
Grupa Interwencyjna  Służby Więziennej w Katowicach – grupa 16 świetnie wyszkolonych 

funkcjonariuszy SW biorących udział w najtrudniejszych pod względem ochronnym 

przedsięwzięciach, jak np. konwojowanie szczególnie niebezpiecznych przestępców, 

zapobieganie zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowanie ich skutków (np .agresywne 

zachowania skazanych, nawoływanie do buntu itp.), uczestnictwo w ćwiczeniach ochronnych 

i obronnych organizowanych na terenie więzień na Śląsku, szkolenie innych funkcjonariuszy 

SW z zakresu technik interwencyjnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W szeregach 

GISW Katowice są zawodnicy uprawiający sztuki walki tj.:- kickboksing, karate, MMA,  Jiu-

Jitsu  oraz licencjonowani instruktorzy Combat 56, Kravmaga, Działań Interwencyjnych.  

Z uwagi na doskonałe wyszkolenie funkcjonariusze GISW szkolą  funkcjonariuszy Policji, CBA, 

ABW, SBŚ , Straży Granicznej i Służby Celnej m.in. z zakresu wykorzystania taktyk i technik 

interwencyjnych podczas zatrzymywania i doprowadzania osób w sytuacjach  stwarzających 

zagrożenie dla życia i zdrowia oraz działania w ciasnych pomieszczeniach.  

W skład grupy wchodzi również funkcjonariusz będący równocześnie  ratownikiem 

medycznym, posiadający pełne kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i ratownictwa taktycznego (czerwona taktyka).  

W czasie akcji Zamkowy Zuch proponujemy: 

- pokaz podstawowych technik interwencyjnych 

- prezentację broni szkolnej i wyposażenia służbowego (tarcze, kaski, pałki służbowe) 

- zajęcia edukacyjne nie tylko dla najmłodszych - prezentacja dotycząca reguł postępowania 

w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa życia (BLS). Uczestnicy będą mogli 

poćwiczyć m.in. udrażnianie dróg oddechowych,  pośredni masaż serca czy układanie osób 

chorych w pozycjach bezpiecznych. Dowiedzą  się także jak zachowywać się w sytuacjach 

potencjalnie niosących za sobą zagrożenie, np. winda, ciemne klatki schodowe czy 

zaczepianie przez obcą osobę. Zainteresowani będą mogli nauczyć się radzenia sobie w tzw. 

stanach nagłych, jak utrata przytomności, omdlenia, zakrztuszenia, zadławienia. Uczestnicy 

skorzystają  z profesjonalnego sprzętu, fantomów i zestawów do imitacji ran, który na co 

dzień służy do ćwiczeń funkcjonariuszom,  ucząc się zakładania opatrunków i tamowania 

krwotoków.  

- pokażemy samochód do transportu skazanych tzw. więźniarkę 

- zainteresowanych zaprosimy do zwiedzenia Izby Tradycji Śląskiej Służby Więziennej oraz 

wystawy fotograficznej „Sztuka w pudle. Resoc” – przewodnikami po świecie zza kart będą 

tym razem funkcjonariusze SW  


