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POKAZ ĆWICZEŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH W LYONIE
Data publikacji 09.10.2018

W dniach 8-9 października br. w Lyonie, we Francji, trzyosobowa delegacja przedstawicieli
kierownictwa polskiej Policji uczestniczyła w pokazach krajowego schematu działania na wypadek
ataku terrorystycznego (SNI). Polską Policję reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Jan Lach, Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP mł. insp. Dariusz
Zięba i Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. dr Irmina
Gołębiewska.
Polscy delegaci wraz z pozostałymi gośćmi, zaproszonymi z ponad 50 państw, uczestniczyli w wydarzeniu w
charakterze obserwatorów.
Po zamachach terrorystycznych, które miały miejsce we Francji w 2015 r., Policja francuska znacząco wzmocniła swoje
możliwości w zakresie zarządzania kryzysowego, dlatego też intencją organizatora pokazów było promowanie
francuskiego « know-how » w dziedzinie podejmowania interwencji oraz udzielania pomocy poszkodowanym w
przypadku ataku terrorystycznego.
W trakcie pokazów polscy delegaci mieli okazję zapoznać się zarówno z zagadnieniami teoretycznymi - francuskimi
doktrynami Policji Narodowej - jak również zaprezentowano im specjalistyczny sprzęt wykorzystywany aktualnie przez
francuską Policję.
Niemniej jednak głównym punktem programu była symulacja zamachu terrorystycznego, która została przeprowadzona
na stadionie sportowym Groupama w Lyonie, a jej celem była praktyczna prezentacja algorytmu postępowania
francuskich służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w przypadku ataku
terrorystycznego.
Zgodnie ze scenariuszem pokazu, 13 „islamskich terrorystów” uzbrojonych w karabiny maszynowe i kamizelki
wyposażone w ładunki wybuchowe wtargnęło na stadion z dwóch stron atakując zgromadzonych tam widzów
(ﬁgurantów) i biorąc niektórych z nich jako „zakładników”. Odegrana sytuacja z uwagi na realne zagrożenie życia i
zdrowia widzów (ﬁgurantów) zgromadzonych na stadionie, wymusiła na interweniujących służbach wykorzystanie
wszelkich dostępnych sił i środków w celu zneutralizowania zaistniałego niebezpieczeństwa.
W pokazie łącznie udział wzięło 287 policjantów, 37 funkcjonariuszy Żandarmerii Narodowej, 154 funkcjonariuszy obrony
cywilnej, 180 statystów (ﬁgurantów), jak również reprezentanci sił zbrojnych. W pokazie wykorzystano helikopter
wojskowy.
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