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POLICYJNE ĆWICZENIA- ATAK TERRORYSTYCZNY I UWOLNIENI ZAKŁADNICY
W wtorek do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wtargnęli dwaj terroryści. Napastnicy byli uzbrojeni i posiadali ładunek wybuchowy. Wezwani na miejsce policjanci ze słupskiej komendy
oraz antyterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji z Gdańska podjęli błyskawicznie działania, które w rezultacie pozwoliły na sprawną ewakuację zakładników i zatrzymanie terrorystów. Choć
zdarzenie okazało się być tylko symulacją i ćwiczeniami, wszyscy uczestnicy tych działań podeszli do nich bardzo poważnie. Scenariusz ten stworzony został na potrzeby policyjnych ćwiczeń.
Zgodnie z wcześniej przygotowanym przez policjantów scenariuszem ćwiczeń, Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przed południem odebrał telefoniczne zgłoszenie o terroryście, który z
karabinem maszynowym wtargnął do budynku Szkoły Agrotechnicznej przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Z informacji wynikało, że sprawca postrzelił kilkoro z uczniów będących w szkole.
Napastnicy weszli do jednej klas i tam przetrzymywali uczniów. Sprawcy twierdzili, że wdzierając się do szkoły w jednym z pomieszczeń ukryli ładunek wybuchowy z zapalnikiem czasowym.
Wykrzykiwali, że wysadzą cały budynek. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Słupsku mając taką informację natychmiast skierował na miejsce policjantów. Równocześnie funkcjonariusze prewencji
i ruchu drogowego zabezpieczali teren wokół szkoły oraz pobliskie drogi dojazdowe. Przybyli na miejsce Antyterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, po zapoznaniu się z zastaną
sytuacją podjęli zdecydowaną decyzję o siłowym wejściu do szkoły. Sprawne działania policjantów doprowadziły do konfrontacji z terrorystami oraz zatrzymania ich w chwili gdy przetrzymywali
zakładników w klasie. Zaraz po tym rozpoczęła się akcja ewakuacyjna znajdujących się w budynku osób. Równocześnie policjanci prowadzili poszukiwania podłożonego przez terrorystę ładunku
wybuchowego, który ukryty w jednej z klas został przez pirotechników wyniesiony, a następnie w bezpiecznej odległości zdetonowany. Choć zdarzenie okazało się być tylko symulacją i ćwiczeniami,
policjanci, uczniowie oraz obsługa szkoły podeszli do nich bardzo poważnie. Po tych ćwiczeniach wszyscy biorący w nich udział analizowali stopień i prawidłowość ich realizacji. Podkreślano jak
ważna jest umiejętność zachowania uczniów się w sytuacji realnego zagrożenia terrorystycznego. -Młodzież w przypadku, gdy wdziera się napastnik, powinna rozpocząć od zamknięcia drzwi na
klucz. Później należy położyć się w miejscu bezpiecznym, czyli pod ławką lub ścianą z daleka od okna- mówiła dyrektor szkoły rolniczej Iwona Wojtkiewicz. Opisana sytuacja to ćwiczenia
sprawdzające gotowość mundurowych do działania w sytuacji kryzysowej. Ćwiczeniom przyglądał się Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Górski oraz zaproszeni przez organizatorów
ćwiczeń goście.
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