


Szanowni Państwo

Szkoła Policji w Słupsku, najstarsza jednostka szkoleniowa polskiej Policji, 
obchodząca w tym roku 70 rocznicę swojego powstania, na stałe wpisała się w krajobraz 
działań – i to zarówno lokalnych jak i globalnych −  zmierzających do szczególnej dbałości  
o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  W trakcie tych 70 lat obserwowaliśmy liczne zmiany 
ustrojowe, dynamiczny rozwój techniczny, ale i zmiany w mentalności społeczeństwa, sposobie 
funkcjonowania konkretnych grup społecznych, w tym również tych, które z uwagi na charakter 
swojej działalności pozostają w szczególnym zainteresowaniu Policji. Zmiany te miały znaczny 
wpływ na zakres przedmiotowy naszej aktywności, rozwój procesu szkoleniowego czy bazy 
dydaktycznej. 

Proces szkoleniowy realizowany w Szkole Policji w Słupsku, zmierza do tego, aby 
przygotować do służby w Policji nie tylko dobrze wykształconych, posiadających dogłębną 
wiedzę policyjną i prawną policjantów, ale również, aby kształtować w nich oczekiwane 
postawy etyczne, umiejętność dostrzegania w codziennej służbie potrzeb innych, w tym  
w szczególności tych najsłabszych. Przecież wśród nas zawsze znajdą się osoby, które 
potrzebują naszego wsparcia, pomocy, uśmiechu. Czasami są to dzieci, czasami osoby 
osamotnione, schorowane, zapomniane przez swoich najbliższych. Policjanci i słuchacze 
Szkoły nigdy o nich nie zapominają. Systematycznie niosą pomoc pensjonariuszom Domu 
dla Osób Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku, 
organizują okolicznościowe i świąteczne podarunki dla dzieci przebywających na oddziale 
dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, w świetlicy środowiskowej PCK, dzieci  
z najuboższych rodzin powiatu słupskiego. Skalę zorganizowanych przedsięwzięć przedstawia 
zamieszczona w dalszej części Księgi Wolontariatu, statystyka. 

Warto również wspomnieć o tym, że jesteśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy 
na podstawie autorskiego programu z zakresu twórczej profilaktyki, wprowadzili zajęcia 
sportowo-wychowawcze adresowane do trudnej młodzieży. Głównym celem tych zajęć 
jest uzyskanie pożądanego efektu natury psychologicznej, intelektualnej i biologiczno-
zdrowotnej, w tym w szczególności wyrównywanie poziomu pobudliwości, obniżanie 
stopnia podatności emocjonalnej. Program pod nazwą ,,Sport moją tarczą” prowadzimy już 



czwarty rok. Wyniki naszej pracy są bardzo obiecujące, potwierdzają słuszność i potrzebę 
takich przedsięwzięć. Szczegółowe wyniki zaprezentowane zostały w przywołanym w 
dalszej części Księgi artykule pt. Oddziaływanie na bezpieczeństwo lokalnych społeczności  
z pozycji aktywności a nie stagnacji  - przykład działań twórczej profilaktyki adresowanych do 
trudnej młodzieży w Słupsku.

 Działalność wolontaryjna Szkoły Policji w Słupsku obejmuje również inne akcje, które 
mają bezpośrednie przełożenie na wspomaganie osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji 
zdrowotnej. Mowa tutaj o akcjach dawców krwi oraz szpiku. Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK przy Szkole Policji w Słupsku powstał w 1986 roku. Działalność policjantów 
zrzeszonych w Klubie przejawia się w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa wśród 
słuchaczy i kadry Szkoły. Ponadto członkowie Klubu podejmują szereg przedsięwzięć 
kulturalno – oświatowych, sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży słupskich 
szkół. Policyjni krwiodawcy wielokrotnie odpowiadali na apele dotyczące oddawania 
krwi „Na ratunek”, niosąc pomoc w ratowaniu zdrowia i życia wielu osób. Dla przykładu, 
w roku 2014 członkowie Klubu zorganizowali rajd rowerowy Szlakiem zwiniętych 
torów, przeprowadzili dwie akcje „Świąteczna paczka”, łącznie dla 29 rodzin ze Słupska  
i Gminy Słupsk. W organizowanych przez członków klubu akcjach w 2014 roku: 
udział wzięło łącznie 358 policyjnych dawców, zebrano 160 litrów krwi. W roku 2015  
z okazji 70 rocznicy powstania Szkoły Policji w Słupsku, zorganizowana została akcja 700 
litrów krwi na 70 lecie Szkoły. Do końca sierpnia zebrano ponad 400 litrów krwi od niespełna 
1000 osób. Za aktywną działalność i propagowanie idei czerwonokrzyskich Klub HDK 
przy Szkole Policji w Słupsku wielokrotnie wyróżniany był okolicznościowymi pucharami  
i odznaczeniami. Otrzymał m.in. Złotą i Srebrną Odznakę HDK. Za bezinteresowną 
społeczną działalność wyróżniani byli także sami członkowie Klubu, m.in. Złotymi, Srebrnymi  
i Brązowymi Krzyżami Zasługi. 

Bez wątpienia wyjątkowym, zasługującym na szczególne uznanie aktem woli  
i potrzebą serca drugiego człowieka, jest udział w akcji dawców szpiku. Ogólnie  
w przeprowadzonych przez policjantów Szkoły trzech akcjach w banku dawców szpiku 
zarejestrowanych zostało 300 policjantów i pracowników cywilnych Policji.

 



Jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem móc zapoznać Państwa z całokształtem 
działalności wolontaryjnej kierowanej przeze mnie jednostki. Proszę przyjąć niniejszą ,,Księgę 
Wolontariatu Szkoły Policji w Słupsku” wraz z załącznikiem w formie płyty CD zawierającej 
film pt. ,,Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku” prezentujący pozaustawową działalność Policji, 
zmierzającą m.in. do tworzenia właściwej atmosfery współodpowiedzialności za społeczeństwo 
i państwo, które również tworzą przecież osoby wykluczone, słabe, niedołężne, te które nie 
potrafią zadbać o swój byt. 

Życzę miłej i ciekawej lektury.
 

Komendant
Szkoły Policji w Słupsku

insp. Jacek GIL



Wybrane akcje wolontaryjne
Szkoły Policji w Słupsku

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Częstotliwość 

działań

Łączna liczba 

przeprowadz. 

akcji

1 Wielka Orkiesta 

Świątecznej Pomocy

raz w roku 8

2 Policyjni dawcy krwi w każdym 

miesiącu oraz 

“na ratunek”

w latach 2009-

2015 około 100

3 Policyjni dawcy szpiku raz w roku 3 - około 300 za-
rejestrowanych 

dawców

4 Czytanie bajek 4 razy w roku 16

5 Pomoc w dzieciom w dom-

ach dziecka

4 razy w roku 12

6 Policyjna wyprawka dla 

żaka

raz w roku 4



8 Policyjni korepetytorzy 4 razy w 

miesiącu

jeden rok 

szkolny
9 Sport moja tarczą 2 razy w tygod-

niu

3 lata

10 Paczki dla dzieci 

przebywających w szpitalu

2 razy w roku 6 akcji

11 Policyjny Mikołaj raz w roku 6 akcji dla 

różnych grup



WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY



 Szkoła Policji już kolejny raz weźmie udział w słupskim finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. To właśnie w Słupsku, po raz pierwszy w Polsce 
zapoczątkowano wspólną kwestę młodych policjantów z wolontariuszami 
orkiestrowymi. Wspólne działania Szkoły i Orkiestry trwają już 
dziewięć lat. W tym roku zbierać będziemy wspólnie pieniądze 
na ratowanie życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

 Udział w lokalnym, XXI  Finale, słuchaczy-wolontariuszy oraz przedstawicie-
li kadry Szkoły zwróciła się dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku 
Anna Maćkowiak, która jest jednocześnie szefową Słupskiego Sztabu WOŚP. 
W dniu finału przedstawiciele kadry Szkoły są wolontariuszami w punkcie
 liczenia pieniędzy, czuwają nad bezpieczeństwem i jednocześnie pomagają 
bankowcom. Chętni słuchacze mają natomiast możliwość kwestowania na ulicach
 Słupska wspólnie z wolontariuszami. Każdego  roku  chęć  udziału w  kweście
 zgłasza taka liczba słuchaczy, że trafiają oni do każdej grupy zbierającej pieniądze.
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policyjni dawcy krwi



policyjni dawcy krwi

 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Szkole Policji w Słupsku  
powstał w 1986 roku. Działalność policjantów zrzeszonych w Klubie prze-
jawia się w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa wśród słuchaczy i 
kadry naszej Szkoły. Podejmują oni również szereg przedsięwzięć kulturalno 
oświatowych i sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży słupskich szkół. 

 Policyjni krwiodawcy wielokrotnie odpowiadali na apele dotyczące odd-
awania krwi „Na ratunek”, niosąc pomoc w ratowaniu zdrowia i życia wielu 
osób. Za aktywną działalność i propagowanie idei czerwonokrzyskich Klub HDK 
przy Szkole Policji w Słupsku wielokrotnie wyróżniany był okolicznościowymi 
pucharami i odznaczeniami, otrzymał m.in. Złotą i Srebrną Odznakę HDK. Za 
bezinteresowną społeczną działalność wyróżniani byli także sami członkowie 
Klubu, m.in. Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi, Odznakami 
Honorowymi PCK, Odznakami HDK. 

 Za tak aktywną, wieloletnią działalność w rozwijaniu honorowego krwio-
dawstwa także nasza szkoła została uhonorowana Złotą i Srebrną Odznaką 
Honorową PCK. 

 Na szczególna uwagę zasługuje akcja 700 litrów krwi z okazji 70-cio lecia 
Szkoły Policji w Słupsku. Jako wolontariat ściśle wpisała się w ten sposób w 
życie Szkoły.
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policyjni dawcy szpiku

 Szkoła Policji włączyła się w akcję poszukiwania dawców szpiku kostnego. 
Nasze działania pod hasłem Dzień Dawcy Szpiku miały na celu poszukiwanie 
dawcy szpiku dla Krzysztofa, ratownika medycznego z Ustki a także innych osób, 
które chorują na białaczkę. 

 Na terenie Szkoły Policji w Słupsku zorganizowany został punkt, do którego 
zgłaszali się wszyscy potencjalni dawcy. Od osoby, która chciała zostać dawcą, po 
wcześniejszym wywiadzie były pobierane 4 ml krwi, która trafi do Banku Daw-
ców Szpiku. Akcja jest tym bardziej cenna, że osoby, które zadeklarowały chęć 
podzielenia się swoim szpikiem, będą mogły uratować życie nie tylko komuś w 
Polsce, ale także w całej Europie. 

 Akcja w Szkole Policji odbyła się pod patronatem Fundacji DKMS Baza 
Dawców Komórek Macierzystych w Polsce. Wszystkie działania przeprowa-
dzono z  inicjatywy pracowników naszej placówki. 

 O zagadnieniach związanych z dzieleniem się własnym szpikiem, a także 
często o mylnych stereotypach mówili słuchaczom Szkoły Policji przedstawiciele 
wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. W bezpośrednich ro-
zmowach podkreślano, że dobrowolnie złożona deklaracja jest wyrazem chęci 
bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. 

 Ponad 100 młodych policjantów i policjantek oraz wykładowcy Zakładu In-
terwencji Policyjnych, którzy zarejestrowali się w bazie potencjalnych dawców, ma 
nadzieję, że sprawią komus piękny prezent i podarują coś najcenniejszego - życie.
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policyjny ratownik 
medyczny



 W czasie pełnienia służby uczą młodych policjantów, a po godzinach 
kształcą się w słupskim szpitalu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Czwór-
ka wykładowców Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego zdobywa uprawnienia ra-
townika medycznego. 

 Praktyki policjantów w słupskim SOR`ze to efekt rozwoju ich zainteresowań 
i pasji. Przez ponad sześć miesięcy, w ramach praktyk uczelni medycznej o kierunku 
Ratownik Medyczny, czterech wykładowców (nadkom. Henryk Dudziński, kom. 
Artur Czura, asp. Tomasz Matusiak oraz asp. Michał Jaśkowski) pełni dyżury jako 
ratownicy medyczni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Intensywnej 
Opieki Medycznej oraz Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjal-
istycznego w Słupsku. 

 W ten sposób wykładowcy, którzy na co dzień uczą młodych policjantów 
wyszkolenia strzeleckiego, sami podnoszą swoje umiejętności i wiedzę z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy medycznej, która w razie potrzeby może zostać 
wykorzystana podczas pracy na strzelnicy. Warto wspomnieć, że wykładowcy 
uczestniczą w dyżurach w czasie wolnym od służby. Zdobyta wiedza i umiejętności 
będą mogły być wykorzystane również podczas szkolenia słuchaczy, którzy w ra-
mach swojego pierwszego zawodowego kursu uczestniczą 
między innymi w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. 

policyjny ratownik 
medyczny



policyjny ratownik 
medyczny

policyjny ratownik 
medyczny



policyjny ratownik 
medyczny



czytanie bajek 



czytanie bajek 

 Od ponad 2 lat słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku można systematycznie 
spotkać w korytarzach  i  salach  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego.  W ramach  
wolontariatu odwiedzają małych  pacjentów, z którymi razem bawią się a także 
czytają im bajki. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki, młodzi policjan-
ci po zakończonych zajęciach udają się w czasie wolnym na Oddział Dziecięcy, 
by czytać bajki. Jak sami mówią, robią to z potrzeby serca, gdyż wielu z nich, na 
czas szkolenia w Słupsku zostawiło w rodzinnych domach dzieci w podobnym
wieku. Młodzi policjanci mówią również, że jest to ich przykład na to, w jaki 
sposób można służyć społeczeństwu.

 Często zdarza się, że czytanie bajek przekształca się we wspólną zabawę 
dzieci, policjantów i rodziców, którzy w tym czasie odwiedzają swoje po-
ciechy. Czytanie dzieciom przynosi wiele korzyści obu stronom. Mali pacjen-
ci zapominają przynajmniej przez chwilę o tym, że przebywają w szpitalu. 
Wyrabiają sobie także wizerunek policjanta, który może być przyjacielem i 
osobą, której można zaufać a nie jedynie osobą nakładającą mandat. Rozmowy
 takie są szczególnie istotne w trakcie spotkań z nastolatkami przebywającymi 
w szpitalu, którzy z racji wieku buntują się wobec jakichkolwiek ograniczeń i 
zakazów. Akcja czytania bajek i spotkań z dziećmi koordynowana jest przez 
Zakład Komunikacji Społecznej. Dzięki takim spotkaniom słuchacze słupskiej 
Szkoły Policji zdobywają swoiste doświadczenie, które po zakończeniu kur-
su podstawowego będą mogli wykorzystać w swoich macierzystych jed-
nostkach, gdy w trakcie służby będą mieli kontakt z dziećmi lub młodzieżą.



czytanie bajek 



czytanie bajek 



pomoc dzieciom 
w domach dziecka



pomoc dzieciom 
w domach dziecka

 Prezenty od policjantów rozpoczynających dopiero swoją przygodę z mun-
durem otrzymały dzieci i młodzież przebywająca w Domu dla Dzieci Towarzys-
twa “Nasz Dom” w Ustce. Słuchacze wspólnie z przedstawicielami kadry przy-
gotowali kilkanaście paczek, które w minionym tygodniu sami zawieźli do Ustki. 

 Prezenty zostały przygotowane z okazji świąt Wielkiej Nocy. Słodycze 
i małe prezenty słuchacze przygotowali samodzielnie, gdyż jak podkreślali, 
w wielu przypadkach sami mają dzieci i wiedzą, jaką radość przynoszą nawet 
małe, ale dane prosto z serca prezenty. Policjanci podkreślają również, że jest to 
również jedna z form służby społeczeństwu, która obu stronom sprawia ogromną 
radość. 

 - Akcje takie integrują nas z lokalnymi społecznościami nie tylko w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa. Chcemy, aby szkolenie zawodowe podstawowe, 
jakie odbywają w naszej Szkole słuchacze nie przybierało tylko wymiaru dydak-
tycznego, ale aby zaszczepić w nich, a niekiedy tylko pobudzić idee wolontariatu 
podkreślają wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych w słupskiej Szkole 
Policji. 
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przygody

 Słuchacze i wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku zaprezentow-
ali cykl pokazów podczas festynu zorganizowanego przez Słowiński 
Park Narodowy. Policjanci zaprezentowali techniki obezwładniania nie-
bezpiecznych osób, a także uczyli udzielania pierwszej pomocy. 
 Podczas festynu Bezpieczne fale przygody, który odbywał się przy „cz-
erwonej szopie” w Czołpinie, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, 
słuchacze i wykładowcy zaprezentowali pokaz stosowania siły fizycznej jako 
środka przymusu bezpośredniego oraz dodatkowo wykorzystanie pałki Tonfa. 
Pokaz z tego zakresu słuchacze przygotowali pod  kierunkiem podkom. Danie-
la Krenca z Zakładu Interwencji Policyjnych.Po zakończonej prezentacji dzieci 
i młodzież mogli sami sprawdzić poziom swojej tężyzny fizycznej między innymi 
poprzez wykonywanie uderzeń w specjalne tarcze trzymane przez policjantów. 
Jak zwykle również dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne kajdanki,
 które mogli przez chwile zakładać sobie uczestnicy festynu. Wśród uczestników im-
prezy znalazło się wiele grup kolonijnych nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy. 

 Na jednym ze stanowisk uczestnicy festynu mogli samodziel-
nie sprawdzić, jak wyglądają ich umiejętności w zakresie udzielania pier-
wszej pomocy. Jeden z wykładowców Szkoły na co dzień zajmujący 
się nauczaniem młodych policjantów pierwszej pomocy, nadkom. Hen-
ryk Dudziński z Zakładu Ogólnozawodowego, prezentował poszczególne 
czynności, jakie należy wykonać w przypadku, gdy znajdująca się w naszym 
pobliżu osoba straci przytomność. Każdy mógł spróbować samodzielne-
go wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na specjalnym fantomie. 

 Udział policjantów w imprezie to efekt kilkuletniej współpracy między 
Szkołą Policji i Słowińskim Parkiem Narodowym. W ramach tej współpracy 
członkowie Drużyny Specjalnej WOPR ze Szkoły kształcili między innymi 
strażników Parku w zakresie podejmowania interwencji wobec osób naruszających 
przepisy, a także w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym. 
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 Podczas festynu Bezpieczne fale przygody, który odbywał się przy „czer-
wonej szopie” w Czołpinie, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, policyjni 
ratownicy zorganizowali szereg pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
Po każdym pokazie organizowane były konkursy dla dzieci i młodzieży. Młodzi 
ludzie mogli sprawdzić, w jakim stopniu opanowali wiedzę z zakresu ratowania 
ludzkiego życia; najlepsi otrzymywali nagrody.Ponieważ cała impreza odbywała 
się na nadmorskiej plaży, członkowie drużyny przygotowali również ćwiczenia z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym. 

 Udział policjantów w imprezie to efekt kilkuletniej współpracy między Szkołą 
Policji i Słowińskim Parkiem Narodowym. W ramach tej współpracy członkowie 
Drużyny Specjalnej WOPR ze Szkoły kształcili między innymi strażników Parku w 
zakresie podejmowania interwencji wobec osób naruszających przepisy, a także w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym. Policjanci Szkoły Policji 
uczestniczą corocznie w akcjach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z gmin, na 
terenie których znajduje się Słowiński Park Narodowy. 

 Oprócz akcji edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu nad wodą polic-
janci i pracownicy Szkoły Policji uczestniczą aktywnie w różnych formach 
wypoczynku związanych z wodą. Jedną z takich imprez, które odbyły się w ostat-
nim czasie, był spływ kajakowy rzeką Słupią. Uczestniczyli nim między innymi 
członkowie Drużyny Specjalnej WOPR, a także wykładowcy i pracownicy Szkoły.
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 Szkoła Policji jest partnerem Nowego Teatru w Słupsku. Wzajemne kontakty 
polegać będą między innymi na konsultowaniu wykorzystania aktualnie obowiązujących 
elementów policyjnego wyposażenia podczas spektakli teatralnych.
 
 Wzajemne kontakty obu placówek prowadzone są pod hasłem Im więcej kultu-
ry, tym mniej patologii. Jak podkreśla dyrektor Nowego Teatru Zbigniew Kułagowski, 
chodzi o jak najszersze zachęcenie zarówno dzieci, jak i dorosłych do kontaktu z kulturą 
- w tym wypadku do uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych.Zdaniem aktorów, 
kontakt ze sztuką powoduje zwiększenie wrażliwości na teatr, muzykę i literaturę. Ro-
zbudzenie takich zainteresowań sprawia, że dla szczególnie młodych ludzi pojawia się 
alternatywa wobec spędzania wolnego czasu przed komputerem lub na ulicy. 

 Wykładowcy Szkoły Policji prowadzą kilka autorskich programów prewen-
cyjnych dla dzieci i młodzieży regionu słupskiego. Dzięki współpracy z teatrem pojawia 
się możliwość wizyt młodych ludzi na spektaklach, ale także okazja do podejrzenia 
pracy aktorów i funkcjonowania teatru od kulis. 
 
  W ramach wzajemnych kontaktów policjanci Szkoły Policji służyć będą również 
swoją wiedzą w zakresie konsultacji przy wykorzystaniu elementów policyjnych 
w spektaklach teatralnych; dotyczy to zarówno aktualnego umundurowania, jak i 
wyposażenia specjalnego, którym posługują się w służbie policjanci. Jest to o tyle is-
totne, że wykorzystywanie elementów policyjnych zarówno w filmie, jak i w teatrze 
wymaga odpowiednich konsultacji i każdorazowo wydawanej zgody. Dzięki temu, że 
Szkoła Policji jest partnerem Nowego Teatru, aktorzy będą mieli dostęp do wysokiej 
klasy specjalistów z zakresu ceremoniału, którzy służyć będą swoją wiedzą aktorom i 
reżyserom. 

 W ramach kontaktów obu placówek przewidywanych jest również kilka 
następnych wspólnych przedsięwzięć, związanych zarówno z teatrem, jak i szeroko 
pojętą działalnością prewencyjną.
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 Szkolne wyprawki na nowy rok szkolny otrzymali podopieczni z Rodzinnych Domów Dziec-
ka. Prezenty zostały wręczone dzieciom i młodzieży podczas wizyty w Szkole Policji. W spotkaniu 
uczestniczył również Starosta Słupski, któremu podlegają tego rodzaju placówki na terenie powiatu 
słupskiego. 

 Szkolne wyprawki i słodycze dla wszystkich wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka z 
Ustki i Słupska to kolejny akcent patronatu, jaki nad tymi placówkami sprawują słuchacze i kadra 
słupskiej Szkoły Policji. Od trzech lat mundurowi odwiedzają wychowanków w czasie Mikołajek, 
Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i we wrześniu na początku roku szkolnego, gdy wręczane 
są uczniowskie wyprawki. 

 Środowe (2.09) spotkanie miało specjalny charakter z kilku względów. Prezenty wyjątkowo 
zostały wręczone w Szkole Policji, do której policjanci przywieźli służbowymi pojazdami wszyst-
kich wychowanków. Dodatkowo młodzi ludzie zwiedzili wystawę „Owady świata”oraz uczestniczyli 
w zabawie zorganizowanej w obiektach symulacyjnych, w których na co dzień kształcą się młodzi 
policjanci. Z dziećmi spotkał się również starosta słupski Zdzisław Kołodziejski, który opowiadał 
wychowankom, w jaki sposób urząd kieruje i opiekuje się wychowankami Rodzinnych Domów 
Dziecka placówki zostały bowiem w ostatnim czasie przejęte w zarząd właśnie przez słupskie Sta-
rostwo Powiatowe. 

 Wykładowcy zajmujący się na co dzień kształceniem z zakresu interwencji policyjnych przy-
gotowali dla dzieci i młodzieży zabawę-niespodziankę. Wychowankowie w kilkuosobowych grupach 
dokonywali przeszukań nieoświetlonych pomieszczeń, w których policjanci wcześniej ukryli mas-
kotki. Zadaniem uczestników było odnalezienie zabawek – wszystkie odnalezione przedmioty dzieci 
zabrały ze sobą do domu.Do prowadzenia poszukiwań każdy uczestnik zabawy otrzymał policyjne 
wyposażenie w postaci: kewlarowy hełm, kamizelkę kuloodporną i specjalną latarkę. Poszukiwania 
dostarczały wiele emocji. Prowadzone w ciemności działania pozostałe dzieci mogły obserwować w 
sali wykładowej na monitorach. Przy okazji zadawały policjantom wiele pytań na temat ich służby. 
Początkowy dystans spowodowany obecnością wielu osób w mundurach zniknął zupełnie i wychow-
ankowie czuli się wśród wykładowców bardzo dobrze. Na koniec zabawy wszyscy powrócili raz 
jeszcze do Klubu Słuchacza, gdzie każdy z wychowanków otrzymał dodatkowe torby ze słodyczami. 

 Wizyta była również okazją do spotkania Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila ze starostą 
słupskim Zdzisławem Kołodziejskim. Starosta miał między innymi okazję poznania form kształcenia 
policjantów, a także możliwość swobodnej rozmowy z wychowankami Rodzinnego Domu Dziec-
ka i udzielenia odpowiedzi na wiele pytań. Szefowie obu instytucji rozmawiali również na temat 
możliwości oraz form przyszłych kontaktów i współpracy. 
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 Zabawa i dialogi dotyczące bezpiecznego poruszania się po ulicy a także 
zachowania wobec obcych osób w ten sposób o bezpieczeństwie z maluchami 
jednego ze słupskich przedszkoli rozmawiał dziś przed południem wykładowca 
Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego. 

 Z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola przy ulicy Kilińskiego w Słupsku 
zajęcia poprowadził kom. Damian Kwiatkowski. Spotkanie rozpoczęło się od 
rozmów z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania na drodze, a także wska-
zówek, jak bezpiecznie bawić się z rówieśnikami. Przedszkolaki dowiedziały się 
także, czego wymagać od rodziców podczas wspólnej jazdy samochodem. Dzieci 
odpowiadając, podkreślały, że zawsze należy przewozić je w fotelikach.

 Dzieciaki dowiedziały się też, że nie wolno zgadzać się na propozycje niezna-
jomych dorosłych, którzy proponują dzieciom, że pokażą im różne fajne rzeczy, 
pod warunkiem, że dzieci pójdą z nimi w określone miejsce. Mówiono również o 
tym, że pod żadnym pozorem nie wolno brać od nieznajomych słodyczy. 

 Zdaniem nauczycieli, którzy obecni byli w trakcie pogadanek, takie zajęcia 
są dzieciom bardzo potrzebne. Dla maluchów rozmowa z policjantem i zadawa-
nie mu pytań to duża atrakcja. Po takich spotkaniach przedszkolaki są bardziej 
świadome własnego bezpieczeństwa i bywa, ze to właśnie one wskazują dorosłym, 
jak należy przechodzić przez jezdnię, bądź też, że jadąc samochodem należy za-
wsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. 
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 W wolnym czasie udzielają korepetycji z języków obcych i pomagają przy 
odrabianiu lekcji. Słuchacze szkolenia podstawowego Szkoły Policji w ramach 
wolontariatu wspierają działalność słupskiego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce to efekt trwającej od kilku lat akcji 
wolontaryjnej, którą na rzecz mieszkańców Słupska prowadzą słuchacze Szkoły 
Policji. Do tej pory młodzi policjanci wspierali działalność Domu Interwencji Kry-
zysowej PCK. Wymiernym efektem tych działań była pomoc materialna w post-
aci paczek żywnościowych, które przygotowywali młodzi policjanci. Słuchacze 
odwiedzali także podopiecznych Domu przed świętami Bożego Narodzenia i 
Wielkiej Nocy. 

 Kolejnym, krokiem we wzajemnej współpracy była inicjatywa korepetycji dla 
uczniów szkół podstawowych zaproponowana przez wykładowców Zakładu Inter-
wencji Policyjnych. Dwa razy w tygodniu, popołudniami, słuchacze przychodzą 
do świetlicy Zarządu Rejonowego PCK na korepetycje dla uczniów. W każdy 
wtorek są to zajęcia językowe, a w czwartek pomoc przy odrabianiu lekcji oraz 
korepetycje z przedmiotów ścisłych.
 
 Zajęcia są oczywiście darmowe, a słuchacze nie mają z tego tytułu żadnych 
ulg w odbywania szkolenia podstawowego. Co więcej, aby udzielać korepetycji, 
muszą wykazać się przynajmniej dobrymi ocenami z własnych postępów w nauce 
policyjnego rzemiosła.Dzieciaki uczestniczące w zajęciach na początku były za-
skoczone, że korepetycje prowadzą policjanci, ale po pierwszych zajęciach lody 
zostały przełamane, a uczniowie sami przyznają, że policyjni nauczyciele mają z 
nimi bardzo dobry kontakt.
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 Zmiana w postrzeganiu policjanta i zaufanie młodych ludzi do stróżów prawa 
w niebieskich mundurach to jeden z wymiernych efektów programu prewencyjne-
go Sport moją tarczą, który realizują z dziećmi i młodzieżą wykładowcy słupskiej 
Szkoły Policji.
 
 Realizowany od ponad 3 lat program jest inicjatywą wykładowców Szkoły 
Policji; powstał z myślą o młodzieży, uczniach V i VI klas Szkoły Podstawowej 
oraz I i II klas Gimnazjum Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. Ostat-
nie zajęcia odbyły się na strzelnicy klubu strzeleckiego „Gryf Słupski”. Młodzi 
ludzie rywalizowali ze sobą w umiejętnościach strzeleckich, a na koniec otrzymali 
puchar, medale i dyplomy. Zawody i samo strzelanie sprawiło wiele radości. Nad 
bezpieczeństwem młodzieży czuwali wykładowcy Szkoły asp. Jakub Sawicki au-
tor projektu i kom. Krzysztof Zieliński. 

 Jednym z elementów zajęć, na które szczególnie zwracają uwagę policjanci 
jest też bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie zabaw z rówieśnikami oraz 
sposoby radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami rówieśników w szkole i 
poza nią. Wykładowcy mówią również, kiedy wzywać pomoc w trakcie jakiegoś 
zdarzenia oraz gdzie jej szukać już po jego zaistnieniu.
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Wybrane treści z artykułu pt. 

Oddziaływanie na bezpieczeństwo lokalnych społeczności 
z pozycji aktywności a nie stagnacji. Przykład działań twórczej profilaktyki 

adresowanych do trudnej młodzieży w Słupsku

 Czy zatem zachowania krzywdzące dzieci mają negatywny wpływ  na ich osobowość, 
zachowanie, przystosowanie do życia w społeczeństwie? Oczywiście tak. Oprócz skutków 
fizycznych (które występują w przemocy fizycznej i seksualnej) jest jeszcze wiele innych, 
które nie zawsze są dostrzegane, a mianowicie chodzi o tzw. skutki poznawcze, emocjona-
lne oraz behawioralne następstwa u dziecka maltretowanego. Zalicza się tu poczucie braku 
bezpieczeństwa, przynależności uczuciowej do osób bliskich, dziecko takie przestaje się 
akceptować, czuje się zagubione, a często obwinia się za istniejącą sytuację. Dzieci te mają 
problem z nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem, niejednokrotnie męczą je stany depre-
syjne i lękowe. Bardzo często są egocentryczne, bierne lub też nadpobudliwe, czasami wręcz 
agresywne . (…) 
 Przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku mając świadomość zwiększającego się 
poziomu agresji w zachowaniach dzieci i młodzieży, postanowili zaproponować cykl inicjatyw 
ukierunkowanych na twórczą resocjalizację przez sport.   
 Autorski program nazwany został Sport moją tarczą. Zajęcia sportowe rozpatrywane 
w koncepcji oddziaływań resocjalizacyjnych nastawione są na współtworzenie parametrów 
tożsamości osoby, poprzez kreowanie określonych kompetencji osobowych. Dokonuje się 
poprzez rozwijanie strukturalnych czynników i mechanizmów procesów twórczych. Sport 
dostarcza umiejętności adekwatnego kulturowo i społecznie rozwiązywania własnych 
sytuacji problemowych. Parametry tożsamości ukształtowane jednak w wyniku stosowania 
zajęć sportowych są odmienne od tych, które uzyskuje się poprzez stosowanie np. metody 
teatralnej. Nie ma to jednak większego znaczenia społecznego. Autoprezentacje parametrów 
Ja społecznego, uzyskane w trakcie wychowawczej działalności sportowej, mają realną szansę 
stać się zinternalizowanymi parametrami tożsamości wychowanków. Mają one również 
wszelkie atuty, aby zyskać akceptację społeczną, ponieważ ich postrzeganie przez otoczenie 
społeczne będzie pozbawione negatywnych skojarzeń . Resocjalizacja przez sport umożliwia 
osobom nieprzystosowanym społecznie odgrywanie odmiennych od dotychczasowych ról 
społecznych. Jako forma akceptowalna kulturowo, uwypukla atuty i kompetencje danej 
osoby. Bez wątpienia jej walorem jest powszechna dostępność do bazy sportowej oraz duża 
popularność sportu wśród nieletnich. 
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 Rozważania dotyczące roli aktywności fizycznej w resocjalizacji winny dotykać kilku 
płaszczyzn. Po pierwsze, należy zdać sobie sprawę z tego, że nabywane podczas ćwiczeń 
sportowych umiejętności ruchowe i osiągane wyniki sportowe nie są tylko rezultatem pracy 
mięśni, bowiem każdy nawyk ruchowy budowany jest za pomocą związków nerwowych 
pochodzących z mózgu. Sprawność ruchowa, nabywanie coraz to nowych umiejętności 
sportowych, uwypukla zatem sprawność umysłową oraz twórcze myślenie ćwiczących. 
Drugim ważnym zagadnieniem jest sprawa prowadzącego zajęcia sportowe, a właściwie jego 
autorytetu. Sam autorytet może być przez wpływ czynników środowiskowych obniżany lub 
podwyższany, a jego dewaluację lub prestiż będą uzależniały takie czynniki jak: kompetencje 
profesjonalne wychowawcy, jego cechy osobowościowe i efektywność oddziaływań. Każde 
zajęcia powinny sprzyjać poznaniu podopiecznych, konsultowaniu przyjętych form sportowych 
z innymi wychowawcami, pedagogami.
 Przed badaniami postawiono jedną zasadniczą hipotezę, a mianowicie, że działanie 
poprzez aktywizację ruchową, popartą wykładami i pogadankami, pozwoli rozładować 
negatywne emocje, skanalizować je w działaniach zmierzających do wypracowywania 
konkretnych wartości społecznych i etycznych, takich jak: przyjaźń, szacunek do rodziny, 
drugiego człowieka, poszanowanie ogólnie przyjętych zasad i norm, indywidualizacja 
własnych potrzeb, zgodnych z prawami innych.
 Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono ankietę 
adresowaną zarówno do uczniów, jak i ich opiekunów prawnych. Ankieta swoim zakresem 
tematycznym obejmowała kwestie bezpośrednio dotyczące sfery warunków, które wpływały 
na proces socjalizacji, czyli innymi słowy, warunków rodzinnych i rówieśniczych. W ankiecie 
znalazły się również pytania, których celem było ustalenie sposobu zachowania się uczniów w 
konkretnych sytuacjach społecznych, szkolnych, międzyrówieśniczych. Ankieta obejmowała 
dwa okresy życia badanych – okres przed rozpoczęciem działań twórczej resocjalizacji oraz 
okres po roku trwania programu. 
 Poniżej zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań, które najlepiej opisują 
zasadność działań i określają strefy efektywności programu. 
 Z wyników badań przeprowadzonych przed rozpoczęciem programu wśród opiekunów 
wynika, że ich dzieci generują pewne zachowania, które określić można mianem nieprzysto-
sowania społecznego. Dla przykładu na pytanie, jak często opiekun miał powód do



sport moją tarczą

tego, aby pouczać dziecko, aż 83% badanych wskazało odpowiedź  ,,często” lub ,,raczej 
często”. Zapewne przyczyny tego stanu rzeczy upatrywać należy w odpowiedzi na drugie py-
tanie, z której jasno wynika, że powodem przywoływania dzieci do właściwego zachowania 
jest to, że są one niegrzeczne. Z dalszej analizy wyników badań wynika, że dzieci często się 
złoszczą, denerwują. Wskazują na to z pełnym przekonaniem wszyscy opiekunowie. Zachow-
ania agresywne w pewnych konkretnych sytuacjach przeistaczają się w fizyczną przemoc wo-
bec innych dzieci, co potwierdza 75% badanych opiekunów. Wobec tego nieodzownym było 
ustalenie źródeł, które bezpośrednio wpływały na agresywne zachowanie dzieci − przyjmując 
za słuszną tezę A. Bandury o uczeniu się zachowań agresywnych. Tylko 25% badanych 
wskazało, że ich dzieci były świadkami aktów przemocy w domach rodzinnych. Można 
zatem wnioskować, że proces obserwacji i w dużej mierze przyswajania zachowań agresy-
wnych, następuje poza środowiskiem rodzinnym, np. w środowisku koleżeńskim, szkolnym. 

Tabela nr 1. Opisy wybranych zachowań ucznia przed rozpoczęciem programu (wg., ankiet 
dla opiekunów) 

Lp. Badana płaszczyzna NIE RACZEJ 
NIE

RACZEJ 
TAK

TAK

1 Często mam powód do tego, aby pouczać dziecko 
jak ma się zachować

2 0 2 8

2 Ciągle próbuje zmienić moje dziecko, bo twierdzę, 
że jest niegrzeczne

2 2 2 6

3 Mam zaufanie do mojego dziecka 6 3 1 2
4 Moje dziecko często się złości, denerwuje na kogoś 0 0 3 9
5 Zdarza się, że moje dziecko kogoś uderzy, popchnie 2 1 3 6
6 Moje dziecko często w naszym domu widziało akt 

przemocy
5 4 2 1

 Przedstawione powyżej wyniki badań opiekunów w pewnym zakresie tożsame są z 
wynikami badań uzyskanymi od uczniów. Dla przykładu: zgodne są wyniki w zakresie przy-
czyn niewłaściwego zachowania dzieci, częstotliwości przejawów zachowań agresywnych 
lub takich, które do tego rodzaju zachowań prowadzić mogą. Wydaje się, że prawidłowo 
działa system komunikacji pomiędzy instytucjami wychowawczo-dydaktycznymi a rodzica-
mi, gdyż zarówno dzieci, jak i opiekunowie wskazali podobną liczbę twierdzących odpow-
iedzi na zadane pytanie dotyczące stosowania przez dzieci przemocy. Niepokojące są nato-
miast wyniki badań dotyczące tego, że niektórzy opiekunowie w swoich wypowiedziach 
przemilczali kwestie istniejącej przemocy w domu. Do tego rodzaju zachowań przyznało się
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25% opiekunów. Uczniowie wykazali istnienie przemocy domowej w 47% przypadków. 
Powyższe może oznaczać wiele, m.in. to, że opiekunowie zataili te kwestie, obawiając się 
działań ze strony uprawnionych do tego instytucji pomocowych wg. procedury ,,Niebieskiej 
Karty”. Z drugiej strony nie można wykluczyć pewnych nieścisłości, nieprecyzyjności danych 
pozyskanych od uczniów, chociaż tę przesłankę uznałbym za marginalną. 

Tabela nr 2. Opisy wybranych zachowań ucznia przed rozpoczęciem programu (wg., ankiet dla 
uczniów) 

Lp. Badana płaszczyzna NIE RACZEJ 
NIE

RACZEJ 
TAK

TAK

1 Moi opiekunowie mają często powód do tego, aby 
pouczać mnie jak się zachować 

2 5 4 6

2 Moi opiekunowie ciągle próbują mnie zmienić, bo 
twierdzą, że jestem niegrzeczny (niegrzeczna)

4 3 2 8

3 Moi opiekunowie mają do mnie zaufanie 0 6 2 9
4 Często się złoszczę, denerwuję na kogoś 2 1 7 7
5 Zdarza się, że kogoś uderzę, popchnę 3 2 3 9
6 W moim domu często widziałem (widziałam) akty 

przemocy
9 0 3 5

 Po roku wzmożonych systematycznych działań w płaszczyźnie tzw. twórczych działań 
resocjalizacyjnych przeprowadzono kolejne badania adresowane, podobnie jak miało to miejsce 
wcześniej, zarówno do dzieci, jak i opiekunów. Przypomnieć należy, że celem działań było zmini-
malizowanie zachowań aspołecznych, agresywnych wobec członków środowisk rówieśniczych, 
rodzinnych, szkolnych. Odzwierciedlenie skuteczności naszych działań należałoby rozpatrywać 
w istotnych różnicach wyników badań w zakresie poziomu agresji rówieśniczej, rodzinnej, pozi-
omu zaufania. Wśród uczniów zauważalna jest nieznaczna poprawa w kwestii funkcjonowania 
w domu rodzinnym, obniżenia poziomu niewłaściwego zachowania. Miarodajne są natomiast 
wyniki badań dotyczących obniżenia poziomu zachowań agresywnych i przemocy stosowanej 
przez uczniów z  12 przypadków, tj. 70% ,do 6 przypadków, tj. 35%. 

Tabela nr 3. Opisy wybranych zachowań ucznia po roku trwania programu (wg., ankiet dla 
uczniów) 
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Lp. Badana płaszczyzna NIE RACZEJ 
NIE

RACZEJ 
TAK

TAK

1 Moi opiekunowie mają często powód do tego, aby 
pouczać mnie jak się zachować

4 5 6 2

2 Moi opiekunowie ciągle próbują mnie zmienić, bo 
twierdzą, że jestem niegrzeczny (niegrzeczna)

5 4 3 5

3 Moi opiekunowie mają do mnie zaufanie 0 2 6 9
4 Często się złoszczę, denerwuję na kogoś 5 7 3 2
5 Zdarza się, że kogoś uderzę, popchnę 3 8 3 3
6 W moim domu często widziałem (widziałam) akty 

przemocy
11 0 3 3

 Wyniki badań przeprowadzone wśród opiekunów po roku trwania programu są umiar-
kowanie entuzjastyczne. W zakresie funkcjonowania dzieci w środowisku rodzinnym opieku-
nowie nie dostrzegają zmian. W niewielkim stopniu poprawiła się kwestia zaufania do dzieci. 
Istotną poprawę opiekunowie dostrzegają jedynie w zakresie stosowania przez dzieci prze-
mocy. W 6 przypadkach (50%) w porównaniu do 9 przypadków (75%) przed rozpoczęciem 
działań rodzice wciąż alarmują o stosowaniu siły fizycznej przez ich podopiecznych. W 3 
przypadkach opiekunowie nie zauważają zachowań agresywnych u swoich dzieci.

Tabela nr 4. Opisy wybranych zachowań ucznia po roku trwania programu (wg., ankiet dla 
opiekunów) 

Lp. Badana płaszczyzna NIE RACZEJ 
NIE

RACZEJ 
TAK

TAK

1 Często mam powód do tego, aby pouczać dziecko 
jak ma się zachować

2 2 6 2

2 Ciągle próbuje zmienić moje dziecko, bo twierdzę, 
że jest niegrzeczne

3 2 1 6

3 Mam zaufanie do mojego dziecka 4 2 3 3
4 Moje dziecko często się złości, denerwuje na kogoś 1 3 2 6
5 Zdarza się, że moje dziecko kogoś uderzy, popchnie 3 3 1 5
6 Moje dziecko często w naszym domu widziało akt 

przemocy
5 4 2 1
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 Pozytywne skutki opisywanych działań znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach 
badań adresowanych do pedagogów, co pozwoliło znacznie uprawdopodobnić wyniki pozys-
kane zarówno od opiekunów, jak i samych dzieci. (…) 
 Bez wątpienia już na bazie tych rocznych działań można stwierdzić, że wpłynęły 
one pozytywnie na naturę psychologiczną uczniów − prowadzą bowiem do wyrównywania 
poziomu pobudliwości, obniżania stopnia podatności emocjonalnej. Zauważalne są również 
wzmocnienia biologiczno-zdrowotne, odnoszące się do podniesienia sprawności fizycznej, 
kondycji, umiejętności manualnych. (…)

       nadkom. Arkadiusz Gliszczyński 
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 Słuchacze szkolenia podstawowego w ramach wolontariatu pomagają 
zwierzętom ze słupskiego Schroniska dla Zwierząt. Wyprowadzanie na spacer 
zamkniętych na co dzień w klatkach czworonogów daje wiele satysfakcji, a także 
stanowi wymierną pomoc dla personelu schroniska. 

 Taka forma spędzania wolnego czasu jest dla nowo przyjętych policjantów 
okazją do zdobycia kolejnych doświadczeń, które będą mogli wykorzystać pod-
czas pełnienia służby w jednostkach terenowych Policji. Nierzadko policjan-
ci podejmują interwencję wobec osób wyprowadzających psy bez smyczy, jak 
również wspomagają działania organizacji pozarządowych, w tym Ogólnopol-
skiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ANIMALS, które od dwóch miesięcy 
zarządza słupskim Schroniskiem dla Zwierząt.
 
 W ubiegłym roku w schroniskach dla zwierząt na terenie całego kraju 
przebywało ponad 100 tys. psów oraz blisko 20 tys. kotów. Tylko w słupskim 
schronisku obecnie przebywa ponad 130 psów i podobna liczba kotów. Pracown-
icy schroniska w ramach codziennych obowiązków, wspomagani przez wolon-
tariuszy, zajmują się również wyprowadzaniem zwierząt na spacer. Taka forma 
pomocy czworonogom nic nie kosztuje, a przyłączyć się do wolontariatu może 
każda chętna osoba. 

 Słuchacze, wspólnie z wykładowcą Zakładu Służby Kryminalnej podkom. 
Przemysławem Kaczorowskim, przez prawie 3 godziny przebywali na tere-
nie schroniska przy ulicy Bałtyckiej w Słupsku. Już w przyszłym tygodniu, we 
wtorek 11 września, kolejna grupa młodych policjantów będzie w podobny sposób 
pomagać przebywającym w schronisku zwierzętom.
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 Zajęcia praktyczne poświęcone odparciu bezpośredniego ataku i negocjacjom z osobami 
agresywnymi rozpoczęły dziś w słupskiej Szkole Policji przedstawicielki Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Smołdzinie. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, a prowadzą je 
doświadczeni wykładowcy, którzy na co dzień zajmują się kształceniem młodych policjantów 
w zakresie sztuk walki. 

 W szkoleniu udział biorą pracownicy socjalni smołdzińskiego GOPS`u. Z inicjatywą 
takiego szkolenia wystąpiła wójt gminy Smołdzino. Zajęcia prowadzone będą w dwóch 
grupach i potrwają pięć tygodni. Cały program realizowany jest w sali treningowej, w której na 
co dzień elementy sportów walki trenują słuchacze Szkoły Policji. W programie zajęć znalazły 
się wybrane elementy samoobrony, które mają pomóc paniom w odparciu bezpośredniego 
ataku osób agresywnych. Wykładowcy demonstrować będą również, w jaki sposób obronić 
się przed atakiem osoby, która trzyma w ręku niebezpieczne narzędzie, na przykład nóż czy 
rozbitą butelkę.

 Oprócz ćwiczeń fizycznych przewidziano elementy negocjacji, które służyć będą 
rozładowaniu napięcia w trakcie kontaktu pracowników socjalnych z osobami agresywnymi.
 
 Uczestniczki zajęć podkreślają, że choć osobiście nigdy nie doznały ataku fizycznego, to 
czasami znajdowały się w sytuacjach, które wymagały wielu dyplomatycznych umiejętności 
zapobiegających eskalacji zdenerwowania u petentów. Sytuacje takie zdarzały się zarówno w 
przypadku pracy w terenie, jak i w biurze. Dzięki tym zajęciom na pewno będziemy bardziej 
pewne siebie, a także będziemy umiały w odpowiedni sposób wykorzystać siłę fizyczną, którą 
dysponujemy mówiły podczas pierwszych zajęć uczestniczki szkolenia. 

 W zajęciach uczestniczyć będzie 17 pań. Ze względu na charakter pracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej grupę podzielono na dwa zespoły ćwiczeniowe. Pierwszy zespół  
prowadzony przez podinsp. Przemysława Osadowskiego z Zakładu Interwencji Policyjnych 
rozpoczął zajęcia dziś po południu. Kolejna grupa rozpocznie ćwiczenia w czwartek. 

 Wykładowcy ZIP mają już doświadczenie w organizacji tego rodzaju zajęć. Wcześniej 
szkolenia z podobnego zakresu zorganizowano dla kuratorów sądowych oraz pielęgniarek i 
pielęgniarzy mających kontakt z osobami, u których występują zaburzenia psychiczne.
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 Słuchacze kursu podstawowego pamiętają o historii policyjnej formacji. Wczoraj po południu 
grupa młodych policjantów szkolenia podstawowego zajęła się uporządkowaniem grobów milicjantów, 
którzy zginęli w Słupsku w latach 40. XX wieku. Jesienna pora, opadające z drzew liście, Święto 
Zmarłych. Czas zadumy. Zadumy nad tym, co było. Skarbnicą wiedzy i różnych tajemnic są cmentarze 
miejsca pochówku zmarłych. Tak jest słupski Stary Cmentarz przy ulicy Kaszubskiej, który wśród 
wielu sekretów kryje również te, związane z historią policyjnej formacji. 
 
 W jednym z kwartałów obok siebie stoi kilka bardzo podobnych do siebie nagrobków. Zgr-
zebne, betonowe, naruszone zębem czasu. Nie są najstarsze, ale liczą sobie ponad 60 lat. Tabliczki 
na grobach wymienione na nowe nie dają obrazu, kto tu leży. Nie jest to aleja zasłużonych, więc za-
pewne nikt znaczny. Wszyscy przybyli do Słupska po zakończeniu działań wojennych drugiej wojny 
światowej. Co ich łączy? Wszyscy wstąpili do ówczesnej Milicji Obywatelskiej. Co nimi kierowało w 
wyborze drogi życiowej? Któż to dzisiaj wie…
 Różne są ludzkie życiorysy. Byli szeregowymi milicjantami, więc trudno ich podejrzewać o jakieś 
wielkie idee budowania zrębów socjalizmu. Zwykła służba w ochronie porządku i bezpieczeństwa. 
Czasy były wówczas niezwykle trudne. Tu, na ziemi słupskiej, również. Tereny te przypadły w ud-
ziale państwu polskiemu. Wysiedlono większość niemieckich mieszkańców. Z Polski ściągnęli różni 
osiedleńcy. Również ci, którzy liczyli na to, że w tych warunkach łatwym kosztem będą mogli się 
dorobić, wzbogacić, robić wszystko, na co będą mieli ochotę. Nawet wbrew obowiązującemu prawu. 
Na ich drodze stali milicjanci. Nie zawsze stanowili oni skuteczną przeszkodę. 

 W latach dziewięćdziesiątych przy grobach pojawiły się tabliczki informujące, że są one 
przeznaczone do likwidacji. Nikt nie wniósł opłat na przedłużenie. Ci milicjanci nie mieli tutaj swoich 
rodzin. Władze miasta przychylnie potraktowały prośbę związku zawodowego policjantów Szkoły 
Policji o zachowanie tych grobów jako świadectw dziejów naszego miasta. 
 
 Dzisiaj młodzi ludzie tak jak przed kilkudziesięcioma laty także wstępują do Policji. Chcą 
chronić porządek i bezpieczeństwo społeczne. Szkoła Policji w Słupsku młodych adeptów sztuki poli-
cyjnej kształtuje na przyszłych funkcjonariuszy. Przed Świętem Zmarłych młodzi ludzie z własnej 
woli zgłaszają chęć uczestnictwa w porządkowaniu grobów swoich poprzedników, a w większości 
także i rówieśników. Młodzi ludzie umyli nagrobki i uporządkowali teren wokół nich. Choć dzieli ich 
odległość kilkudziesięciu lat i różne systemy w których przyszło im żyć, to łączy najważniejsze: bez-
interesowna chęć służby nam wszystkim.
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 Policjanci z mikołajkowymi prezentami odwiedzili w piątek Szpital 
Wojewódzki w Słupsku. Pluszakami i słodycze przyniesione przez słuchaczy i 
wykładowców słupskiej  Szkoły Policji trafiły do przebywających na oddziałach 
dzieci i młodzieży.
 
 Wszystkie podarki zostały zebrane wśród słuchaczy i kadry Szkoły. Akcja 
prowadzona jest już od kilku lat dokładnie w Mikołajki, 6 grudnia. Wizyta 
policjantów była dla małych  pacjentów dużym przeżyciem, tym bardziej, że dla 
dziecka widok policjanta w szpitalu to prawdziwa rzadkość. Radości  nie  było 
końca, a policjanci wyraźnie wzruszeni, mówili, że trudno słowami opisać radość, 
jaką daje możliwość obdarowywania innych, a zwłaszcza najmłodszych dzieci, 
których uśmiech i radość jest najpiękniejszą nagrodą. 

 Robimy to z potrzeby serca, gdyż wielu z nas, na czas szkolenia podstawowego 
w Słupsku, zostawiło w rodzinnych domach dzieci w podobnym wieku, dlatego 
wzięliśmy udział w tej akcji podkreślali słuchacze.
 
 Mali pacjenci przynajmniej przez chwilę zapomnieli o tym, że przebywają 
w szpitalu. Wyrabiają sobie także wizerunek policjanta, który może być 
przyjacielem i osobą, której można zaufać, a nie jedynie osobą nakładającą 
mandat. Młode policjantki spotkały się także z  nastolatkami przebywającymi 
w szpitalu, którzy z racji wieku buntują się wobec jakichkolwiek ograniczeń i 
zakazów. 

 Mikołajkowe odwiedziny z prezentami to okazja do zdobycia przez 
młodych policjantów dodatkowego doświadczenia, które po zakończeniu kursu 
podstawowego będą mogli wykorzystać w swoich macierzystych jednostkach, 
gdy w trakcie służby będą mieli kontakt z dziećmi lub młodzieżą.
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 Niespodziankę i wiele radości sprawili słuchacze Szkoły Policji, którzy 
odwiedzili osoby samotne oraz dzieci przebywające w Domu Interwencji Kryzy-
sowej PCK. Dzięki finansowemu wsparciu Słupskiego Policyjnego Towarzystwa 
Sportowego, wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych i młodzi policjanci 
obdarowali wszystkich paczkami.
 
 Nie była to pierwsza tego rodzaju wizyta. Słuchacze pod kierunkiem kom. 
Arkadiusza Gliszczyńskiego systematycznie odwiedzają osoby starsze, po-
zostawione przez bliskich w Domu Interwencji Kryzysowej PCK oraz dzieci, 
które na skutek przemocy domowej razem ze swoimi mamami znajdują schronie-
nie w placówce PCK. Dla tych osób wizyty policjantów są także czasem radości i 
nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone… 

 Radość i zdumienie dzieci były tym większe, że nie spodziewały się one 
prezentów od policjantów. Radości nie było końca, a policjanci wyraźnie wz-
ruszeni, mówili, że trudno słowami opisać radość, jaką daje możliwość obda-
rowywania innych, a zwłaszcza najmłodszych dzieci, których uśmiech i radość są 
najpiękniejszą nagrodą. Również osoby starsze mówiły, że policjanci są praktyc-
znie jedynymi osobami, poza pracownikami Domu Interwencji Kryzysowej, które 
przychodzą do nich z wizytą.

 Serdeczne podziękowania należą się prezesowi Słupskiego Policyjnego To-
warzystwa Sportowego Zenonowi Bartosiowi. Dzięki pomocy finansowej SPTS 
można było przygotować paczki dla wszystkich pensjonariuszy.
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 Kilkadziesiąt osób, mieszkańców Słupska, otrzymało tuz przed Wigilią 
prezenty przygotowane przez młodych policjantów, słuchaczy Szkoły Policji w 
Słupsku. Wśród obdarowanych znalazły sie przede wszystkim dzieci, ale również 
osoby osamotnione, schorowane i zapomniane przez swoich najbliższych. Polic-
janci przynieśli tym osobom radość i nadzieję, że może być lepiej.

 Przed sama Wigilią słuchacze Szkoły wspólnie z przedstawicielami 
słupskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przygotowali dla dzieci z 
najuboższych rodzin Słupska, wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie, paczki bożonarodzeniowe. Spotkanie odbyło się w Słupskim Centrum 
Organizacji Pozarzadowych i Społecznych. Łącznie 40 dzieciaków zostało obda-
rowanych słodyczami, zabawkami i pluszakami. Wszystko odbyło się w atmosfer-
ze pięknych staropolskich kolęd. Dzieci nie kryły ogromnej swojej radości, gdyż 
po raz pierwszy, poza słodyczami były to również zabawki, które sami mogli dla 
siebie wybrać. Wzruszenia nie kryli też rodzice i opiekunowie, którzy wielokrot-
nie podkreślali, że w taki sposób mogliby spotykać się z Policja każdego dnia.

 Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Myślę, że ta sentencja Ja-
nusza Korczaka oddaje cały cel naszej akcji. Już kilkanaście razy wspólnie z Pols-
kim Czerwonym Krzyżem organizowaliśmy podobne akcje i zawsze dochodzimy 
do wniosku, że są one potrzebne, że przybliżają nas ludzi do siebie, że możemy 
poczuć się potrzebnymi, nie tylko w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Za-
wsze angażujemy w te akcje naszych słuchaczy, aby szkolenie zawodowe, jakie 
odbywają w naszej Szkole nie przybierało tylko wymiaru dydaktycznego, ale aby 
zaszczepić w nich, a niekiedy tylko pobudzić idee wolontariatu, niesienia pomocy 
tym, którzy niejednokrotnie nie potrafią sami upomnieć się o siebie. Ciszę się tym 
bardziej, że nigdy w przypadku takich akcji, nie musieliśmy prosić słuchaczy dwa 
razy. Są na tej płaszczyźnie niezwykle aktywni.” - mówi koordynator akcji nad-
kom. Arkadiusz Gliszczyński. 
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 Wielkie zaskoczenie okazywały osoby, którym policjanci słupskiej Szkoły 
Policji przywieźli świąteczne paczki żywnościowe. Była to jedna z akcji, jakie 
policjanci prowadzą cyklicznie przed świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie 
podarunki trafiły do osób, które potrzebowały takiego wsparcia.

 Ludzie potrzebujący są wśród nas, najistotniejsze jest to, aby potrafić ich 
dostrzec i podjąć starania zmierzające do tego, aby im pomóc. W takich sytu-
acjach ważnym elementem jest ścisła współpraca pomiędzy instytucjami, które 
wśród wielu swoich zadań odnajdują potrzebę realizacji jeszcze jednego - pomocy 
najuboższym, szczególnie w takim okresie, jak zbliżające się Boże Narodzenie.

 Bardzo dobrze potrzeby innych ludzi odczytują słuchacze Szkoły Policji w 
Słupsku, którzy przeprowadzili zbiórkę żywności. Do ich akcji dołączył się Bank 
Żywności ze Słupska oraz Rejonowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Słupsku – instytucje te ofiarowały znaczne ilości żywności i słodyczy.

 Słuchacze w wolnym czasie zapakowali zebraną żywność i  przy współudziale 
wykładowców Zakładu Interwencji Policyjnych rozwieźli paczki świąteczne do 
wcześniej wytypowanych wielodzietnych, potrzebujących rodzin. Paczki trafiłydo 
rodzin, których adresy otrzymaliśmy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Łącznie zostało obdarowanych 27 rodzin; wydano ponad pół tony żywności. 
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 Niespodziankę i wiele radości sprawili słuchacze, którzy w czwartek spotkali się z 
dziećmi w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2. Święty Mikołaj przyniósł im świąteczne paczki 
przygotowane z własnej inicjatywy przez słuchaczy plutonu 3 Kompanii VII oraz Kompanii X 
. 

 Radość i zdumienie dzieci było tym większe, że nie spodziewały się prezentów od 
policjantów. Słuchacze wyraźnie wzruszeni, mówili, że trudno słowami opisać radość, jaką 
daje możliwość obdarowywania innych, a zwłaszcza najmłodszych dzieci, których uśmiech 
i radość jest najpiękniejszą nagrodą. Uczniowie przygotowali dla Mikołaja laurki, a także 
zaśpiewały piosenkę, której uczyły się od kilku dni.

 Obdarowywanie dzieciaków, które są pod opieką świetlicy środowiskowej PCK, trwa 
od kilku lat; co roku znajdują się słuchacze, którzy chcą sprawić radość najmłodszym.Już po 
opuszczeniu murów szkoły, słuchacze zauważyli, że w oknie jednej z suteryn do Mikołaja 
macha rączką mała dziewczynka. Słuchacze nie mogli odejść bez słowa. Znalazły się dodatkowe 
paczki, które Mikołaj wręczył również tym dzieciom. 

 Po wizycie w Szkole Podstawowej nr 2 policjanci pojechali do Domu Interwencji 
Kryzysowej PCK, gdzie Mikołaj rozdawał słodkości wszystkim pensjonariuszom. W placówce 
tej przebywają osoby starsze, pozostawione przez bliskich lub dowiezione przez pogotowie 
lub policję. Podczas tej wizyty pensjonariusze byli bardzo wzruszeni, gdyż, jak sami mówili, 
oprócz słuchaczy Szkoły Policji, nikt ich nie odwiedza - i to właśnie możliwość rozmowy z 
drugim człowiekiem była dla ich najważniejsza. Dla policjantów natomiast był to przykład, w 
jaki sposób mogą służyć społeczeństwu. 

 Tego samego dnia, po południu, wszyscy słuchacze biorący udział w akcji spotkali się już 
w Szkole Policji na krótkim podsumowaniu. Policjanci otrzymali także z rąk kom. Arkadiusza 
Gliszczyńskiego specjalne podziękowania za zaangażowanie i wkład w przygotowanie oraz 
przekazanie wszystkich prezentów. Młodzi policjanci raz jeszcze podkreślili, że były takie 
momenty, gdy wręczając prezenty mieli ściśnięte gardło. Niektórzy dodawali również, że taka 
akcja to niejako ich obowiązek, gdyż sami mają dzieci w podobnym wieku i wiedzą, jak wiele 
radości daje taki nieoczekiwany prezent.
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 Słuchacze Szkoły Policji oraz członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi 
sprawili wiele radości podopiecznym Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku. 
Każdy otrzymał słodkości i prezenty a placówka dodatkową żywność. Część darów 
trafiła także do Schroniska im. św. Brata Alberta.

 Najwięcej słodyczy zebrali słuchacze kursu podstawowego, którzy prze-
kazali między innymi czekolady otrzymywane jako ekwiwalent za oddaną krew. 
Działania słuchaczy wspierali także wykładowcy Zakładu Prewencji, którzy pomogli 
słuchaczom skoordynować działania a także zajęli się zbiórką żywności. Dary post-
anowiono przekazać do Domu Interwencji Kryzysowej PCK w Słupsku, z którym 
krwiodawcy Szkoły Policji współpracują od kilku lat. Co istotne, akcja nie odbyłaby 
się, gdyby nie zaangażowanie słuchaczy, którzy samodzielnie prowadzili zbiórki 
przedmiotów w swoich kompaniach.

 Prezenty otrzymały wszystkie dzieci, które przebywają aktualnie w Domu In-
terwencji Kryzysowej. Dodatkowe paczki dla swoich pociech otrzymała także jedna 
z mam, której dzieci przebywają w rodzinie zastępczej. Dla maluchów było to wiel-
kie przeżycie; z wdzięczności przygotowały dla wszystkich krwiodawców imienne 
laurki. Słuchacze wraz z krwiodawcami odwiedzili z drobnymi prezentami także os-
oby starsze, które przebywają w słupskim Domu Interwencji Kryzysowej. Nie obyło 
się bez wzruszeń i łez. Dodatkowo placówka otrzymała tysiąc puszek z żywnością.
Wizyta oprócz radości i wzruszeń miała także jeszcze jeden aspekt. Młodzi policjanci 
poznali kolejny wymiar służby na rzecz drugiego człowieka. Cała akcja pozwoliła na 
integrację wykładowców i słuchaczy, którzy razem podjęli się tej akcji.

 Członkowie Klubu HDK PCK przy słupskiej Szkole Policji odwiedzili także 
Schronisko im. Św. Brata Alberta. Krwiodawcy przekazali tam kilkaset puszek 
żywnościowych.Krwiodawcy oprócz akcji ze świątecznymi podarunkami zorgani-
zowali ostatnio również akcję zbiorowego oddawania krwi, podczas której zebrano 
ponad 71 litrów tego życiodajnego płynu. Ponieważ zainteresowanie młodych polic-
jantów jest bardzo duże. 

Po Nowym Roku akcje będą kontynuowane.
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