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NAPASTNIK W SZKOLE - ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWE
Wtorkowe przedpołudnie do Zespołu Szkół nr 1 w Sopocie wtargnął nieznany mężczyzna. Napastnik był uzbrojony w ładunek wybuchowy. Podjęto błyskawicznie
działania, które w rezultacie pozwoliły na sprawne zatrzymanie mężczyzny i osadzenie go w policyjnym areszcie. Pirotechnicy unieszkodliwili znajdujący się przy
mężczyźnie granat. Scenariusz ten stworzony został na potrzeby policyjnych ćwiczeń.
We wtorkowe przedpołudnie dyżurny sopockiej Policji otrzymał informację o tym, że na teren Zespołu Szkół nr 1 w Sopocie wtargnął mężczyzna, który
zaatakował jednego z pedagogów, grożąc mu użyciem trzymanym w dłoni granatem wprowadził go do sali lekcyjnej na drugim piętrze budynku i zamknął się w
niej. W trakcie ataku zdesperowanego jak się później okazało byłego pracownika zespołu szkół w budynku szkoły przebywało niemal 260 uczniów. Zgodnie z
procedurami dyrektor szkoły zarządził ewakuacje, którą przeprowadzili wspólnie policjanci, strażnicy miejscy oraz pedagodzy. Agresywny mężczyzna krzyczał, że
ma wszystkiego dość, a cały budynek zaraz wyleci w powietrze. Mężczyzna domagał się natychmiastowej pomocy finansowej. Na próby uspokojenia, reagował
agresją. Przed szkołą pojawiły się zastępy straży pożarnej, wozy pogotowia ratunkowego oraz przedstawiciele wydziału zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta
w Sopocie. Policjanci w Mobilnym Centrum Monitoringu monitorowali teren przyległy do szkoły oraz filmowali co dzieje się za oknem sali, w której napastnik
przetrzymywał zakładnika. Policjanci ruchu drogowego wspólnie ze strażnikami zablokowali drogi dojazdowe do szkoły. Dowódca podjął decyzję o podjęciu
negocjacji. Oficer dyżurny wezwał na miejsce zespół negocjatorów policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, nawiązali kontakt z napastnikiem,
podczas gdy prowadzili z nim rozmowę, pozostali policjanci przygotowywali rozwiązanie siłowe. Gdy napastnik zwolnił zakładnika, a potem wyszedł z sali, został
natychmiast obezwładniony i zatrzymany. Ale to nie był koniec ćwiczeń. Okazało się, że sprawca pozostawił w sali lekcyjnej granat. Wtedy do działań przystąpili
policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego z sopockiej komendy. Po potwierdzeniu obecności materiału wybuchowego, policjanci
przystąpili do jego usunięcia i unieszkodliwienia. Głównym celem przeprowadzonych pozoracji było sprawdzenie stopnia przygotowania pracowników szkoły do
działań w sytuacji zagrożenia aktem terrorystycznym, sytuacją związaną z wzięciem zakładnika, pojawieniem się napastnika uzbrojonego w ładunek wybuchowy
oraz broń. Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu oraz scenariusz ćwiczeń, przedsięwzięcie było doskonałą okazją do zgrywania elementów współpracy różnych
służb oraz doskonalenia procedur wymiany informacji i systemu alarmowania, powiadamiania oraz reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
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