sprawności fizycznej oddzielnie. Nie wykonanie prawidłowo każdego rzutu piłką lekarską skutkował odjęciem
3 punktów. Przekroczenie limitu czasu skutkowało odjęciem 2 punktów za każdą przekroczoną sekundę (1:41,00 do 1:42,00). Nie wykonanie prawidłowo przewrotu w tył lub w przód
skutkował odjęciem 3 punktów. Umyślne popełnienie błędu technicznego powodowało dyskwalifikacją i niezaliczenie testu sprawności fizycznej.
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WYNIKI KONKURENCJI
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Miejsce

1

2

3

4

5

6

80

Drużyna
III LO Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta
w Żorach
Zawodnik
Liczba punktów
Wiktoria Kupczak
33
Oskar Muras
40
Dawid Pudlarz
35
Kamil Piontek
39
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gromniku
Zawodnik
Liczba punktów
Szymon Bolek
40
Marcin Maciaś
37
Bartosz Gryboś
39
Daria Śliwa
30
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile
Zawodnik
Liczba punktów
Paulina Żegała
35
Angelika Biała
32
Bartłomiej Młodzianowski
38
Przemysław Erdmann
39
Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Zawodnik
Liczba punktów
Aleksander Szpynda
39
Cezary Syldatk
34
Damian Wolski
38
Klaudia Drab
32
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Wojsławice Zduńska Wola
Zawodnik
Liczba punktów
Bartosz Winiarski
37
Patryk Miśkiewicz
37
Kamila Kołodziejczyk
29
Kamil Piegat
33
Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze
Zawodnik
Liczba punktów
Marta Gliwa
23
Bartosz Mazur
38
Szymon Gawin
37
Patryk Bobkowski
37

Łączna liczba
punktów

147

146

144

143

136

135

7

8

9

10

Łączna
liczba pkt

Drużyna

Miejsce

LO im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy
Zawodnik
Liczba punktów
Karolina Wysocka
26
Jakub Zandecki
32
Michał Wnuk
37
Mikołaj Spychała
38
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
Zawodnik
Liczba punktów
Łukasz Benedykciuk
37
Bartosz Czechowski
37
Martyna Lubak
29
Paweł Wosiak
29
Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach
Zawodnik
Liczba punktów
Aleksandra Chmielewska
25
Kamil Hołubowicz
40
Julia Zamożniewicz
30
Sandra Rakowska
35
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Kwiatkowskiego
w Jarocinie
Zawodnik
Liczba punktów
Łukasz Żakowski
36
Dawid Borowiak
34
Marcin Orszulak
33
Dominika Juszczak
24

133

132

130

127

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
Zawodnik
11

12

Wiktoria Król
Kamil Krzesaj
Patryk Krawczyński
Radosław Szmalenberg
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Częstochowie
Zawodnik
Kamil Ginał
Bartosz Kluczny
Kacper Minkina
Justyna Laskowska

Liczba punktów
23
28
40
35

Liczba punktów
37
32
33
22

126

124

81

Miejsce

13

13

15

16

17

17

19

82

Drużyna
Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
Zawodnik
Liczba punktów
Magdalena Andrzejczak
28
Natalia Stasiak
23
Dominika Cholewińska
29
Arkadiusz Gomuła
38
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
(Zespół Szkół Zawodowych) w Środzie Wlkp.
Zawodnik
Liczba punktów
Agnieszka Błaszkowiak
23
Szymon Gołębiewski
36
Alan Wiśniewski
34
Norbert Łuczak
25
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Zawodnik
Liczba punktów
Jakub Karwacki
28
Karol Działak
40
Kamil Gawroński
29
Justyna Umińska
17
Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy
Zawodnik
Liczba punktów
Bartosz Łuszczewski
20
Szymon Żysko
37
Jakub Szerszeński
34
Wioleta Steczka
19
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
Zawodnik
Liczba punktów
Aneta Gródek
22
Szczepan Gromala
34
Monika Żelasko
20
Patryk Kowal
32
Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie
Zawodnik
Liczba punktów
Edyta Nowicka
3
Przemysław Cierpicki
37
Fabian Jarnot
36
Brajan Stieller
32
Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku
Zawodnik
Liczba punktów
Natalia Pajewska
17
Magdalena Cywińska
23
Eryk Żebrowski
29
Łukasz Martusiak
34

Łączna
liczba pkt

118

118

114

110

108

108

103

Miejsce

20

20

22

23

24

25

Drużyna
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
Zawodnik
Liczba punktów
Natalia Świst
0
Natalia Szachniuk
27
Jakub Kowalski
15
Maciej Biskup
35
XIV LO im. R. Kaczorowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku
Zawodnik
Liczba punktów
Iwona Giedź
0
Dominika Maleszkiewicz
19
Martyna Ołdziejewska
27
Kamil Wołosik
31
Zespół Szkół w Lubomierzu
Zawodnik
Liczba punktów
Sebastian Nadelski
32
Robert Szeremeta
34
Katarzyna Sawicka
4
Aleksandra Klimczak
0
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica
w Białobrzegach
Zawodnik
Liczba punktów
Kamil Czerwiński
24
Joanna Siedlecka
0
Szczepan Szot
29
Ewelina Woźniak
15
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
Zawodnik
Liczba punktów
Wioleta Wiater
26
Sara Torończak
0
Klaudia Bazan
0
Jan Grębowiec
33
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Zawodnik
Liczba punktów
Tomasz Fikier
29
Dominika Roeder
0
Daria Kucharek
24
Dorota Budzińska
0

Łączna
liczba pkt

77

77

70

68

59

53

Punktacja indywidualna:
1. Szymon BOLEK (Gromnik) – 40 pkt (58,15)
2. Karol DZIAŁAK (Łódź) – 40 pkt (1:04,16)
3. Patryk KRAWCZYŃSKI (Prószków) – 40 pkt (1:05,01)

83

SPRAWDZIAN OBEJMUJĄCY OGÓLNĄ WIEDZĘ O POLICJI został przeprowadzony
w formie testu wiedzy i obejmował następujące zagadnienia: historia Policji; struktura organizacyjna w Policji; służba w Policji; obowiązki i uprawnienia policjanta; etyka zawodowa policjanta; broń palna i inne środki przymusu bezpośredniego; przestępstwa i wykroczenia
w ruchu drogowym; kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty pracy policjanta prewencji.
Sprawdzian zawierał 40 pytań (każde pytanie składało się z trzonu i czterech wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa) i przeprowadzony został na podstawie pakietu (test wiedzy, założenia do konkurencji, karty oceny) przygotowanego przez Biuro
Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. Każdy z uczestników rozwiązywał sprawdzian
samodzielnie.

84

WYNIKI KONKURENCJI
SPRAWDZIAN OBEJMUJĄCY OGÓLNĄ WIEDZĘ O POLICJI
Miejsce

1

2

3

4

5

6

Drużyna
Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
Zawodnik
Liczba punktów
Magdalena Andrzejczak
36
Natalia Stasiak
33
Dominika Cholewińska
31
Arkadiusz Gomuła
25
Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku
Liczba punktów
Zawodnik
Natalia Pajewska
32
Magdalena Cywińska
26
Eryk Żebrowski
22
Łukasz Martusiak
26
Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach
Zawodnik
Liczba punktów
Aleksandra Chmielewska
26
Kamil Hołubowicz
26
Julia Zamożniewicz
31
Sandra Rakowska
21
Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Zawodnik
Liczba punktów
Aleksander Szpynda
27
Cezary Syldatk
30
Damian Wolski
28
Klaudia Drab
18
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile
Zawodnik
Liczba punktów
Paulina Żegała
26
Angelika Biała
28
Bartłomiej Młodzianowski
25
Przemysław Erdmann
23
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gromniku
Zawodnik
Liczba punktów
Szymon Bolek
33
Marcin Maciaś
19
Bartosz Gryboś
26
Daria Śliwa
23

Łączna
liczba pkt

125

106

104

103

102

101

85

Miejsce

6

8

9

10

11

12

86

Drużyna
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Wojsławice Zduńska Wola
Zawodnik
Liczba punktów
Bartosz Winiarski
27
Patryk Miśkiewicz
25
Kamila Kołodziejczyk
24
Kamil Piegat
25
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
Zawodnik
Liczba punktów
Łukasz Benedykciuk
21
Bartosz Czechowski
27
Martyna Lubak
27
Paweł Wosiak
24
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
(Zespół Szkół Zawodowych) w Środzie Wlkp.
Zawodnik
Liczba punktów
Agnieszka Błaszkowiak
28
Szymon Gołębiewski
23
Alan Wiśniewski
21
Norbert Łuczak
22
Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie
Zawodnik
Liczba punktów
Edyta Nowicka
23
Przemysław Cierpicki
26
Fabian Jarnot
25
Brajan Stieller
17
Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy
Zawodnik
Liczba punktów
Bartosz Łuszczewski
30
Szymon Żysko
18
Jakub Szerszeński
25
Wioleta Steczka
17
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica
w Białobrzegach
Zawodnik
Liczba punktów
Kamil Czerwiński
23
Joanna Siedlecka
16
Szczepan Szot
28
Ewelina Woźniak
21

Łączna
liczba pkt

101

99

94

91

90

88

Miejsce

13

13

15

16

16

18

Drużyna
III LO Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta
w Żorach
Zawodnik
Liczba punktów
Wiktoria Kupczak
19
Oskar Muras
26
Dawid Pudlarz
21
Kamil Piontek
21
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
Zawodnik
Liczba punktów
Wiktoria Król
23
Kamil Krzesaj
27
Patryk Krawczyński
18
Radosław Szmalenberg
19
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Kwiatkowskiego w Jarocinie
Zawodnik
Liczba punktów
Łukasz Żakowski
23
Dawid Borowiak
19
Marcin Orszulak
24
Dominika Juszczak
20
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
Zawodnik
Liczba punktów
Kamil Ginał
21
Bartosz Kluczny
20
Kacper Minkina
25
Justyna Laskowska
18
LO im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Opalenicy
Zawodnik
Liczba punktów
Karolina Wysocka
24
Jakub Zandecki
20
Michał Wnuk
19
Mikołaj Spychała
21
XIV LO im. R. Kaczorowskiego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku
Zawodnik
Liczba punktów
Iwona Giedź
19
Dominika Maleszkiewicz
21
Martyna Ołdziejewska
16
Kamil Wołosik
25

Łączna
liczba pkt

87

87

86

84

84

81

87

Miejsce

19

19

21

21

23

24

25
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Drużyna
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
Zawodnik
Liczba punktów
Aneta Gródek
21
Szczepan Gromala
18
Monika Żelasko
26
Patryk Kowal
15
Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze
Zawodnik
Liczba punktów
Marta Gliwa
19
Bartosz Mazur
19
Szymon Gawin
19
Patryk Bobkowski
23
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
Zawodnik
Liczba punktów
Natalia Świst
18
Natalia Szachniuk
22
Jakub Kowalski
18
Maciej Biskup
20
Zespół Szkół w Lubomierzu
Zawodnik
Liczba punktów
Sebastian Nadelski
19
Robert Szeremeta
19
Katarzyna Sawicka
20
Aleksandra Klimczak
20
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Zawodnik
Liczba punktów
Jakub Karwacki
26
Karol Działak
18
Kamil Gawroński
15
Justyna Umińska
18
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Oławie
Zawodnik
Liczba punktów
Wioleta Wiater
21
Sara Torończak
20
Klaudia Bazan
16
Jan Grębowiec
13
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Zawodnik
Liczba punktów
Tomasz Fikier
15
Dominika Roeder
14
Daria Kucharek
17
Dorota Budzińska
23

Łączna
liczba pkt

80

80

78

78

77

70

69

Punktacja indywidualna:
1. Magdalena ANDRZEJCZAK (Poznań) – 36 pkt
2. Natalia STASIAK (Poznań) – 33 pkt (dogrywka)
3. Szymon BOLEK (Gromnik) – 33 pkt (dogrywka)

Dogrywka o II miejsce

Miejsce

2
3

Liczba punktów z testu
Szkoła - Zawodnicy
Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
Natalia Stasiak
4 + odpowiedź ustna
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku
Szymon Bolek
4 + odpowiedź ustna

ROZMOWA Z ROMANEM POWOLNYM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE

KIEROWNIKIEM DRUŻYNY Z

ZESPOŁU

Czy jest Pan zadowolony z trzeciego
miejsca w tej edycji turnieju?
Biorąc pod uwagę liczbę szkół o profilu
mundurowym uczestniczących w eliminacjach oraz startujących w konkursie, każde
miejsce w pierwszej dziesiątce, moim zdaniem, należy uznać za sukces, szczególnie
przy jedno bądź kilkupunktowych różnicach. Oczywiście, gdzieś po głowie drużynie i mnie również chodziła myśl, że pierwsze miejsce na podium byłoby większym
sukcesem. Niestety, w tym roku musieliśmy
oddać pole lepszym. Mając na uwadze bilans zwycięstw i porażek nadal jesteśmy na
plusie, ponieważ przez osiem kolejnych lat
5 razy stawaliśmy na podium.
Dla Pana osobiście był to siódmy z kolei
turniej jako kierownika drużyny. Czy
mógłby Pan podsumować te siedem lat?
W czasie tych siedmiu lat kierowane przeze
mnie drużyny zajmowały na podium dwukrotnie pierwsze miejsce, raz drugie i dwukrotnie trzecie miejsce. Kierując drużyną
miałem dwie – dla mnie dość spektakularne
porażki: piętnaste i ósme miejsce. Z każdym rokiem przygotowania do turnieju
trwają dłużej i są coraz bardziej wyczerpu-

jące. My rozpoczęliśmy pracę już w listopadzie ubiegłego roku.
Co w tym roku było mocną, a co słabą
stroną drużyny?
Wyniki wskazują jednoznacznie, że mieliśmy stosunkowo wyrównaną drużynę, bez
jednoznacznie słabych stron, co zapewne
przełożyło się na wynik końcowy. Oczywi89

ście dostrzegam pewne mankamenty w
trakcie przygotowywania drużyny do turnieju. W przyszłym roku postaramy się
poprawić pewne elementy. Chciałbym podkreślić, że po raz pierwszy w historii naszego udziału w tym turnieju w składzie drużyny były dwie dziewczyny. Udział dziewczyn, które z oczywistych względów są
słabsze na torze przeszkód dopełniły kontuzje u trójki z naszych zawodników, co mogło mieć wpływ na końcowy rezultat.
Jak Pan ocenia drużyny, z którymi wypadło Wam rywalizować?
Jestem pod dużym wrażeniem wyrównanego, a jednocześnie z każdym rokiem permanentnego wzrostu poziomu wszystkich
drużyn oraz wysokiego poziomu tych, które
w Pile pojawiły się po raz pierwszy i od
razu konkretnie zaznaczyły swoją obecność, podnosząc poziom adrenaliny konkurentom. Rywalizacja jest bardzo mocna,
emocjonalna, a wygrywających od przegrywających dzielą pojedyncze punkty,
czasem jest remis i o końcowym wyniku
rozstrzygają dogrywki bądź sam regulamin
turnieju.
Z pewnością ma Pan przemyślenia co do
strategii przygotowania drużyny na
przyszły rok. Mógłby się Pan nimi podzielić?
Nie ulega wątpliwości, że przede wszystkim musimy doskonalić strzelanie, co wydaje się być trudnym zadaniem chociażby z
tej racji, że nie mamy w naszej szkole
strzelnicy sportowej. Nie przewiduję większych zmian w procesie przygotowywania
do testów wiedzy. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że na sukces drużyny składa się przemyślana strategia doboru
uczniów i ich stalowe nerwy, wytężona
praca zespołu ludzi oraz odrobina szczęścia
w typowaniu zagadnień z testu wiedzy i
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Rozmawiał
Zbigniew Bogusz
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Piórem i ołówkiem
Opowiada i rysuje Zbigniew Wlazło

W stałym cyklu „Piórem i ołówkiem”
przedstawiamy artykuł Zbigniewa Wlazło
poświęcony miejscom, które według autora
warto odwiedzić ze względu na ich różne
walory np. historyczne, kulturowe, czy też
przyrodnicze. Artykuł ten jednocześnie
inicjuje nową serię zatytułowaną Perły i
perełki, która będzie ukazywała się wyłącznie w wydaniach specjalnych Kwartalnika.
Pierwszy artykuł poświęcony jest kapliczce
przydrożnej w Pleceminie – miejscowości,
w której na stałe mieszka autor.

lik, gągoł, lelek, puchacz, lerka, nurogęś,
włochatka i zimorodek.

Kapliczka w Pleceminie
W odległości ok. 12 km na północ od
Piły jadąc drogą krajową nr 11 do Koszalina znajduje się miejscowość Plecemin. Jest
to niewielka wieś w typie tzw. ulicówki,
która administracyjnie położona jest w
gminie Tarnówka w powiecie złotowskim
województwa wielkopolskiego. Charakter
leśny wsi, rodzaj gleb, ukształtowanie terenu, położenie w Obszarze Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina
Gwdy” oraz w obszarze Natura 2000 –
Puszcza nad Gwdą, jak również niezbyt
duże zaludnienie przyległych do wsi okolic,
to wszystko sprawia, że Plecemin znany
jest z obfitości rosnących tu grzybów i różnorodności zwierzyny leśnej. Warto nadmienić, że Puszcza nad Gwdą jest miejscem
lęgowym rzadkich gatunków ptaków takich
jak rybołów, kania czarna, kania ruda, bie-

Autor: Zbigniew Wlazło „Kapliczka w Pleceminie”
2016 r. Ołówek na papierze 18 x 14,5 cm.

W samym centrum wsi znajduje się
przydrożna kapliczka, a do niedawna stał tu
jeszcze konar uschniętego dębu, którego
wizerunek wykorzystywany jest nadal w
symbolice Plecemina. Kapliczka stoi na
miejscu dawnej niewielkiej dzwonnicy
alarmowej, której drewniana, ażurowa konstrukcja wsparta była na czterech betonowych filarach, a całość zwieńczał czterospadowy dach pokryty ceramiczną dachówką. Dzwon zaginął jednak w trakcie działań
II Wojny Światowej. Po wojnie dzwonnica
pozbawiona dzwonu zaczęła pełnić funkcję
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kapliczki, przy której odbywały się nabożeństwa. Obecny wygląd kapliczka uzyskała w latach osiemdziesiątych XX w. Drewniane elementy dzwonnicy zostały rozebrane, a przestrzenie między betonowymi filarami wypełnione pustakami. Ściany otynkowano i pomalowano na biało. Dach, podobnie jak w dzwonnicy, zachował konstrukcję czterospadową, a jako poszycie
użyto blachy ocynkowanej, którą pomalowano na czerwono. Na szczycie kapliczki
ustawiono stalowy krzyż. W niewielkiej
wnęce frontowej umieszczono figurkę Pana
Jezusa. Kapliczka została poświęcona w
1986 r.
W bliskiej odległości od kapliczki
znajdował się konar uschniętego dębu.
Wielkość rosnącego tu kiedyś drzewa możemy sobie jedynie uzmysłowić podziwiając utrwalone na zdjęciach i rysunkach potężne rozmiary pozostałego po nim konaru.
Dawniej drzewo to było centralnym miejscem Plecemina, a do niedawna jeszcze
jego konar służył jako punkt orientacyjny
dla odwiedzających miejscowość turystów.
Konar dębu poddał się jednak procesowi
rozkładu i runął na ziemię w dniu 9 października 2016 r.
Jadąc drogą krajową nr 11 w kierunku
Koszalina zobaczymy po prawej stronie
kierunkowskaz informujący, że w odległo-
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ści 2 km znajduje się miejscowość Plecemin. Warto zjechać na kilka chwil z trasy,
aby podziwiać perełkę wsi – białą kapliczkę, przy której rośnie sporych rozmiarów
stara lipa.

Autor: Zbigniew Wlazło „Konar uschniętego dębu w
Pleceminie” 2016 r. Ołówek na papierze 19 x 13,7
cm.

Autor: Zbigniew Wlazło „Kapliczka w Pleceminie” 2016 r. Ołówek na papierze 18 x 14,5 cm

Autor: Zbigniew Wlazło „Konar uschniętego dębu w Pleceminie” 2016 r. Ołówek na
papierze 19 x 13,7 cm

