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Po móc fun da cji mo że my wszy scy. Wy star czy prze ka zać je -
den pro cent po dat ku na jej rzecz. Po li cjan ci za na ru sze nie
dóbr oso bi stych mo gą wnio sko wać o ka ry pie nięż ne wła śnie
na rzecz Fun da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych
Po li cjan tach. Moż na włą czyć się w zbiór ki pu blicz ne. 
Wy ra zem so li dar no ści śro do wi ska by ło by jed nak prze ka zy -
wa nie np. zło tów ki co mie siąc z pen sji. Czy to du żo? Gdy by
włą czy li się w to wszy scy, fun da cja nie mu sia ła by się mar twić,
któ re po trze by za spo ka jać naj pierw. Prze cież to ro dzi ny na -
szych ko le gów. Ta ką zło tów ko wą in we sty cję moż na by po trak -
to wać ja ko for mę po li sy ubez pie cze nio wej dla ro dzi ny.

Fun da cja zaj mu je się wszyst ki mi wdo wa mi i dzieć mi
po po le głych po li cjan tach, któ re są w po trze bie. Ni -

gdy nie wia do mo, ko mu ta po moc bę dzie ju tro
po trzeb na… 

Kon to Fun da cji 
PKO BP VI/O War sza wa 

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167 
KRS 0000101309

15 lat

1997 2012

Wyróżnieni Medalem
„Szlachetnemu Sercu –
Cordi Nobile”

Wyróżnieni statuetką „Za okazane serce”

Jubileuszową galę
uświetniły występy
młodych artystów
skupionych pod szyldem
„Profilaktyka a Ty”

Podczas
jubileuszowych
uroczystości 
8 września 
fun da cja 
otrzy ma ła
od ko men dan ta
Dzia ło szyń skie -
go ko szul kę 
re pre zen ta cji
Nie miec 

z tur nie ju UEFA EU RO 2012. Ge ne rał Pa dło
obie cał, że zo sta nie do brze zli cy to wa na
na po trze by fun da cji 

Podopieczni fundacji przygotowali własne
podziękowania

Msza święta w Katedrze Polowej WP
w Warszawie

7 września przed gmachem KGP
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.DAWNO TEMU W POLICJI.
Na przedwojennej drodze
Celebryci i ich cztery koła – w wypadkach drogowych uczestniczyły
takie sławy, jak m.in. Isadora Duncan czy Eugeniusz Bodo...

.REAKCJE.
Uwagi o mundurze policjanta prewencji

.TYLKO SŁUŻBA.
Policja bez barier
W świecie ciszy – jak zachować się w kontaktach z osobą
niesłyszącą

.POLICYJNY PITAWAL.
Warszawski Janosik
Ballada o Jerzyku – historia Jerzego Paramonowa

.REAKCJE.
Technicy kryminalistyki w Policji – co dalej z TK?

.PRAWO.
Zarządzenie nr 131 KGP
Wykrywanie wykroczeń i ściganie ich sprawców

.U NAS.
Kontrola zarządcza
Zarządzanie ryzykiem 

.SPORT.
Rozmaitości
Maraton MTB; Konie po raz dwunasty; Mundurowi na ulicy; Siatka w
Zawierciu i Porębie; Wędkarstwo spławikowe; Mistrzostwa w
półmaratonie; Turniej w Wilnie; Bieg z Policją; Sportowe zapowiedzi

.PASJE.
Policjant kynolog
Zaklinacz psów – kynologiczna pasja asp. sztab. Leszka Koisa
pomaga i dzieciom, i psom

.U NAS.
Dobry obyczaj w Policji
Policjant z wizytą w szkole, przedszkolu

.REPORTAŻ SĄDOWY.
Coś się nie podoba? – fragment reportażu Heleny Kowalik z książki
„Warszawa kryminalna II”

.TYLKO SŁUŻBA.
XIX Turniej Par Patrolowych

..KRAJ.
Rozmaitości
Inicjatywa antyprzemocowa; Pieniądze na budowę i remonty;
Dodatkowe 3,5 mln zł za Euro 2012; Nowa siedziba grójeckiej KPP;
Ćwierćwiecze konkursu; Centralny dobór psów – pilotaż ;
Gratulacje dla laureata; Jubileuszowe targi; Ku chwale i sławie; 
Nie pal w czasie jazdy; O pieszych na zamku

.U NAS.
Jubileusz 
Piętnastolecie fundacji – relacja z uroczystości
Chcą iść w ślady taty – rozmowa z Ireną Zając, prezes Fundacji
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

.PAMIĘĆ.
Zbrodnia katyńska
Bykownia – otwarcie cmentarza
Miednoje – 12 lat później

.DYSKUSJA.
Ochrona policjanta
Pomówieni – kto im pomoże?
Pomówiony – nie znaczy winny – rozmowa z Krzysztofem
Łaszkiewiczem, pełnomocnikiem komendanta głównego Policji ds.
ochrony praw człowieka
Pomówieni – pomoc psychologa – o interwencjach
psychologicznych mówią Agata Niemyjska i Krzysztof Skarżyński
Chronimy uczciwych – mówi Ryszard Walczuk, dyrektor Biura
Spraw Wewnętrznych KGP
Świadek koronny – epilog

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjanci ratują
30 m od falochronu – dwóch policjantów z Sopotu uratowało
dziewczynę, która topiła się w Bałtyku
Pokonali rzekę – czterej policjanci z Bydgoszczy uratowali
tonącego mężczyznę
Policjanci ratują i...
Kto ratował bardziej? – sprawa nagradzania opolskich policjantów
z każdej strony
Prewencja
Jak walczyć z „wnuczkami”? – efekty walki warszawskich
policjantów z oszustami
Logistyka
W spadku po EURO – obdarowani sprzętem, który kupiono na
zabezpieczenie mistrzostw, są zadowoleni
Policyjna flota
Skromny i wszechstronny – hyundai i30 1.6 CRDi

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium
Wydarzenia w październiku 90, 40 i 20 lat temu zdjęcie na okładce Paweł Ostaszewski
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No wa sie dzi ba gró jec kiej KPP
19 wrze śnia br. otwar to no wą sie dzi bę ko men dy po wia to wej

w Grój cu. W uro czy sto ści wzię li udział m.in. mi ni ster spraw we -

wnętrz nych Ja cek Ci choc ki, ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma -

rek Dzia ło szyń ski i me tro po li ta war szaw ski ks. kard. Ka zi mierz Nycz.

Bu do wa ko men dy roz po czę ła się we wrze śniu 2006 r., a skoń czy -

ła w ma ju te go ro ku. W trzy pię tro wym bu dyn ku są po miesz cze nia

biu ro we, ar chi wa, za ple cze so cjal ne, pdoz, ma ga zy ny i sa le gim na -

stycz ne. W dru gim eta pie in we sty cji bę dą od da ne ga ra że, strzel ni ca

i koj ce dla psów. 

Pod czas uro czy sto ści mi ni ster i ko -

men dant głów ny po gra tu lo wa li spor -

to wych osią gnięć pra cow ni cy

gró jec kiej ko men dy Ju sty nie Koz -

dryk, któ ra re pre zen to wa ła Pol skę

na pa ra olim pia dzie w Lon dy nie.

O pa ni Ju sty nie i jej spor to wej pa sji

pi sa li śmy w li sto pa dzie 2008 r.

AW
zdj. KWP w Ra do miu

Ini cja ty wa an ty prze mo co wa
W wy da niu wrze śnio wym „Po li cji 997” (90/09.2012, s. 24) po da łam,

że ini cja to rem pro gra mu „Moc TAK, prze moc NIE” by ło Ogól no-

pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska 

Li nia”. W rze czy wi sto ści ini cja ty wa stwo rze nia te go pro gra mu wy -

szła od mł. insp. Ma rio li Go sław skiej, na czel nik Wy dzia łu ds. Nie let -

nich, Pa to lo gii i Pro fi lak ty ki Biu ra Pre wen cji KGP, oraz nad kom.

Ma rze ny Kor da czuk -Wąs z te goż wy dzia łu. Obie Pa nie oraz dy rek -

cję Biu ra Pre wen cji KGP za po mył kę uprzej mie prze pra szam.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

Ćwierć wie cze kon kur su
To już 25. kon kurs na naj lep sze go po li cjan ta ru chu dro go we go:

mię dzy 26 a 28 wrze śnia w CSP w Le gio no wie 34 funk cjo na riu szy

i dwóch żan dar mów (ho no ro wi uczest ni cy) zma ga ło się w sze ściu

kon ku ren cjach, m.in. w strze la niu z bro ni służ bo wej, kie ro wa niu ru -

chem na skrzy żo wa niu i w jeź dzie spraw no ścio wej. Kie dy od da wa li -

śmy ten nu mer „Po li cji 997” do dru ku, kon kurs jesz cze trwał.

AW

Pie nią dze na bu do wę i re mon ty
Wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych Mi chał De skur zwró cił się

do mi ni stra fi nan sów z proś bą o prze ka za nie pie nię dzy z re zer wy ce -

lo wej na bu do wę i re mon ty ko mend po wia to wych Po li cji. Za kwo -

tę 14 mln zł zo sta nie zbu do wa nych pięć no wych KPP w: Opocz nie,

No wej So li, Szcze cin ku, To ma szo wie Lu bel skim i Goł da pi, po wsta -

nie no wa sie dzi ba ko men dy miej skiej w Ostro łę ce oraz zo sta ną prze -

pro wa dzo ne pra ce bu dow la ne w KPP we Włosz czo wie i w Sta szo wie.

Bu do wa i pra ce re mon to we ko mend re ali zo wa ne są w ra mach tzw.

stan da ry za cji, czy li po pra wy wa run ków pra cy po li cjan tów i sta nu

tech nicz ne go ko mend, któ re ma ją naj więk szy kon takt z oby wa te-

la mi.

MSW/AW

Cen tral ny do bór psów – pi lo taż 
18 wrze śnia w Za kła dzie Ky no lo gii Po li cyj nej w Suł ko wi cach za -

koń czył się pierw szy etap cen tral ne go do bo ru psów do służ by w Po -

li cji. Był to pi lo taż, a ko lej ny ta ki do bór od bę dzie się na prze ło mie

li sto pa da i grud nia. Naj istot niej szą zmia ną jest to, że wstęp nej se lek -

cji oraz kwa li fi ka cji psów do tre su ry do ko nu je ze spół in struk to rów

i le karz we te ry na rii z Za kła du Ky no lo gii Po li cyj nej, a nie, jak do tych -

czas, ko or dy na to rzy z KWP/KSP.

Na wrze śnio wy kurs spe cja li stycz ny dla prze wod ni ków psów pa tro -

lo wo -tro pią cych za kwa li fi ko wa no 18 psów (z po nad 60 za pro po no -

wa nych). Śred nia ce na za ku pu psa wy no si ła oko ło 4,5 tys. zł.

Pi lo ta żo wy do bór wstęp nie pod su mo wa no 19 i 20 wrze śnia na zor -

ga ni zo wa nym w Suł ko wi cach przez Biu ro Pre wen cji KGP se mi na -

rium dla wo je wódz kich ko or dy na to rów wła ści wych w spra wach

re ali za cji za dań zwią za nych z uży ciem i utrzy ma niem psów służ bo -

wych w służ bie pre wen cyj nej Po li cji. Na se mi na rium pod su mo wa no

też pierw sze pół ro cze 2012 r. i roz ma wia no o pro jek cie zmian re gu -

la cji we wnętrz nych Po li cji od no szą cych się do ky no lo gii po li cyj nej.

Go ściem se mi na rium był dr na uk we te ry na ryj nych Grze gorz Wą sia -

tycz z Po zna nia, któ re go wy stą pie nie do ty czy ło udzie la nia pierw szej

po mo cy psom służ bo wym w na głych przy pad kach i po ura zach po -

wsta łych w szcze gól nych wa run kach. Dok tor za pre zen to wał m.in.

spo so by oce ny czyn no ści ży cio wych psa (na zdję ciu).

We dług sta nu na czer wiec 2012 r. w służ bie pre wen cyj nej Po li cji

znaj du je się 1035 psów służ bo wych, w tym m.in. 703 psy pa tro lo wo -

-tro pią ce, 153 psy do wy szu ki wa nia za pa chów nar ko ty ków i 85 psów

do wy szu ki wa nia za pa chów ma te ria łów wy bu cho wych.

AW
zdj. An drzej Mi tu ra
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Do dat ko we 3,5 mln za Eu ro 2012
Po li cja otrzy ma pra wie 3,5 mln zł na wy dat ki zwią za ne z za bez -

pie cze niem Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej. Pie nią dze zo sta ną

prze zna czo ne głów nie na sfi nan so wa nie zwięk szo nych wy dat ków

na usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne, łącz ność, zbio ro we ży wie nie po li cjan -

tów i kosz ty zwią za ne z eks plo ata cją ra dio wo zów pod czas Eu ro 2012.

Kwo ta ta po zo sta ła po wy pła cie 16,5 mln zł za nad go dzi ny wy pra co -

wa ne pod czas mi strzostw przez funk cjo na riu szy służb pod le głych

MSW (z wy no szą cej 20 mln zł re zer wy ce lo wej).

MSW/AW

Gra tu la cje dla lau re ata 
Mł. asp. Adam Wró blew ski, dziel ni co wy ko men dy po wia to wej

w Ni sku i lau re at pią tej edy cji kon kur su Po li cjant, któ ry mi po mógł,
ode brał gra tu la cje od wło da rzy swo je go mia sta. 20 wrze śnia na se sji

ra dy po wia tu ni żań skie go sta ro sta Ga briel Wa lił ko i prze wod ni czą cy

ra dy Ja nusz Na wroc ki zło ży li po li cjan to wi ży cze nia dal szych suk ce -

sów. Zgło sze nie aspi ran ta do kon kur su prze słał czter na sto let ni chło -

piec – ofia ra prze mo cy do mo wej: wy ra ził mu w ten spo sób

wdzięcz ność za po moc w roz wią za niu trud nej sy tu acji ro dzin nej. We

wnio sku na pi sał też, że uwa ża mł. asp. Ada ma Wró blew skie go za au -

to ry tet i przy kład do na śla do wa nia.

Pod czas te go rocz ne go Świę ta Po li cji dziel ni co wy ode brał dy plom

na pla cu Zam ko wym z rąk pre mie ra Do nal da Tu ska. Kon kurs Po li -
cjant, któ ry mi po mógł jest or ga ni zo wa ny przez Ogól no pol skie Po go -

to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”, a pa tro nat

ho no ro wy spra wu je nad nim ko men dant głów ny Po li cji.

AW

Nie pal w cza sie jaz dy
Po li cjan ci z To ma szo wa Ma zo wiec kie go, wspól nie z in spek to rem

sa ni tar nym, w po ło wie wrze śnia prze pro wa dzi li ak cję „Nie pal w cza -

sie jaz dy”. Za trzy my wa nym do kon tro li kie row com mó wi li o za gro -

że niach wy ni ka ją cych z pa le nia pod czas jaz dy sa mo cho dem – i nie

cho dzi ło tu głów nie o ry zy ko ra ka płuc. W cza sie ak cji po li cjan ci prze -

pro wa dzi li 46 roz mów z kie ru ją cy mi po jaz da mi i wrę czy li im ulot ki

in for ma cyj ne. Za pa le nie w sa mo cho dzie służ bo wym gro zi mandat

500 zł.

AW
zdj. KPP w To ma szo wie Ma zo wiec kim

O pieszych na zamku
21 wrze śnia w zam ku w Unie jo wie od by ła się XI Mię dzy na ro do wa

Kon fe ren cja „Bez pie czeń stwo nie chro nio nych uczest ni ków ru chu

dro go we go. Ra tow nic two me dycz ne”. Omó wio no na niej m.in. in te -

li gent ny sys tem nad zo ru bez pie czeń stwa pie szych i ro we rzy stów

prze kra cza ją cych jezd nię i wy bra ne aspek ty sys te mu au to ma tycz ne -

go po wia da mia nia o wy pad kach dro go wych eCall (na przy kła dzie

pro jek tu re ali zo wa ne go przez In sty tut Trans por tu Sa mo cho do -

we go).

Kon fe ren cji to wa rzy szył pik nik, na któ rym pro pa go wa no za sa dy

bez piecz ne go po ru sza nia się po dro gach. Moż na by ło też obej rzeć

sprzęt po li cyj ny i po żar ni czy, tre su rę psów służ bo wych oraz po kaz

ro bo ta mi ner sko -pi ro tech nicz ne go, po łą czo ny z neu tra li za cją ła dun -

ku wy bu cho we go. Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cją ob ję li ko men -

dant głów ny Po li cji, wo je wo da łódz ki, mar sza łek wo je wódz twa

łódz kie go i Pol ska Ra da Re su scy ta cji.

AW
zdj. KWP w Ło dzi

Ku chwa le i sła wie 
Na stro nie z ka len da rzem pu bli ku je my zdję cie au tor stwa sierż.

sztab. Ry szar da Du bi ka z WRD KMP w Go rzo wie Wlkp. Jest tak uro -

cze, że na wet li sto pa do we sło ty ła twiej bę dzie znieść. 

Ape lu je my do po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji: je śli zro bi cie pod -

czas służ by (al bo i nie) cie ka we zdję cie o te ma ty ce po li cyj nej, 

przy ślĳ cie do re dak cji „Po li cji 997” na któ ry kol wiek z ad re sów 

e -ma ilo wych za miesz czo nych w stop ce (s. 50). Jest du ża szan sa, że

je opu bli ku je my ku chwa le Po li cji i sła wie au to ra.

red.

Ju bi le uszo we tar gi 
Na po cząt ku wrze śnia w Kiel cach od był się 20. Mię dzy na ro do -

wy Sa lon Prze my słu Obron ne go. Tar gi sku pi ły 400 wy staw ców z 29

kra jów, a od wie dzi ło je po nad 13 000 go ści. Od 2004 r. im pre zie to -

wa rzy szą na ro do we wy sta wy prze my słu obron ne go – w tym ro ku swo -

ją wy sta wę mia ły Wło chy, któ re przy go to wa ły też kon fe ren cję. 

Naj lep sze pro duk ty pre zen to wa ne na tar gach otrzy ma ły Na gro dę

Pre zy den ta RP, Na gro dę De fen der oraz Wy róż nie nie Mi ni stra Obro -

ny Na ro do wej.

AW

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl
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Rozmowa z mł. insp. w st. spocz.
Ireną Zając, prezes Fundacji
Pomocy Wdowom i Sierotom
po Poległych Policjantach 

Dzisiaj, po 15 latach działalności, istnienie
fundacji wydaje się oczywiste, ale jej
początki nie były łatwe... 

– Mu sie li śmy prze ła my wać wie le ba rier,

uprze dzeń. Nie któ rym nie mie ści ło się

w gło wie, że w Po li cji mo że po wstać ja kaś

fun da cja. To był prze cież czas, gdy na te go

ty pu or ga ni za cje spa da ły gro my za pra nie

pie nię dzy, by wa ło, że do róż nych dziw nych

fun da cji wcho dzi ły oso by, chcą ce stwo rzyć

wra że nie, że są kimś in nym, niż są. Na po -

cząt ku lat 90. na stą pi ła nie zwy kła bru ta li za -

cja ży cia. Po li cjan ci co raz czę ściej gi nę li

na służ bie. Ro dzi ny po zo sta wa ły sa me. By ła

wiel ka po trze ba udzie le nia im po mo cy. 

Za twórcę fundacji uznaje się generała
Papałę, ale przecież pomysł jej powołania
zrodził się wcześniej, zanim Marek Papała
został komendantem głównym. 

W drugi weekend września
Fundacja Pomocy Wdowom 
i Sierotom po Poległych
Policjantach obchodziła
piętnastolecie działalności. 

Ob cho dy za czę ły się już w pią tek,

7 wrze śnia. Z pod opiecz ny mi fundacji

spo tka li się mi ni ster spraw we wnętrz -

nych Ja cek Ci choc ki i ko men dant głów ny

Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski. Mszę

świę tą w ka te drze po lo wej Woj ska Pol skie go

kon ce le bro wał bp Jó zef Guz dek, or dy na riusz

po lo wy WP, peł nią cy funk cję kra jo we go

dusz pa ste rza Po li cji. Wie czo rem wszy scy

wspól nie – ro dzi ny po le głych na służ bie po -

li cjan tów, Za rząd Fun da cji, z pre zes Ire ną

Za jąc i prze wod ni czą cym Ra dy Fun da cji

nad insp. Wła dy sła wem Pa dło na cze le, du -

cho wień stwo oraz kie row nic two re sor tu i

Po li cji – zło ży li kwia ty i za pa li li zni cze

przed Ta bli cą Pa mię ci w gma chu Ko men dy

Głów nej Po li cji oraz przy Obe li sku „Po le -

głym Po li cjan tom – Rzecz po spo li ta Pol ska”. 

Na stęp ne go dnia ob cho dy prze nio sły się

do Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie.

Przy by łych jesz cze przed bu dyn kiem wi ta ła

Or kie stra Re pre zen ta cyj na Po li cji z KSP. 

– Pięć lat te mu by li śmy w tej sa mej sa li

z oka zji dzie się cio le cia fun da cji – zwró ci ła

się do ze bra nych Ire na Za jąc. – Czas

od ostat nie go spo tka nia mi nął bły ska wicz -

nie. To za le d wie 5 lat, a jak wie le zmian wo -

kół nas. Na sze fun da cyj ne ma lu chy są już

mło dzie żą, a tam ta mło dzież wy ro sła nam

na do ro słych lu dzi, uzy ska ła sa mo dziel ność,

zdo by ła wy kształ ce nie, wie lu na szych pod -

opiecz nych za ło ży ło wła sne ro dzi ny. 

W pro gra mie ce re mo nii był czas na re flek -

sję, ale tak że uśmiech, któ ry da je wspar cie.

By ły wy stę py grup dzia ła ją cych w ra mach

pro gra mu „Pro fi lak ty ka a Ty”, a tak że po -

dzię ko wa nie dar czyń com i oso bom wspie ra -

ją cym dzia łal ność fun da cji. 

Mi ło nam do nieść, że wśród wy róż nio nych

Me da lem „Szla chet ne mu Ser cu – Cor di No -

bi le” za za słu gi dla fun da cji, mię dzy in ny mi

obok obec ne go sze fa Po li cji nad insp. Mar ka

Dzia ło szyń skie go i by łe go – ge ne ra ła Mar ka

Bień kow skie go, zna la zła się re dak tor na czel -

na miesięcznika „Policja 997” Ire na Fe do ro -

wicz. Sta tu et ką zaś, obok mię dzy in ny mi

sze fa Ga bi ne tu KGP mł. insp. Mar ka Wal cza -

ka, wy róż nio ny zo stał gra fik „Policji 997”

Krzysz tof Za czkie wicz.

Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom

po Po le głych Po li cjan tach po wsta ła w 1997 r.

Po ma ga wdo wom i sie ro tom po po le głych

funk cjo na riu szach, or ga ni zu jąc dla nich wy -

po czy nek, za spo ka ja jąc naj bar dziej pa lą ce

po trze by, ale też wspól nie ze spon so ra mi

i dar czyń ca mi za pew nia lep szy start w do ro -

słe ży cie, fun du jąc sty pen dia i za pew nia jąc

miej sca na stu diach. Od 2006 r. fun da cja ma

sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go.

O pięt na stu la tach dzia łal no ści fun da cji

pi sa li śmy na ła mach „Policji 997” w lip cu br.

w ma te ria le „Ju bi le usz po ma ga nia”. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. au tor

U NAS POLICJA 997       październik 2012
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Piętnastolecie fundacji

Moi ko cha ni! 
Od cza su, kie dy je stem pod opiecz ną Wa -

szej Fun da cji, mo je ży cie na bra ło in nych
barw, prze wró ci ło się do gó ry no ga mi. Do tej
po ry ni gdy nie wy jeż dża łam, nie by łam na -
wet nad na szym mo rzem, tyl ko dom, pra ca,
dzie ci i tak w kół ko to sa mo. A te raz, dzię ki
Wam Ko cha ni, po zna ję wie lu wspa nia łych
lu dzi (po krzyw dzo nych przez los tak jak ja),
mo gę so bie po roz ma wiać o wszyst kim, na -
resz cie umie mnie ktoś słu chać i ro zu mieć. 

Elż bie ta

15 lat

1997 2012
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i tam mło dy czło wiek z KSP, nie pa mię tam

je go na zwi ska, za dał ko men dan to wi głów ne -

mu py ta nie – co Po li cja ro bi, aby po móc ro -

dzi nom po le głych funk cjo na riu szy? To by ło

po śmier ci Pio tra Mo la ka, pi ro tech ni ka, któ -

ry zgi nął od wy bu chu ła dun ku pod ło żo ne go

na jed nej ze sto łecz nych sta cji ben zy no wych.

Zgi nął, po nie waż wte dy nie by ło w Po li cji ro -

bo tów pi ro tech nicz nych… Ko men dant od -

po wie dział: No, jak to? Da łem za po mo gę,
mi ni ster też przy znał, wię cej zro bić nie mo gę.
Po od pra wie ten mło dy czło wiek jesz cze raz

wró cił do spra wy: To co mam, pa nie ko men -
dan cie, od po wie dzieć ko le gom, gdy wró cę

do jed nost ki? – Prze cież mó wi łem, że zro bi łem,
co mo głem – pa dła od po wiedź. Nie dłu go 

po tem ko men dant Stań czyk po pro sił jed nak

o przy go to wa nie no tat ki o sy tu acji ro dzin

po stra cie mę ża/oj ca, któ ry po legł na służ bie.

Pra co wa łam wte dy w In spek to ra cie Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji (obec nie to Biu ro

Kon tro li KGP – przyp. au tor). Do nas też do -

cie ra ły te le fo no gra my z proś ba mi o po moc

ro dzi nom po le głych po li cjan tów, fir mo wa ne

przez związ ki za wo do we. Zwy kle po śmier ci

na służ bie ko le dzy ro bi li zrzut kę do czap ki

dla ro dzi ny. Wi dać jed nak by ło, że trze ba

stwo rzyć ja kiś sys tem opie ki nad naj bliż szy -
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– Wszyst ko za czę ło się jesz cze za ko men -

dan ta Je rze go Stań czy ka. By łam na spo tka -

niu związ kow ców z kie row nic twem Po li cji

Chcą iść w śla dy ta ty Ko cha na Fun da cjo! 
Z ca łe go ser ca dzię ku ję Wam za udzie le nie

mi po mo cy. Jak pi sa łam do Was list z proś bą
o po moc, to by łam za ła ma na, bo wów czas
mia łam 3 re cep ty nie wy ku pio ne, zle co ne 2 ba -
da nia, któ re na le ża ło wy ko nać pry wat nie,
gdyż li mi ty pań stwo we zo sta ły wy czer pa ne.
Mia łam ode bra ny kon tro l ny re zo nans krę go -
słu pa, bar dzo zły. Mam też uci ski na ner wy,
więc czę sto się po ty kam i prze wra cam, wy pa -
da mi z rę ki trzy ma ny w tym cza sie przed miot.
Po nie waż za wsze by łam oso bą ener gicz ną
i szyb ką, jest mi trud no się z tym po go dzić.
W głę bi ser ca czu łam, że mi po mo że cie, bo ni -
gdy nie by li ście obo jęt ni, gdy po trze bo wa łam
Wa szej po mo cy. Bę dę mo gła sko rzy stać z pry -
wat nych ma sa ży krę go słu pa, po któ rych czu -
ję się tro chę le piej. Cza sa mi po 4 ta kich
ma sa żach jest ulga i nie mu szę brać le ków
prze ciw bó lo wych. Zda ję so bie spra wę, że ma -
cie du żo ro dzin, któ rym po ma ga cie, dla te go
z tru dem przy szło mi na pi sa nie tej proś by. 

Bar dzo, bar dzo Wam dzię ku ję i ży czę
wszyst kim du żo zdro wia. 

Ewa 

Pra gnę po dzie lić się mo ją ra do ścią z Za -
rzą dem Fun da cji. Wy mie ni łam już okna,
na któ re otrzy ma łam za po mo gę. Zi mą bę -
dzie nam o wie le cie plej. Miesz ka my
przy ru chli wej tra sie i jeź dzi bar dzo du żo
TIR -ów, jest okrop ny ha łas. No we okna
bar dzo wy ci szy ły ten szum. 

Jesz cze raz pra gnę go rą co po dzię ko wać. 
An na i syn Ka rol 

15 lat

1997 2012
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mi po le głe go po li cjan ta. Przy go to wa niem ra por tu za ję łam się ja, rów -

nież wdo wa po funk cjo na riu szu. Za an ga żo wa ły się ka dry i obec ny ich

dy rek tor Bog dan Jóź wiak, a wte dy na czel nik jed ne go z wy dzia łów,

mój szef Zdzi sław Gaz da, a tak że Ro mu ald Stęp niew ski i kie ro wa ne

przez nie go Cen trum Kul tu ry Po li cji. 

A po tem ko men dan tem zo stał Ma rek Pa pa ła.
– Mło dy, rzut ki, pod jął ten te mat. To on swo im na zwi skiem fir -

mo wał po wsta nie fun da cji. Waż ne jest, bo prze cież sze fo wie się

zmie nia ją, że za ło ży cie lem nie jest imien nie ge ne rał Pa pa ła, ale Ko -

men dant Głów ny Po li cji – or gan pań stwo wy. To po mo gło nam otwie -

rać wie le drzwi. Przy or ga ni zo wa niu fun da cji sku pi ło się wie lu lu dzi

o otwar tym ser cu, a na pęd na szej dzia łal no ści dał za stęp ca ko men -

dan ta głów ne go Po li cji nad insp. Wła dy sław Pa dło, któ ry od po cząt -

ku był prze ko na ny co do po trze by ist nie nia fun da cji. Jest do dzi siaj

prze wod ni czą cym Ra dy Fun da cji. W mar cu 1998 r. ko men dant głów -

ny Jan Mich na pod pi sał z na mi po ro zu mie nie o współ pra cy, do sta li -

śmy po miesz cze nie, mie li śmy ad res, mo gli śmy za ło żyć kon to. 

Te początki pilnie śledziliśmy na łamach ukazującego się wówczas
tygodnika „Gazeta Policyjna”. Nie było świetnie. Napisaliśmy wtedy
z Przemkiem Kacakiem tekst, w którym wytykaliśmy, że na koncie
fundacji cały czas jest jedynie 2 tys. zł, które były kapitałem
założycielskim… Pamięta Pani? 

– Oczy wi ście, że pa mię tam. Pa mię tam też, że to re dak cja ro bi ła

pierw sze pacz ki świą tecz ne dla wdów i sie rot, że to gra fik pi sma

Krzysz tof Za czkie wicz za pro jek to wał nam lo go, że to pan, pa nie Paw -

le, na pi sał je den z pierw szych, o ile w ogó le nie pierw szy, tekstów

o fun da cji i roz ma wiał pan z wdo wą po Pio trze Mo la ku. Był pan

pierw szym i chy ba je dy nym dzien ni ka rzem, któ re go Jo an na Mo lak

wpu ści ła do do mu. 

Po wiem tak – po wo ła nie fun da cji to był suk ces, ale po tem bar dzo

trud no by ło roz wi nąć dzia łal ność. Aby wy asy gno wać te 2 tys. zł z bu -

dże tu Po li cji, trze ba by ło wie le za cho du, zgód mi ni ste rial nych. Ja

jesz cze sześć lat te mu by łam w czyn nej służ bie, nie by ło ła two dzia -

łać na dwa fron ty. A funk cjo no wa nie fun da cji opie ra się na pra cy spo -

łecz nej. 

Teraz fundacja to licząca się instytucja, macie pod opieką, jak
wyczytałem w okolicznościowym folderze, 230 rodzin, w których
wychowuje się 220 dzieci. 

– Roz sze rza się za kres na szej dzia łal no ści. Wdo wy, któ re 15 lat 

te mu mia ły po trzy dzie ści kil ka lat, te raz są ko ło pięć dzie siąt ki. Ma -

my też pod opie ką star sze pa nie. Ich dzie ci wy szły z do mu, usa mo -

dziel ni ły się i nie są już pod na szy mi skrzy dła mi, ale o wdo wach nie

za po mi na my. Sta ra my się po móc w le cze niu, wy słać do sa na to rium. 

Trze ba też pa mię tać, że tra ge die na służ bie ca ły czas się zda rza ją.

Na ju bi le uszu nie któ re pa nie by ły jesz cze w świe żej ża ło bie. 

A proszę powiedzieć – czy zdarza się, że dzieci, dzieci fundacyjne,
idą w ślady swoich ojców i zakładają niebieski mundur? 

– Tak, ma my kil ka ta kich przy kła dów. Dzie ci do ro sły i po sta no wi -

ły kon ty nu ować dro gę za wo do wą oj ca, mi mo że za koń czy ła się ona

tra gicz nie. Wśród pod opiecz nych są też sie ro ty, któ re stra ci ły ma mę

– po li cjant kę. Pod czas te go rocz nych uro czy sto ści z oka zji Świę ta Po -

li cji na pla cu Zam ko wym w War sza wie je den z na szych nie daw nych

pod opiecz nych skła dał przy się gę. Kil ko ro słu ży w róż nych czę ściach

Pol ski. Chcą iść w śla dy ta ty. 

Dziękuję za rozmowę i życzę, aby fundacji nie przybywało więcej
podopiecznych.

– A ja chcia ła bym po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy po ma ga ją nam

po ma gać. Bez spon so rów, lu dzi do brej wo li, rek to rów, któ rzy fun du -

ją miej sca dla na szych po ciech na stu diach, nie mo gli by śmy tak sze -

ro ko dzia łać. Dzię ku ję. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

(w ramkach fragmenty listów do fundacji)
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Na po cząt ku mo je go li stu jesz cze raz chcia ła bym bar dzo, ale to bar -
dzo go rą co po dzię ko wać za ten wspa nia ły wy jazd do Mię dzyz dro -
jów. Wspa nia le by ło po znać in ne ma my z dzieć mi, gdyż mo gły śmy
po roz ma wiać, a dzie cia ki mo gły się wspól nie ba wić. Bar dzo wie le
przez ten czas zwie dzi li śmy i mo gli śmy od po cząć od co dzien no ści
i pro ble mów. Tym bar dziej że roz mo wa z dziew czy na mi bar dzo mnie
pod nio sła na du chu, bo już przez to prze szły i by ło mi raź niej z kimś
o tym po roz ma wiać. Po czu łam się jak w ro dzi nie. 

Jesz cze raz bar dzo dzię ku je my. 
Elż bie ta i Ma jecz ka

Bar dzo dzię ku ję za pie niąż ki, któ re otrzy ma ły śmy na pral kę, bar -
dzo się mar twi łam, że so bie nie po ra dzi my, to dzię ki Wam na ser cu
po ja wił się spo kój o ju tro. Ma jąc ty le lat, nie wie dzia łam, że moż na
so bie ulżyć w pra cy, te raz wiem, że Syl wia, ku pu jąc tę pral kę, zro -
bi ła mi du żą ulgę, mnie bo lą rę ce i no gi, mu sia łam przy pra niu stać,
wo dę na lać, wy lać, płu kać, wi ro wać, a te raz nie wiem co to pra nie,
to Wy przy czy ni li ście się do te go, by nam ulżyć w ży ciu. Dzię ku ję
za oku la ry, le ki, za wszyst ko, za to, że z na mi je ste ście w każ dej
chwi li, nie wy obra żam so bie, co by by ło z na mi. Wiem, że Syl wia
na pew no nie po szła by do ta kiej szko ły, tyl ko do ja kiejś dwu let niej,
bo by śmy nie da ły ra dy, je stem bar dzo szczę śli wa, że mo że się uczyć
dzię ki Wam. 

Je ste ście naj wspa nial szą Ro dzi ną, ja ką moż na mieć. Dzię ku ję
Bo gu za to, że po mi mo cięż kich chwil ży cio wych ma my Was. Do po -
zdro wień do łą cza się Syl wia wraz z uca ło wa nia mi. 

Ela

Dzię ki Wam na sze cięż kie ży cie jest ła twiej sze. Dzię ki ta kim Anio -
łom Stró żom jak Fun da cja mo że my wy je chać z Ra fał kiem na wy po -
czy nek wa ka cyj ny. Dzię ku je my Bo gu, że na swo jej trud nej i smut nej
dro dze ży cia my i lu dzie, któ rzy prze szli to, co my, ma my Was Ko cha -
ni i Wa szą opie kę nad na mi. O ile zdro wie nam po mo że, po sta ra my
się po moc, któ rą da je nam Fun da cja, wy ko rzy stać na wy cho wa nie
Ra fał ka na mą dre go i uczci we go czło wie ka. Je ste śmy bar dzo z nie go
dum ni, bo od I kla sy jest wzo ro wym uczniem, jest bar dzo mą drym
i grzecz nym dziec kiem. Sta ra my się, że by tak bar dzo nie od czuł bra -
ku te go, co w ży ciu naj waż niej sze – ro dzi ców. 

Dziad ko wie z Ra fał kiem

Ko cha na Aniel ska Ro dzi no Fun da cyj na! 
Bar dzo dzię ku ję, że je ste ście z na mi, za po moc, bez któ rej nie da -

li by śmy so bie ra dy, a z zim na to chy ba by śmy już za mar z li, dzię ki
Wa szym wy ro zu mia łym aniel skim ser dusz kom do ku pię tro chę wę gla,
bo ta zi ma te raz jest strasz na u nas, czwar ty dzień po nad – 20°C 
mro zu. 

Gdy by nie Wy, nie ku pi ła bym le ków, te raz się mar twię, bo naj -
praw do po dob niej te le ki bę dą na sta łe, ty le kło po tów ma cie z na mi,
jest mi wstyd, że ob cią ża my Was swo imi pro ble ma mi, swo ją sła bo -
ścią ze wszyst kim. 

Ela

15 lat
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P
ol ski Cmen tarz Wo jen ny w Bykowni,

otwar ty sta ra niem Ra dy Ochro ny Pa -

mię ci Walk i Mę czeń stwa, upa mięt nia

wszyst kie 3435 ofiar z ukra iń skiej li sty ka -

tyń skiej. O cmen ta rzy sku w By kow ni pi sa li -

śmy na na szych ła mach w sierp niu 2008 r.

„Na pew no le żą tu po li cjan ci – roz mo wa

z se kre ta rzem RO PWiM An drze jem Prze -

woź ni kiem” i we wrze śniu br. „Upa mięt nia -

my wszyst kich – roz mo wa z Ma cie jem

Dan ce wi czem, na czel ni kiem Wy dzia łu Za -

gra nicz ne go RO PWiM”.

EKS HU MA CJE
Pra ce ba daw cze na zle ce nie RO PWiM na te re -

nie Le śnic twa Dnie prow skie go, na dział ce, któ -

rą w cza sach sta li now skie go ter ro ru za rzą dzał

NKWD, pro wa dził od 2001 r. ze spół pol skich

spe cja li stów pod kie run kiem prof. An drze ja Ko li

z Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.

Po 2001 r. na stą pi ła prze rwa. Dzia ła nia na miej -

scu Po la cy mo gli kontynuować do pie ro w la -

tach 2006, 2007 i 2011. Ogó łem z 69 pol skich

do łów śmier ci eks hu mo wa no szcząt ki przy naj -

mniej 1980 osób. 

Pol ski Cmen tarz Wo jen ny w By kow ni czci

pa mięć wszyst kich 3435 ofiar z ukra iń skiej

li sty ka tyń skiej, choć część z nich nie zo sta ła

za mor do wa na w Ki jo wie. Wśród za bitych jest

pra wie ty siąc po li cjan tów II Rze czy po spo li tej. 

PIEL GRZYM KA 
Po pół no cy 20 wrze śnia br. ru szył z War sza wy

po ciąg pa mię ci – spe cjal ny skład zło żo ny

z trzy na stu wa go nów, któ rym na uro czy sto -

ści je cha li naj bliż si za mor do wa nych, pocz ty

sztan da ro we, har ce rze, woj sko, któ re za pew -

nia ło opra wę ce re mo nii, a tak że przed sta wi -

cie le RO PWiM z jej se kre ta rzem An drze jem

Krzysz to fem Ku ner tem na cze le oraz du -

chow ni i ka pe la ni, mię dzy ni mi bp Jó zef

Guz dek, or dy na riusz po lo wy Woj ska Pol skie -

go, kra jo wy dusz pa sterz Po li cji. 

O By kow ni gło śno by ło jesz cze przed

roz po czę ciem piel grzym ki. 17 wrze śnia

przed Pa ła cem Pre zy denc kim na Kra kow -

skim Przed mie ściu w War sza wie otwar to wy -

sta wę przy bli ża ją cą zbrod nię ka tyń ską

i pra ce pol skich ar che olo gów w By kow ni. 

Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski

prze by wał z ofi cjal ną wi zy tą na Ukra inie

od 20 wrze śnia. Na stęp ne go dnia do Ki jo wa

przy le cie li ofi cjal ni go ście z Pol ski, wśród

nich pry mas Pol ski abp Jó zef Ko wal czyk,

pod se kre tarz sta nu w MSW Mi chał De skur,

ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek

Dzia ło szyń ski, a tak że Ma ria No wak, pre zes

Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na

Po li cyj na 1939 r.”, oraz Be ata Przy by szew -

ska -Ku ja wa, pre zes War szaw skie go Sto wa -

rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939. 

URO CZY STOŚĆ 
– Nie ca ły rok upły nął, jak tu, w Le sie By -

kow niań skim, zło ży li śmy ka mień wę giel ny

pod bu do wę me mo ria łu ofia rom to ta li ta ry -

zmu – zwró cił się do ze bra nych pre zy dent

Ukra iny Wik tor Ja nu ko wycz. – Dzi siaj, ra -

zem z pre zy den tem Bro ni sła wem Ko mo row -

skim otwie ra my cmen tarz. 

Uro czy sto ści za czę ły się od zło że nia wień -

ców na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym, na -

stęp nie pre zy den ci prze szli do są sia du ją cej

z nim ne kro po lii ukra iń skiej, gdzie zło ży li

wień ce pod ka mien nym kur ha nem, pod któ -

rym spo czy wa ją szcząt ki ukra iń skich ofiar. 

– Ta kie sa me so sny, ta ki sam las, frag ment

tej sa mej zbrod ni, ja ką czci my i wspo mi na -

my w Ka ty niu – za czął swo je prze mó wie nie

pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski. – Tu,

w By kow ni, jak w żad nym in nym miej scu,

czu je my wspól no tę na szych pol skich i ukra -

iń skich lo sów. Ra zem od kry wa my i ra zem

upa mięt nia my naj bar dziej bo le sne kar ty na -

szych na ro do wych dzie jów. 

Pre zy dent po dzię ko wał Ro dzi nom Ka tyń -

skim za prze cho wa nie praw dy o zbrod ni. 

Po ofi cjal nych prze mó wie niach pre zy dent

Ja nu ko wycz opu ścił By kow nię, a uro czy sto -

ści prze nio sły się na Pol ski Cmen tarz Wo jen -

ny. Po świę ce nia ne kro po lii do ko nał bp Józef

Guzdek. Pry mas Pol ski abp Jó zef Ko wal czyk

poświęcił Dzwon Pamięci. Pre zy dent Ko mo -

row ski wy do był z niego pierw szy dźwięk. 

MO DLI TWA I PA MIĘĆ 
Mszę świę tą pod prze wod nic twem pry ma sa

Ko wal czy ka od pra wi li ka pe la ni woj sko wi

i ro dzin ka tyń skich. Ho mi lię wy gło sił bp Jó -

zef Guz dek. 

– Ka tom nie wy star czy ła śmierć za da na

strza łem w tył gło wy – kra jo wy dusz pa sterz

Po li cji zwró cił się bez po śred nio do za mor do -

wa nych. – Po zba wio no Was na wet chrze ści -

jań skie go po grze bu. A po tem przez wie le lat

źli lu dzie usi ło wa li po peł nić dru gą zbrod nię

– chcie li za trzeć śla dy tej pierw szej i za bić

praw dę o Wa szych ma rze niach o wol nej Pol -

sce. Ale ta dru ga zbrod nia osta tecz nie się nie

po wio dła, choć świat mil czał. Wiel kie mo car -

stwa „kła nia ły się oko licz no ściom, a praw -

dzie ka za ły stać za drzwia mi”. Osta tecz nie

od nie śli ście zwy cię stwo. 

PAMIĘĆ Zbrodnia katyńska POLICJA 997       październik 2012 r.10

By kow nia – otwar cie cmen ta rza
W obecności prezydentów Polski i Ukrainy, duchowieństwa, przedstawicieli
rządu, a przede wszystkim rodzin zamordowanych otwarto 21 września
2012 r. czwarty cmentarz katyński – po Katyniu, Charkowie, Miednoje –
w Kĳowie-Bykowni.

Prezydenci Polski i Ukrainy przybywają na cmentarz
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Mied no je –
12 lat póź niej
W dwunastą rocznicę otwarcia
Polskiego Cmentarza Wojennego
w Miednoje odbyły się dwudniowe
uroczystości z udziałem rodzin
przedwojennych policjantów, którzy
tam spoczywają, oraz władz resortu
i Policji. 

Do Mied no je i Ostasz ko wa wy je cha ły

czte ry au to ka ry z piel grzy ma mi, ofi cjal na 

de le ga cja przy le cia ła na miej sce sa mo lo -

tem. 2 wrze śnia br., w rocz ni cę otwar cia naj -

więk szej na świe cie po li cyj nej ne kro po lii,

uro czy sto ści roz po czę ły się w ko ście le rzym -

sko ka to lic kim w Twe rze, gdzie pro bosz czem

jest ks. Ma rek Ta ci kow ski. Mszy świę tej

prze wod ni czył bi skup po lo wy Woj ska Pol -

skie go ks. Jó zef Guz dek, kra jo wy dusz pa -

sterz Po li cji. 

Po na bo żeń stwie de le ga cje zło ży ły wień -

ce i za pa li ły zni cze pod ta bli cą na bu dyn ku

In sty tu tu Me dycz ne go w Twe rze, gdzie

w la tach 40. ubie głe go wie ku mie ści ła się

sie dzi ba NKWD. W pod zie miach te go gma -

chu od kwiet nia do ma ja 1940 r. co noc mor -

do wa no strza łem w tył gło wy jeń ców

przy wo żo nych z obo zu w Ostasz ko wie. 

Piel grzy mi i ofi cje le po je cha li na stęp nie

do mo na sty ru na wy spie Stołb nyj, na je zio rze

Se li ger, w po bli żu Ostasz ko wa, gdzie mie ścił

się obóz, w któ rym prze trzy my wa ni by li pol -

scy jeń cy. Po zło że niu kwia tów pod ta bli cą

upa mięt nia ją cą ofia ry i po wi zy cie w cer kwi

wmu ro wa no ka mień wę giel ny pod bu do wę

ka pli cy pod we zwa niem Cu dow ne go Ob ra zu

Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej.

Na stęp ne go dnia w mu zeum

klasz tor nym otwar to eks po zy cję

po świę co ną pol skim jeń com

ostasz kow skiej wy spy. 

3 wrze śnia od by ły się uro czy -

sto ści w Mied no je. Na cmen ta -

rzu, otwar tym 2 wrze śnia 2000

roku, spo czy wa około 6300 pol -

skich jeń ców wo jen nych, któ rzy

do sta li się do nie wo li po na pa -

ści ZSRR na Pol skę 17 wrze -

śnia 1939 r. Pra wie sześć ty się cy

z nich to funk cjo na riu sze Po li -

cji Pań stwo wej i Po li cji Wo je -

wódz twa Ślą skie go.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Stras bur g
Jesz cze w sierp niu br. pol ski rząd po parł

od wo ła nie krew nych ofiar zbrod ni ka tyń skiej

od wy ro ku Eu ro pej skie go Try bu na łu Praw

Czło wie ka w Stras bur gu z 16 kwiet nia br.

Stro na pol ska do ma ga się, aby spra wę roz pa -

trzy ła Wiel ka Izba Try bu na łu, któ ra osta -

tecz nie oce ni za rzu ty prze ciw Ro sji. 

Nie daw no do po stę po wa nia pró bo wał

przy stą pić wnuk Jó ze fa Sta li na – Jew gie nĳ

Dżu gasz wi li, aby bro nić swo je go dziad ka

przed za rzu tem od po wie dzial no ści za zbrod -

nię. Try bu nał wnio sek jed nak od rzu cił.

P. Ost.

Waszyngton 
10 wrze śnia br. USA opu bli ko wa ły w in -

ter ne cie do ku men ty w spra wie zbrod ni ka -

tyń skiej, po cho dzą ce z ar chi wów ar mii

ame ry kań skiej, wy wia du, De par ta men tu

Sta nu, a tak że bi blio tek pre zy denc kich i in -

nych agend pań stwo wych, oraz do ku men ty

nie miec kie prze chwy co ne po po ko na -

niu III Rze szy. 

Oko ło ty sią ca stron znaj du ją cych się w za -

so bach Ar chi wów Na ro do wych przej rzeć

mo że te raz każ dy. Ja sno z nich wy ni ka, że

Ame ry ka nie od sa me go po cząt ku, od ujaw -

nie nia przez Niem ców zbrod ni w 1943 r.,

wie dzie li, kto ją po peł nił. Po li ty ka wzię ła

jed nak gó rę nad praw dą. USA nie chcia ły

draż nić so jusz ni ka w woj nie z Niem ca mi, nie

za da wa ły więc Sta li no wi nie wy god nych py -

tań.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
Do ku men ty do stęp ne są na stro nie 
www.ar chi ves.gov

Ce re mo nii do peł ni ły apel po le głych i sal -

wa ho no ro wa. 

Chór i or kie stra woj sko wa za pew ni ły opra -

wę mu zycz ną uro czy sto ści. Na za koń cze nie

ob cho dów otwar cia by kow niań skiej ne kro -

po lii głos za brał An drzej Ku nert.

– Sły sze li śmy wszy scy przed chwi lą

„Pierw szą bry ga dę”, na zwa ną przez Jó ze fa

Pił sud skie go naj dum niej szą pie śnią, ja ką

Pol ska stwo rzy ła, od pię ciu lat pieśń re pre -

zen ta cyj ną Woj ska Pol skie go. Współ au tor jej

słów ppłk An drzej Ta de usz Ha ła ciń ski, rocz -

nik 1891, żoł nierz, ofi cer Le gio nów Pol -

skich, Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej,

od ro dzo ne go Woj ska Pol skie go, zo stał za -

mor do wa ny w 1940 r. w Ka ty niu. 

Obec ny se kre tarz po dzię ko wał swo je mu

po przed ni ko wi śp. An drze jo wi Prze woź ni ko -

wi, któ ry zgi nął w 2010 r. w ka ta stro fie smo -

leń skiej, oraz wszyst kim pra cow ni kom ra dy.

– Do od po wie dzial no ści za naj więk szą

zbrod nię na jeń cach wo jen nych okre -

su II woj ny świa to wej, zbrod nię, któ ra sta ła

się naj więk szym kłam stwem współ cze snej

Eu ro py, zbrod nię, któ ra sta ła się kłam stwem

za ło ży ciel skim Pol ski Lu do wej, Zwią zek So -

wiec ki przy znał się 50 lat po jej do ko na niu,

w kwiet niu 1990 r. – przy po mniał. 

Prze mó wie nie An drze ja Ku ner ta by ło bar -

dzo oso bi ste, peł ne emo cji, głos cza sa mi mu

drżał, nie mal wszyst kim za krę ci ły się

w oczach łzy, gdy czy tał frag ment wier sza

Ka zi mie rza Wie rzyń skie go o za gi nio nych ofi -

ce rach Woj ska Pol skie go, gdy mó wił, że win -

ni śmy ofia rom mo dli twę i pa mięć. 

– Zwra cam się do tych trzech ty się cy czte -

ry stu trzy dzie stu pię ciu, któ rych imio na

i na zwi ska wy ry li śmy tu taj – po wie dział koń -

cząc swo je wy stą pie nie. – Nie je ste ście już

od dzi siaj ano ni mo wy mi ofia ra mi, ma cie

swo je miej sce, śpĳ cie spo koj nie.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

Uroczystości w Miednoje odbyły się 
3 września 2012 r.

Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni okala
alejka, wzdłuż której umieszczone są
granitowe tabliczki z danymi 3435 osób 
z ukraińskiej listy katyńskiej
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Po mó wie ni – 
kto im po mo że?

Przed sta wio ne w ar ty ku le „Ko ro na za gli nia rza”

(„Po li cja 997” nr 9/2012) lo sy kil ku po li cjan tów po -

mó wio nych przez świad ka ko ron ne go po ka zu ją nie

tyl ko ła twość po ma wia nia po li cjan ta przez prze stęp -

cę, ale tak że je go osa mot nie nie, gdy znaj dzie się w ta -

kiej sy tu acji, brak wspar cia ze stro ny prze ło żo nych

i śro do wi ska. Pro blem do ty ka wszyst kich po mó wio -

nych po li cjan tów, nie tyl ko tych, któ rzy pa dli ofia rą

świad ka ko ron ne go. Pi sa li śmy o tym na na szych ła -

mach wie le ra zy. 

W więk szo ści przy pad ków po wta rzał się po dob ny

sche mat: prze stęp ca po ma wiał funk cjo na riu sza, pro -

ku ra tor da wał mu wia rę, sta wiał po li cjan to wi za rzu ty,

wnio sko wał o aresz to wa nie. Nie po ma ga ły po rę cze -

nia oby wa te li i władz mia sta. Tak by ło na przy kład

z by łym ko men dan tem z Lu bli na Wła dy sła wem

Szcze kli kiem, by łym ko men dan tem z Wy szko wa An -

drze jem Szkop kiem, Ja nem Han dry sia kiem z Beł cha -

to wa i z in ny mi. Funk cjo na riusz tra fiał do aresz tu,

w któ rym spę dzał kil ka mie się cy. W tym cza sie prze -

ło że ni za wie sza li go w czyn no ściach służ bo wych

i otrzy my wał po ło wę pen sji. Pro ce sy są do we cią gnę -

ły się dłu go, a po li cjant po zo sta wał w sta nie za wie -

sze nia aż do pra wo moc ne go wy ro ku, zwy kle kil ka lat. 

W lip cu 2006 ro ku no we li za cja usta wy o Po li cji

(art. 41 ust. 2 pkt 9) da ła moż li wość zwal nia nia po li -

cjan ta ze służ by po 12 mie sią cach za wie sze nia, je że li

nie usta ły przy czy ny do za wie sze nia. Po stę po wa nia

są do we trwa ją zwy kle o wie le dłu żej, więc naj czę ściej

po rocz nym za wie sze niu po li cjan ci są zwal nia ni ze

służ by. Kie dy po kil ku la tach w ich spra wie za pa da

pra wo moc ny wy rok unie win nia ją cy, są już daw no 

po za Po li cją. 

Oczy wi ście zda rza ją się też wy ro ki ska zu ją ce po li -

cjan tów za udo wod nio ne prze stęp stwo, ale zaj mu je -

my się tu przy pad ka mi tych, któ rzy sta li się ofia ra mi

prze stęp ców i nie dba łe go sto so wa nia pra wa. W efek -

cie stra ci li pra cę, któ ra by ła ich pa sją, a Po li cja stra-

ci ła do świad czo nych funk cjo na riu szy, któ rych wy -

szko le nie wy ma ga ło cza su i pie nię dzy. Oni ma ją

ogrom ne po czu cie krzyw dy, żal do prze ło żo nych, że

nie da li im wia ry, prze ło że ni tłu ma czą, że by li zo bli -

go wa ni prze pi sa mi. 

Czy moż na w tej spra wie coś zmie nić? Czy po mó -

wio nym po li cjan tom Po li cja ja ko fir ma mo że i po win -

na udzie lić wspar cia? Czy moż na ich za trzy mać

w służ bie do cza su za pad nię cia pra wo moc ne go wy ro -

ku? Z py ta nia mi na ten te mat zwró ci li śmy się do peł -

no moc ni ka ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. ochro ny

praw czło wie ka, do po li cyj nych psy cho lo gów oraz

do dy rek to ra Biu ra Spraw We wnętrz nych KGP. 

ELŻ BIE TA SI TEK

Rozmowa z mł. insp. Krzysztofem Łaszkiewiczem,
pełnomocnikiem komendanta głównego Policji 
ds. ochrony praw człowieka

Ustawa o Policji mówi, że w przypadku wszczęcia przeciwko
policjantowi postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe zawiesza się lub można zawiesić policjanta
w czynnościach służbowych, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro
postępowania lub dobro służby. Ale przecież o przestępstwie można
mówić dopiero, jeśli zostanie ono udowodnione. Tymczasem
policjanta zawiesza się od razu, gdy tylko usłyszy zarzuty… 

– Zgod nie z pra wem każ dy po dej rza ny do chwi li ska za nia pra wo moc -

nym wy ro kiem jest nie win ny. Ko deks po stę po wa nia kar ne go na ka zu je

to już w 5. ar ty ku le, któ ry mó wi, że oskar żo ne go uzna je się za nie win -

ne go, do pó ki je go wi na nie zo sta nie udo wod nio na i stwier dzo na pra wo -

moc nym wy ro kiem. Za sa da do mnie ma nia nie win no ści na le ży

do pod sta wo wych praw oby wa tel skich i jest opi sa na w kil ku fun da men -

tal nych ak tach praw nych. Mó wi o niej art. 42 Kon sty tu cji RP, art. 6

Kon wen cji o ochro nie praw czło wie ka i pod sta wo wych wol no ści i art. 14

Mię dzy na ro do we go pak tu praw oby wa tel skich i po li tycz nych ONZ. 

Jednak praktyka jest taka, jakby zasada domniemania niewinności
wobec policjantów nie obowiązywała…

– Za wie sze nie w czyn no ściach nie ozna cza uzna nia po li cjan ta

za win ne go. Try bu nał Kon sty tu cyj ny stwier dził, że art. 41 ust. 2 pkt 9

usta wy o Po li cji jest zgod ny z Kon sty tu cją RP, uza sad nia jąc, że służ -

ba w Po li cji wy ma ga szcze gól ne go za ufa nia spo łecz ne go, w związ ku

z tym pra ca w tej for ma cji rów nież mu si być re gu lo wa na w try bie

szcze gól nym. Nie do koń ca z tym się zga dzam, ale prze pi sy są, ja kie

są i trze ba je re spek to wać. Uwa żam jed nak, że obo wią zu ją ce prze pi -

sy za wie ra ją me cha ni zmy, któ re po zwo lą prze ło żo nym za trzy mać po -

li cjan ta w służ bie do cza su za pad nię cia pra wo moc ne go wy ro ku. 

Na przy kład?

– My ślę, że wy star czy ło by za wie sze nie po li cjan ta na mie siąc,

w któ rym to cza sie prze ło żo ny wła sny mi na rzę dzia mi, nie za leż nie

od pro ku ra tu ry, zba dał by spra wę, aby wy ro bić so bie o niej wła sny po -

gląd. Oczy wi ście nie mó wi my tu o spra wach, w któ rych po peł nie nie

prze stęp stwa przez po li cjan ta nie bu dzi wąt pli wo ści, bo i ta kie prze -

cież się zda rza ją. Je śli na pod sta wie ze bra ne go ma te ria łu prze ło żo ny
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uznał by jed nak, że co do wi ny po li cjan ta ist nie ją uza sad nio ne wąt pli -

wo ści, mógł by za miast za wie szać, skie ro wać te go funk cjo na riu sza

do in nych niż do tych cza so we za dań i cze kać na roz strzy gnię cie są du.

Wy obra ża Pan so bie ata ki me diów na Po li cję po ta kiej de cy zji?

– Nie ste ty, prze ło że ni czę sto dzia ła ją pod ogrom ną pre sją me diów i nie

ma ją od wa gi się im prze ciw sta wić. Tu po trzeb na jest mą drość prze ło żo -

ne go, je go jak naj lep sza wie dza o zda rze niu, no i od por ność na na ci ski. 

Ale każ dy prze ło żo ny ma nad so bą swo ich prze ło żo nych, któ rzy też
nie lu bią me dial nej wrza wy…

– No wła śnie, tu jest chy ba pro blem. Zda rza się, że w ta kich szcze -

gól nych sy tu acjach de cy zje są po dej mo wa ne zbyt szyb ko, a ce lem

jest uśpie nie me dial ne go pro ble mu. To wy ma ga zmia ny men tal no ści

w ca łym na szym śro do wi sku. Za ma ło się my śli o kon kret nym czło -

wie ku, o kon se kwen cjach psy chicz nych, ro dzin nych.

Jak podobne problemy rozwiązane są w innych europejskich
policjach?

– Róż nie. W Niem czech na przy kład każ dy po li cjant mo że wy ku -

pić po li sę ubez pie cza ją cą od róż nych wy pad ków za wo do wych, m.in.

od skut ków po mó wień. Po dob nie w Buł ga rii, ty le że tam ta kie ubez -

pie cze nie jest obo wiąz ko we. W Hisz pa nii funk cjo nu ją pań stwo we

in sty tu cje, któ rych za da niem jest bez płat ne udzie la nie po mo cy

praw nej urzęd ni kom pań stwo wym, w tym po li cjan tom. Naj bar dziej

po do ba mi się roz wią za nie ho len der skie i an giel skie, gdzie w ra mach

re sor tu dzia ła we wnętrz na ko mi sja ba da ją ca, nie za leż nie od są du,

spra wę, w któ rej po li cjant jest po dej rza ny o po peł nie nie prze stęp -

stwa. Pra cu ją w niej lu dzie z od po wied nim do świad cze niem, wie dzą

praw ni czą, wie dzą o pra cy ope ra cyj nej itp. Je śli ta ko mi sja uzna, że

co do po peł nie nia prze stęp stwa przez po li cjan ta ist nie ją po waż ne

wąt pli wo ści, po li cjant pra cu je da lej i cze ka na wy rok są du. 

My śli Pan, że na sza Po li cja mo gła by sko rzy stać z ta kich roz wią zań? 

– Oczy wi ście. W uza sad nio nych przy pad kach mo gła by być po wo -

ły wa na we wnętrz na ko mi sja do ba da nia za sad no ści za wie sze nia

na czas dłuż szy niż mie siąc, funk cjo nu ją ca w KGP i ko men dach wo -

je wódz kich Po li cji, skła da ją ca się z do świad czo nych po li cjan tów. Ana -

li zo wa ła by spra wę i wy da wa ła opi nie na te mat zda rze nia z udzia łem

po li cjan ta, w tym ba da niu mo gła by się też po słu gi wać wy ni kiem we -

wnętrz nych i do bro wol nych ba dań wa rio gra ficz nych. Gdy by oka za ło

się, że są istot ne wąt pli wo ści, czy po li cjant po peł nił prze stęp stwo,

zo sta wał by on w służ bie do cza su pra wo moc ne go wy ro ku są du, jed -

nak że pod pew ny mi wa run ka mi. Był by prze su nię ty do in nych za dań,

a tak że mógł by pod le gać we wnętrz ne mu do zo ro wi służ bo we mu

spra wo wa ne mu przez prze ło żo ne go czy „ku ra to ra po li cyj ne go”. 

Do te go trze ba by no wych ure gu lo wań praw nych…

– Tak, ale na po czą tek tyl ko we wnątrz re sor to wych. Wy star czy ło by

zmie nić ist nie ją ce roz po rzą dze nie mi ni stra SWiA z 2002 ro ku do ty -

czą ce za wie sze nia po li cjan ta w służ bie tak, że by opi nie o prze dłu że -

niu lub uchy le niu za wie sze nia wy da wa ła ko mi sja, a nie jed no oso bo wo

prze ło żo ny. Na to miast dla in sty tu cji do zo ru służ bo we go czy wspo -

mnia ne go „ku ra to ra po li cyj ne go” wy ma ga ne by ły by głęb sze zmia ny. 

Za trzy ma nie po li cjan ta w służ bie by ło by z po żyt kiem i dla nie go,

i dla in sty tu cji, po nie waż za miast wy pła cać po ło wę pen sji za nic nie -

ro bie nie, pła co no by ca łą, ale za pra cę. I w do dat ku po li cjant nie blo -

ko wał by eta tu. 

A co z wy pła co ny mi po bo ra mi w przy pad ku, gdy sąd orzeknie wi nę? 

– To istot ny pro blem. My ślę, że mógł by go roz wią zać spe cjal ny wy -

ne go cjo wa ny pa kiet ubez pie czeń po li cjan tów, w któ ry wcho dzi ło by rów -

nież ubez pie cze nie od skut ków po mó wień. Oczy wi ście ry zy ko miał by

pra wo oce niać ubez pie czy ciel. Wte dy określoną część po bo rów do cza -

su wy ro ku wy pła cał by ubez pie czy ciel. W wy pad ku wy ro ku unie win nia -

ją ce go, Po li cja mo gła by zwra cać środ ki ubez pie czy cie lo wi, za miast

za le głą pen sję wy pła cać po li cjan to wi. Je że li po li cjant był by ska za ny, mu -

siał by zwró cić te pie nią dze na dro dze eg ze ku cji. To oczy wi ście wy ma -

ga głę bo kiej dys ku sji, bo to roz mo wa o pie nią dzach. Naj waż niej sze jest

jed nak roz sąd ne za wie sza nie w służ bie i uchy la nie je go za sto so wa nia.

Jak du żym pro ble mem w ska li Po li cji są po mó wie nia po li cjan tów
przez prze stęp ców?

– Ja ko zja wi ska mie rzo ne go la ta mi nikt te go cen tral nie nie re je -

stru je i nie ba da. My ślę, że do te go ce lu też przy da ła by się sta ła gru -

pa do rad czo -ana li tycz na przy Ko men dan cie Głów nym Po li cji,

umiej sco wio na w któ rejś z ko mó rek. Mo gła by ana li zo wać wszyst kie

ta kie przy pad ki, ob ser wo wać me cha ni zmy, pro po no wać dzia ła nia za -

po bie gaw cze, wy pra co wy wać me cha ni zmy praw ne, su ge ro wać wła -

ści wą po li ty kę i roz sąd ne prak ty ki osło no we. 

A co moż na zro bić, że by pro ku ra to rzy tak ła two i tak czę sto nie 
wy stę po wa li o aresz to wa nie dla po li cjan ta przy by le po mó wie niu? 

– Nie wiem, jak czę sto i w ja kich przy pad kach się ga po ten śro dek za -

po bie gaw czy pro ku ra tu ra, ale trze ba or ga ni zo wać wspól ne z pro ku ra to -

ra mi i sę dzia mi spo tka nia, kon fe ren cje, dys ku sje. Ana li zo wać róż ne

przy pad ki, dys ku to wać o me cha ni zmach, szko lić z za kre su pra cy po li -

cyj nej, nie kwe stio nu jąc te go, że zda rza ją się wśród nas czar ne owce, 

któ rym zresz tą też przy słu gu je pra wo do mnie ma nia nie win no ści.

Dzię ku ję za roz mo wę.
ELŻ BIE TA SI TEK

zdj. An drzej Mi tu ra
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Po mó wie ni – 
po moc psy cho lo ga
Rozmowa z psychologami policyjnymi 
podinsp. Agatą Niemyjską i Krzysztofem Skarżyńskim

Jak często policyjni psychologowie udzielają pomocy i wsparcia
policjantom, którzy przeżywają traumę w związku z pomówieniem ich
przez przestępcę? 

A.N. – My nie pro wa dzi my ta kich sta ty styk. Po dej mu je my in ter wen -

cje psy cho lo gicz ne w róż nych sy tu acjach kry zy so wych. Wspo mnia na sy -

tu acja jest kry zy so wa w szer szym zna cze niu – prze ciw ko po li cjan to wi

wsz czę to po stę po wa nie o po peł nie nie prze stęp stwa. 

K.S. – W 2011 ro ku po li cyj ni psy cho lo go wie pod ję li 458 in ter wen cji

kry zy so wych wo bec 806 osób – po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji. Po -

nad 8 pro cent tych in ter wen cji do ty czy ło sy tu acji, gdy po li cjan to wi po -

sta wio no za rzu ty o po peł nie nie prze stęp stwa.

Kto informował psychologów o zaistniałej sytuacji kryzysowej
i potrzebie pomocy? 

A.N. – Za rzą dze nie Ko men dan ta Głów ne go Po li cji nr 428 z 2009 ro -

ku mó wi, że psy cho log mo że być po in for mo wa ny przez prze ło żo ne go

po li cjan ta o za ist nia łej sy tu acji kry zy so wej. Jed ną z ta kich sy tu acji jest

pod ję cie czyn no ści pro ce so wych wo bec po li cjan ta w związ ku z po dej rze -

niem po peł nie nia przez nie go prze stęp stwa. 

Czy prze ło żo ny ma obo wią zek po wia do mie nia psy cho lo ga? 
A.N. – W za rzą dze niu uży to for my „prze ło żo ny wnio sku je”, a więc to

ra czej za le ce nie niż po le ce nie.

Czy za tem sa mi nie wkra cza cie do ak cji?
A.N. – To są dwie róż ne kwe stie. In for ma cja o za ist nia łej sy tu acji kry -

zy so wej mo że do trzeć do nas od prze ło żo ne go, od po li cjan ta, od dy żur -

ne go, z BSW czy z na wet z biu le ty nu. Są ta kie sy tu acje, że ktoś

(po li cjant, je go prze ło żo ny) sam zwra ca się do nas o po moc, i ta kie, że

to my, otrzy maw szy in for ma cję, pierw si wy cho dzi my z ini cja ty wą po -

mo cy. Ale udzie la my jej tyl ko i wy łącz nie tym, któ rzy wy ra żą zgo dę

na współ pra cę z psy cho lo giem…

K.S. – ... i w ta kim za kre sie, w ja kim chcą to ro bić. To mo że być po -

ra da, in ter wen cja kry zy so wa, ewen tu al nie dłuż sza psy cho te ra pia.

Policjanci pomówieni przez przestępców skarżą się, że nie otrzymali
od swoich przełożonych dostatecznej pomocy, że koledzy też się
od nich odwracali, że spotkali się z asekuranctwem, obojętnością,
przedmiotowym potraktowaniem. Czy to jest specyfika relacji
międzyludzkich w naszej organizacji?

A.N. – Że by mó wić o spe cy fi ce, trze ba by naj pierw prze pro wa dzić

ba da nia na ten te mat. Na pod sta wie zna nych nam sy tu acji nie uogól nia -

my wnio sków, bo każ dy przy pa dek jest in ny. Re ak cja na zda rze nie za -

le ży od pre dys po zy cji psy chicz nych czło wie ka, je go umie jęt no ści

ra dze nia so bie w sy tu acji kry zy so wej. Je śli po li cjant po dej rza ny jest

o prze stęp stwo, to ta ka sy tu acja jest trud na nie tyl ko dla nie go, ale tak -

że dla je go ko le gów i dla prze ło żo ne go. Oso ba do tknię ta po dej rze nia mi

mo że od bie rać to tak, że in ni się od niej od wró ci li. To jest moż li we, ale

rów nie praw do po dob ne jest, że oni po pro stu nie wie dzą, jak się

za cho wać. By wa ją sy tu acje, kie dy prze ło że ni pro szą nas o roz mo -

wę z ca łym ze spo łem, w któ rym do szło do kry zy so we go zda rze nia.

Na przy kład, w któ rym pra co wał aresz to wa ny po li cjant. Roz mo wa

z psy cho lo giem słu ży uspo ko je niu na stro jów, po wstrzy mu je 

plot ki, da je moż li wość wy bo ru kon struk tyw nych stra te gii ra dze -

nia so bie w tej sy tu acji.

Czy udzie la cie po mo cy tak że tym, któ rzy zo sta li aresz to wa ni?
A.N. – Na szym za da niem jest po móc każ de mu po li cjan to wi

i pra cow ni ko wi Po li cji, któ ry o to po pro si, nie za leż nie od sy tu acji

praw nej, od te go, czy wi na tej oso by bu dzi, czy nie bu dzi wąt pli -

wo ści. 

K.S. – Gdy po li cjant jest aresz to wa ny, o moż li wo ści kon tak tu

z psy cho lo giem de cy du je pro ku ra tor lub sąd, w za leż no ści od eta -

pu po stę po wa nia. W ko dek sie po stę po wa nia kar ne go nie ist nie je

coś ta kie go jak po moc psy cho lo ga. 

A za tem, je śli po li cjan ci skar żą się, że w trud nej sy tu acji nie
otrzy ma li wspar cia, to sa mi są so bie win ni, bo o tę po moc nie
po pro si li… 

A.N. – To by ło by zbyt du że uprosz cze nie. Psy cho log po ma ga

tym, któ rzy chcą ko rzy stać z je go wspar cia. Wie le osób w trau ma -

tycz nej sy tu acji po tra fi so bie ra dzić sa mo dziel nie lub wy star cza

im wspar cie bli skich. Za le ży też, cze go ocze ku ją od prze ło żo nych

czy ko le gów. 

Współ czu cia, wia ry w to, że są nie win ni…
K.S. – Każ dy oce nia da ną sy tu ację su biek tyw nie. W kry zy sie

po ja wia ją się „nor mal ne re ak cje na nie nor mal ną sy tu ację”, czy li

że za cho wa nia mo gą wy da wać się nie zro zu mia łe, ale uza sad nio ne.

Jest ja kieś wyj ście?
K.S. – Tak. Jed nym z nich jest pro sić o po moc psy cho lo ga…

Dzię ku ję za roz mo wę.
ELŻ BIE TA SI TEK

zdj. Andrzej Mitura 

DYSKUSJA Ochrona policjanta14

12-16.10:Layout 6  9/24/12  8:58 AM  Page 14



Wywiad z insp. Ryszardem Walczukiem,
dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych KGP 

Wśród funkcjonariuszy panuje opinia, że prokuratorzy
zbyt pochopnie dają wiarę osobom, które pomawiają
policjantów o popełnienie przestępstwa oraz że
pomówiony jest w takiej sytuacji zupełnie
osamotniony. A przecież Biuro Spraw Wewnętrznych
ma wśród swoich zadań ochronę policjanta
przed pomówieniami… 

– W nie któ rych sy tu acjach rze czy wi ście pro ku ra to rzy

w na szej oce nie przed wcze śnie, czy li bez do sta tecz nej

we ry fi ka cji do wo dów, de cy du ją się na przed sta wie nie za -

rzu tu po li cjan to wi. Na szczę ście są to przy pad ki od osob -

nio ne. Sta ra my się po ma gać po li cjan tom w ta kiej

sy tu acji, zwłasz cza gdy po dej rze wa my, że zo sta li oni po -

mó wie ni. Or ga nem de cy du ją cym o prze bie gu śledz twa

jest pro ku ra tor i to on zle ca czyn no ści pro ce so we, któ re

wy ko nu je Biu ro Spraw We wnętrz nych. Na sza wła sna 

ini cja ty wa w po stę po wa niu przy go to waw czym mo że 

po le gać tyl ko na wnio sko wa niu do pro ku ra to ra o roz-

sze rze nie ich za kre su, je śli tak wy ni ka z udo stęp nio -

nych nam ma te ria łów lub usta leń wła snych. I za wsze

z ta kiej moż li wo ści sta ra my się ko rzy stać. Na to miast

w przy pad ku po mó wie nia po li cjan ta przez świad ka ko -

ron ne go nie ma my ta kiej moż li wo ści, po nie waż w ta kich

spra wach zwy kle nie do sta je my ma te ria łów śledz twa

do za po zna nia i wie my tyl ko ty le, ile prze ka że nam pro -

ku ra tor. 

Wielu policjantów oskarżonych o przestępstwo zostaje
uniewinnionych, ale przeważnie są już wtedy poza
Policją, a ich kariery zawodowe zostały bezpowrotnie
zniszczone.

– Na szczę ście są dy nie trak tu ją ak tów oskar że nia

wno szo nych przez pro ku ra to rów ja ko roz strzy ga ją cych,

ma ją obiek tyw ne i kry tycz ne po dej ście, dzię ki cze mu

za pa da ją rów nież wy ro ki unie win nia ją ce. Świad czą one

o tym, że wy miar spra wie dli wo ści dzia ła pra wi dło wo.

Ale bar dzo po wo li. Po li cjant, prze ciw ko któ re mu to czy
się śledz two, jest za wie szo ny w służ bie, a po ro ku
prze waż nie zwol nio ny. Czy nie na le ża ło by zmie nić nie -
któ rych prze pi sów?

– My ślę, że wy star cza ją ce moż li wo ści da ją ist nie ją ce

prze pi sy. Na pew no swo istą pa to lo gią pro ce sów

przed są da mi jest ich prze wle kłość, ale na to my, Po li -

cja, nie ma my wpły wu. Mo że my mieć tyl ko na dzie ję,

że Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści coś w tym za kre sie

po pra wi. Na to miast spo ro mo że tu zmie nić po dej ście

pro ku ra to rów do spraw prze ciw ko po li cjan tom. Na eta -

pie po stę po wa nia przy go to waw cze go pro ku ra tor mo że

w nie któ rych spra wach wy łą czyć ma te ria ły do ty czą ce

po li cjan ta i szyb ciej zba dać je go spra wę w od ręb nym po -

stę po wa niu. To skra ca ło by pro ce sy prze ciw ko po li cjan -

tom. Ale za le ży to od oce ny spra wy przez pro ku ra to ra. 

Co Pan sądzi o pomyśle powołania przy Komendancie
Głównym Policji komisji, która zajmowałaby się
postępowaniami przeciwko policjantom? 

– Po stę po wa nia dys cy pli nar ne pro wa dzą prze ło że ni,

po stę po wa nia kar ne – pro ku ra to rzy. Ta ka ko mi sja mo -

gła by ewen tu al nie ana li zo wać te po stę po wa nia, ob ser -

wo wać ten den cje, wy cią gać wnio ski, czy opi nio wać

w przy pad kach wąt pli wych. W od nie sie niu do po stę po -

wań kar nych ro bi to już Biu ro Spraw We wnętrz nych

i wy zna cze ni pro ku ra to rzy ko or dy na to rzy. Wie le moż na

zmie nić bez two rze nia no wych in sty tu cji czy prze pi sów.

Na przy kład w kwe stii po stę po wań dys cy pli nar nych pa -

nu je nie do bry zwy czaj, że je śli po li cjan to wi przed sta -

wio no za rzu ty, to po stę po wa nie dys cy pli nar ne za wie sza

się do cza su za koń cze nia po stę po wa nia pro ku ra tor skie -

go. Tak być nie tyl ko nie mu si, ale i nie po win no. Wy -

nik we wnętrz ne go po stę po wa nia po li cyj ne go, ja kim jest

po stę po wa nie dys cy pli nar ne, mógł by być dla pro ku ra -

to ra do wo dem w spra wie. Oce na prze ło żo ne go mo że

wpły nąć na oce nę do ko ny wa ną przez pro ku ra to ra i są -

dzę, że nie jed no krot nie by ło by to ko rzyst ne dla po li -

cjan ta. Na gmin na prak ty ka za wie sza nia po stę po wań

dys cy pli nar nych do cza su za koń cze nia pro ku ra tor skich

by wa swo istym ase ku ranc twem ze stro ny prze ło żo nych.

Prokuratorzy nie zawsze znają specyfikę pracy
policjanta, nie biorą pod uwagę, że osoby wykonujące
ten zawód są wyjątkowo łatwym celem pomówień. Czy
BSW podejmuje jakieś działania, żeby tę sytuację
zmienić?
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– Po dej mu je my wie le dzia łań. Z na szej ini cja ty wy

Pro ku ra tu ra Ge ne ral na do pro wa dzi ła do wy zna cze nia

na szcze blu pro ku ra tur ape la cyj nych i okrę go wych pro -

ku ra to rów ko or dy nu ją cych pro wa dze nie spraw wo bec

po li cjan tów. Ana li zu ją oni ta kie spra wy. Są one tak że

oma wia ne na co rocz nych wspól nych spo -

tka niach z funk cjo na riu sza mi BSW KGP.

Pil nu ją też, aby prze strze ga ne by ły pew -

ne za sa dy wy pra co wa ne mię dzy Po li cją

a Pro ku ra tu rą Ge ne ral ną, mię dzy in ny mi

ta, że spra wy prze ciw ko po li cjan to wi nie

pro wa dzi pro ku ra tu ra miej sco wa, z któ rą

na co dzień on współ pra cu je. Or ga ni zu -

je my też warsz ta ty dla pro ku ra to rów,

pod czas któ rych za po zna je my ich ze spe -

cy fi ką pra cy ope ra cyj nej. Ta wie dza jest

pro ku ra to rom bar dzo przy dat na, czę sto

uła twia ujaw nia nie po mó wień. Prze ko nu -

je my też pro ku ra to rów, że po chop ne

przed sta wie nie za rzu tów, a tym bar dziej aresz to wa nie

po li cjan ta, wią że się z ca łą ma są kon se kwen cji, nie tyl -

ko praw nych, ale tak że fi nan so wych, etycz nych, za wo -

do wych, ro dzin nych itp. Wska zu je my, że na stęp stwa

nie traf ne go przed sta wie nia po li cjan to wi za rzu tu prze -

stęp stwa w po łą cze niu z dłu gim okre sem ocze ki wa nia

na pra wo moc ny wy rok ob ni ża ją po czu cie bez pie czeń -

stwa praw ne go w ca łej for ma cji. 

Czy są ja kieś wi docz ne efek ty te go dzia ła nia? 

– Tak, efek tów sys te ma tycz nie przy by wa. Na przy -

kład trzy la ta te mu po nad sto po stę po wań prze ciw ko

po li cjan tom mia ło cha rak ter prze wle kły, obec nie jest

ich o po ło wę mniej. Mię dzy in ny mi dla te go, że pro ku -

ra to rzy czę ściej ko rzy sta ją z po mo cy BSW KGP, po zwa -

la ją cej na szyb sze wy ko na nie czyn no ści pro ce so wych

oraz do stęp do ma ją cych zna cze nie dla spra wy in for ma -

cji nie jaw nych, a tak że dla te go, że czę ściej ko rzy sta ją

oni z moż li wo ści wy łą cza nia ma te ria łów do ty czą cych

funk cjo na riu szy do od ręb ne go po stę po wa nia. Zmniej -

szy ła się też licz ba przy pad ków za trzy ma nia i przy mu -

so we go do pro wa dze nia po li cjan ta do pro ku ra tu ry ce lem

przed sta wie nia za rzu tów. To efekt na szych su ge stii, że -

by w ta kich sy tu acjach po pro stu wzy wać po li cjan tów

do pro ku ra tu ry, o ile nie sto ją te mu na prze szko dzie ja -

kieś szcze gól ne wzglę dy pro ce so we. Pro ku ra to rzy co raz

czę ściej zga dza ją się na ta kie roz wią za nie, gdyż w więk -

szo ści przy pad ków nie trze ba po li cjan ta

za trzy my wać, bo na pew no sta wi się

na we zwa nie. Co raz więk sza licz ba spraw

prze ciw ko po li cjan tom koń czy się umo -

rze niem już na eta pie po stę po wa nia

przy go to waw cze go i nie tra fia do są du.

Spa da też licz ba wnio sków o tym cza so we

aresz to wa nie po li cjan ta. 

Kwe stia po chop nych aresz to wań czy

przed wcze sne go przed sta wia nia po li cjan -

tom za rzu tów bar dzo le ży na ser cu ko -

men dan to wi głów ne mu Po li cji. Na je go

po le ce nie prze ana li zo wa li śmy przy pad ki

przed sta wie nia w 2011 ro ku za rzu tów po -

li cjan tom i wska za li śmy te, w któ rych na szym zda niem

de cy zja pro ku ra to ra o przed sta wie niu za rzu tów lub

wnie sie niu ak tu oskar że nia po win na być po prze dzo na

wy ko na niem do dat ko wych czyn no ści pro ce so wych. 

W opar ciu o tę ana li zę w lip cu te go ro ku nad insp. Ma -

rek Dzia ło szyń ski skie ro wał do pro ku ra to ra ge ne ral ne -

go pi smo sy gna li zu ją ce tę kwe stię. Pro ku ra tor ge ne ral ny

zwró cił się do pro ku ra to rów o bar dziej wni kli wą i ostroż -

ną oce nę do wo dów w ta kich spra wach, a kie row nic two

BSW bę dzie re fe ro wać ten te mat pod czas ko lej nych

spo tkań z pro ku ra to ra mi ko or dy nu ją cy mi nad zór

nad po stę po wa nia mi prze ciw ko funk cjo na riu szom. 

A jed nak po li cjan ci uwa ża ją, że BSW ra czej po lu je
na nich, niż ich ochra nia…

– To wy ni ka z nie wie dzy na nasz te mat. My na praw -

dę dzia ła my w in te re sie uczci wych po li cjan tów i ta kim

za wsze sta ra my się po móc… 

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Na przykład w kwestii postępowań
dyscyplinarnych panuje niedobry

zwyczaj, że jeśli policjantowi
przedstawiono zarzuty, to

postępowanie dyscyplinarne
zawiesza się do czasu zakończenia
postępowania prokuratorskiego.

Tak być nie tylko nie musi, ale i nie
powinno.

Świa dek ko ron ny – epi log
Świa dek ko ron ny – ko rzy ści i za gro że nia – dys ku sję pod tym ha -

słem pro wa dzi li śmy w trzech ko lej nych wy da niach „Po li cji 997”.

Wy po wia da li się w niej po li cjan ci i praw ni cy. 12 wrze śnia ży cie do -

pi sa ło po in tę: war szaw ski Sąd Okrę go wy oba lił po nad po ło wę za rzu -

tów, któ re pro ku ra to rzy po sta wi li bli sko 40 człon kom gan gu

prusz kow skie go w opar ciu o ze zna nia świad ków ko ron nych. 

Wśród unie win nio nych są m.in. by li sze fo wie „Prusz ko wa” – „Sło -

wik” i „Bo lo” (ska za ni za kie ro wa nie gan giem w 2004 r., te raz są -

dze ni m.in. za na pa dy z bro nią). 

Bli sko 40 oskar żo nych od po wia da ło za prze stęp stwa z lat

1995-2003, m.in. wy mu sze nia roz bój ni cze, na pa dy, po rwa nia, 

po bi cia, kra dzie że aut, oszu stwa, han del bro nią i nar ko ty ka mi oraz

pod że ga nie do mor der stwa.

Pro ku ra tor żą dał dla oskar żo nych kar od 15 lat

po zba wie nia wol no ści do ro ku w za wie sze niu. Naj -

wyż szy z wy da nych w pierw szej in stan cji wy ro ków

to 8 lat wię zie nia. 

„Wśród 170 za rzu tów po nad po ło wa za koń czy ła się unie win nie -

niem; zresz tą unie win nie nia do ty czą naj po waż niej szych za rzu tów,

np. na pa dów z bro nią” – mó wi ła, uza sad nia jąc wy rok, sę dzia Be ata

Naj jar. 

Oskar że nie opie ra ło się na ze zna niach świad ków ko ron -

nych, m.in. Ja ro sła wa S., pseudonim Ma sa, i Jac ka R., pseudonim

San kul.

„Sa me ze zna nia świad ka ko ron ne go, bez wspar cia in ny mi do wo -

da mi, nie mo gą sta no wić pod sta wy do czy nie nia usta leń” – mó wi -

ła sę dzia. 

IF
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Turyści, którzy w minionym sezonie
letnim spacerowali po sopockim
molo, nawet nie zdawali sobie
sprawy, że kilka miesięcy wcześniej
doszło tam do zdarzenia, które,
gdyby nie miejscowi policjanci,
zakończyłoby się tragedią. 

Na po cząt ku ro ku asp. sztab. Grze -

gorz Gier szoń i st. sierż. Da wid

Ko szy kow ski z Wy dzia łu Pre -

wen cji i Ru chu Dro go we go KMP w So po -

cie ura to wa li dziew czyn kę, któ ra to pi ła się

w Bał ty ku. Mi mo że od wy da rze nia mi nę -

ło spo ro cza su, o ich bo ha ter skiej po sta wie

pa mię ta ją ko le dzy i prze ło że ni. 

– Je ste śmy z nich dum ni – mó wi mł.

insp. Wal de mar So pek, pierw szy za stęp ca

ko men dan ta miej skie go Po li cji w So po cie.

– Wy ka za li się mę stwem, od wa gą i pro fe -

sjo na li zmem. Za słu gu ją na sło wa sza cun -

ku i uzna nia.

DZIEC KO W WO DZIE
24 stycz nia 2012 r. asp. sztab. Grze gorz

Gier szoń, ja dąc ra dio wo zem, usły szał ko -

mu ni kat, że w mo rzu, przy so poc kiej ma -

ri nie, to pi się dziec ko. Po li cjant, któ ry

wów czas był dziel ni co wym (funk cję tę

peł nił przez 15 lat, od kil ku mie się cy pra -

cu je w Ze spo le ds. Nie let nich i Pa to lo gii

Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu Dro go we go

KMP) na tych miast udał się w kie run ku

mo lo. 

– Ja dąc na miej sce zda rze nia, ca ły czas

po wta rza łem so bie, że tym ra zem nie

mo że dojść do ta kiej tra ge dii, ja ka wy da -

rzy ła się w li sto pa dzie ub.r., kie dy to 

trzy let nia dziew czyn ka uto pi ła się

przy mo lo – opo wia da Gier szoń. – Zna -

łem ta tę te go dziec ka, był ad mi ni stra to -

rem spół dziel ni miesz ka nio wej w tej

czę ści mia sta, gdzie by łem dziel ni co -

wym. Roz ma wia łem z nim te go dnia, 

gdy żo na wy szła z có recz ką z do mu – 

nie ste ty, nie wspo mi nał, że ko bie ta ma

pro ble my zdro wot ne, że mo że być za gro -

że niem.

Pod mo lo asp. Gier szoń do je chał ja ko

ostat ni. Ra dio wo zy sta ły, a po li cjan ci bie -

gli w kie run ku ma ri ny (po mo lo nie moż -

na jeź dzić sa mo cho da mi). Po biegł

za ni mi. I ja ko pierw szy, po po ko na niu

oko ło 1600 me trów, do tarł do miej sca,

gdzie to pi ła się na sto lat ka. 

Dziew czyn ka by ła ja kieś 30 me trów

od fa lo chro nu. Po li cjant zdjął kurt kę, 

bu ty i – jak pod kre śla – na wet my śli nie

zbie ra jąc, sko czył do wo dy. A za nim,

po kil ku se kun dach, wsko czył st. sierż.

Da wid Ko szy kow ski z Re fe ra tu Pa tro lo -

wo -In ter wen cyj ne go Wy dzia łu Pre wen cji

i Ru chu Dro go we go KMP w So po cie.

– Chwy ci li śmy si ną i wy zię bio ną dziew -

czyn kę, ja z przo du, ko le ga ase ku ro wał

z ty łu, i za ho lo wa li śmy do fa lo chro nu –

mó wi asp. sztab. Grze gorz Gier szoń. Nie -

ste ty, nie mo gli śmy wy do stać się na mo lo.

Bu du jąc fa lo chron, nikt nie po my ślał

bo wiem o wbe to no wa niu na ca łej je go wy -

so ko ści prę tów, aby wy sta wa ły tak, że by

moż na by ło się po nich wspiąć. Po tych,

któ re tam są, trud no wejść na wet jed nej

oso bie, nie mó wiąc już o dwóch, w do dat -

ku nio są cych bez wład ne cia ło.

Na miej sce zda rze nia przy je cha li stra -

ża cy z ło dzią mo to ro wą, któ rą spu ści li

do wo dy, a na stęp nie wy cią gnę li dziec ko

oraz Da wi da Ko szy kow skie go (Grze gorz

Gier szoń sam wy do stał się na mo lo) i po -

pły nę li na ląd. Tam cze ka ła już ka ret ka

po go to wia ra tun ko we go, któ ra za wio zła

dziew czyn kę do szpi ta la. Le ka rze prze ba -
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30 m od fa lo chro nu

Asp. sztab. Grze gorz Gier szoń

St. sierż. Da wid Ko szy kow ski
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da li rów nież po li cjan tów. Nie od nie śli

żad nych ob ra żeń.

CIĄ GŁE DO SKO NA LE NIE
– Pod no sze nie kwa li fi ka cji z za kre su ra -

tow nic twa wod ne go to je den z prio ry te -

tów na szej jed nost ki – mó wi mł. insp.

Wal de mar So pek. – W ra mach przy go to -

wa ne go na la ta 2010–2012 przez Urząd

Mia sta pro gra mu Bu do wa So poc kie go
Cen trum Ra tow nic twa Wod ne go i wdra ża -
nia ele men tów zin te gro wa ne go sys te mu 
ra tow nic twa na te re nie So po tu po li cjan ci

służ by pre wen cyj nej uczest ni czą w

róż ne go ro dza ju szko le niach i ćwi cze -

niach. M.in. ośmiu na szych funk cjo na -

riu szy, wśród nich jest rów nież asp.

sztab. Grze gorz Gier szoń, ukoń czy ło

kurs i zdo było sto pień młod sze go ster -

mo to rzy sty. Ko men da dys po nu je wła sną 

ło dzią mo to ro wą. Wie lu po li cjan tów

prze szło też kurs pierw szej po mo cy

przed me dycz nej. 

Na po cząt ku wrze śnia br. so poc cy

funk cjo na riu sze bra li udział w ćwi cze -

niach, w któ rych uczest ni czy li rów nież

stra ża cy z PSP oraz ra tow ni cy z WOPR. 

– Uczy my po li cjan tów m.in., jak się za -

cho wy wać, aby ra tu jąc to ną cych, sa me mu

nie zo stać ofia rą ży wio łu – do da je pierw -

szy za stęp ca ko men dan ta miej skie go.

WDZIĘCZ NI RO DZI CE
Ura to wa na czter na sto lat ka chcia ła po -

peł nić sa mo bój stwo. Do So po tu przy je -

cha ła z Gdy ni. Przed sko kiem do wo dy

ro ze bra ła się, zo sta ła w bia łej, z krót ki -

mi rę kaw ka mi, ko szul ce. 

Ro dzi ce na sto lat ki po kil ku ty go dniach

od wy da rze nia przy je cha li do KMP, by

po dzię ko wać po li cjan tom.

– Mó wi li, że dziew czyn ka pro si ła, aby

prze ka za li, że nie jest w sta nie spoj rzeć

nam w oczy – mó wią po li cjan ci. – A dla

nas naj waż niej sze, że ona ży je. My też

je ste śmy ro dzi ca mi (Grze gorz Gier szoń

ma dwo je dzie ci, Da wid Ko szy kow ski

jed no – przyp. red.).

– Gdy bie głem po mo lo, a po tem ska -

ka łem do wo dy, naj waż niej sze dla mnie

by ło, aby ura to wać tę dziew czyn kę – do -

da je Ko szy kow ski. – Ży je i to tyl ko się li -

czy.

Grze gorz Gier szoń w Po li cji słu ży 16

lat, ca ły czas w KMP w So po cie. We

wrze śniu zo stał wy bra ny na Po li cjan ta

Ro ku 2012 wo je wódz twa po mor skie go,

w kon kur sie or ga ni zo wa nym pod pa tro -

na tem KWP w Gdań sku przez „Dzien nik

Bał tyc ki”. Jest in struk to rem wy szko le nia

strze lec kie go. Je go pa sją są bie gi, co dru -

gi dzień po ko nu je od 15 do 20 km. Du żo

jeź dzi ro we rem. Ko cha mo to ry. Lu bi fo -

to gra fo wać, naj bar dziej żo nę i dzie ci.

Da wid Ko szy kow ski jest uro dzo nym

so po cia ni nem. Do Po li cji wstą pił w 2007

roku, po szko le niu pod sta wo wym tra fił

do Re fe ra tu Pa tro lo wo -In ter wen cyj ne go

Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu Dro go we go,

gdzie pra cu je do dziś. Lu bi sport i do bre

fil my.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski i KMP w So po cie
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Po ko na li rze kę
Czterej policjanci z Bydgoszczy walczyli z silnym
nurtem Brdy, by ratować tonącego mężczyznę. 
Gdyby nie ich odwaga, doszłoby do tragedii.

30 sierp nia 2012 r. oko ło godz. 15 dy żur ny Ko mi sa ria tu Po li cji Byd -

goszcz -Bło nie po le cił służ bom pa tro lo wym, aby uda ły się nad Brdę,

bo w rze ce to pi się męż czy zna. Na miej sce przy by ły dwie za ło gi –

sierż. Ma ciej Ki ko sic ki i st. post. Mar cin Pie chow ski z KP Byd goszcz -

-Śród mie ście oraz asp. To masz Grze chul ski i sierż. sztab. Ire ne usz

Rża ny z Od dzia łu Pre wen cji Po li cji w Byd gosz czy.

Naj pierw do wo dy wsko czy li st. post. Mar cin Pie chow ski, na stęp -

nie asp. To masz Grze chul ski. Nie ste ty, nurt rze ki był tak sil ny, że

unie moż li wił im do pły nię cie do to ną ce go. Pie chow ski po biegł więc

w gó rę rze ki i do pły nął do nie go z jej prądem. Męż czy zna był oplą -

ta ny wo do ro sta mi, miał za cho wa ne funk cje ży cio we, nie moż na by ło

jed nak na wią zać z nim kon tak tu. Po li cjant pod trzy my wał go na po -

wierzch ni wo dy. Ki ko sic ki, aby po móc ko le dze, rów nież po biegł w gó -

rę rze ki, by do trzeć do po li cjan ta i męż czy zny. 

W tym cza sie sierż. sztab. Ire ne usz Rża ny we zwał po go to wie i straż

po żar ną. 

By wy cią gnąć po li cjan tów i męż czy znę na brzeg, To masz Grze chul -

ski usi ło wał po dać im ga łąź, nie ste ty, by ła za krót ka. Pró bo wał więc

po łą czyć ją z lin ka mi ho low ni czy mi, któ re Ire ne usz Rża ny przy niósł

z ra dio wo zów, ale i ten spo sób oka zał się bez sku tecz ny. Na szczę ście

je den z miesz kań ców, któ ry ob ser wo wał z brze gu ca łe zda rze nie,

przy niósł z do mu par cia ną ta śmę.

– Ko le dzy rzu ci li nam tę ta śmę – mó wi Ma ciej Ki ko sic ki. – Ob wią -

za łem nią męż czy znę, a oni wy cią gnę li go na brzeg. Po tem w ten sam

spo sób wy cią gnę li mnie i Mar ci na. 

Za nim przy je cha ła ka ret ka po go to wia ra tun ko we go, po li cjan ci

udzie li li męż czyź nie po mo cy przed me dycz nej. Po tem po je cha li

do swo ich jed no stek, aby zmie nić ubra nia i kon ty nu ować służ bę.

Ich czyn spo tkał się z uzna niem ko le gów i prze ło żo nych. Gra tu la -

cje skła da li im ko men dan ci miej ski i wo je wódz ki oraz wła dze Byd -

gosz czy. 

GB
zdj. KWP w Byd gosz czy

Asp. To masz Grze chul ski Sierż. sztab. Ire ne usz Rża ny

Sierż. Ma ciej Ki ko sic ki St. post. Mar cin Pie chow ski
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Kto ra to wał
bar dziej?
Czy w przypadku, gdy kilku policjantów uczestniczy
w akcji ratującej ludzkie życie, da się precyzyjnie
określić, który z nich miał w niej większy udział oraz był
bardziej zaangażowany?

Od kwiet nia br. na ła mach „Po li cji 997” pro wa dzi my cykl

„Po li cjan ci ra tu ją”. Pre zen tu je my w nim funk cjo na riu szy,

któ rzy wy ka za li się od wa gą i za an ga żo wa niem w ra to wa -

niu ży cia in nym, czę sto sa mi na ra ża jąc wła sne. W żad nym z opi sa -

nych przez nas przy pad ków, gdy dwóch lub wię cej po li cjan tów

uczest ni czy ło w zda rze niu, ani prze ło że ni, ani ko le dzy, ani in ne oso -

by nie py ta ją, kto ra to wał bar dziej. 

W wy da niu lip co wym „Po li cji 997” za mie ści li śmy ar ty kuł o st.

sierż. Ka ta rzy nie Wi śniew skiej i st. sierż. Łu ka szu So bo niu z KMP

w Opo lu, któ rzy 28 ma ja br. wy cią gnę li z Od ry nie trzeź we go męż czy -

znę. Kil ka ty go dni po na szej pu bli ka cji naj pierw w lo kal nej opol skiej

pra sie, a na stęp nie w ogól no pol skiej, uka zał się ma te riał in for mu ją cy,

że w na gro dę za ten czyn po li cjan to wi pod nie sio no do da tek służ bo -

wy, a po li cjant ce nie. I że prze ło że ni wy stą pi li o przy zna nie funk cjo -

na riu szo wi Me da lu za Ofiar ność i Od wa gę, a funk cjo na riusz ce – nie.

Na wet przed sta wi ciel związ ków za wo do wych z po wa gą tłu ma czył,

że ona ra to wa ła mniej. Zda niem au to ra pu bli ka cji ta kie po stę po wa -

nie to dys kry mi na cja po li cjant ki. Po dob nie uwa ża ją przed sta wi ciel -

ki Cen trum Praw Ko biet oraz Li gi Pol skich Ko biet.

Za py ta li śmy kie row nic two KMP i KWP w Opo lu, po li cjan ta oraz

po li cjant kę, jak wi dzą ca łą tę sy tu ację. 

OKIEM KIE ROW NIC TWA
– 28 ma ja br. oko ło 10.30 dy żur ny jed nost ki po le cił po li cjan tom peł -

nią cym służ bę pa tro lo wą, by uda li się nad Od rę, gdyż męż czy zna,

któ ry wcze śniej spo ży wał al ko hol, na gle wszedł do wo dy i pró bo wał

pły wać – opo wia da mł. insp. Ja cek Tom czak, ko men dant miej ski Po -

li cji w Opo lu. – Pa trol szyb ko do je chał na miej sce. Po roz po zna niu sy -

tu acji oka za ło się, że męż czy zna do pły wał już do dru gie go brze gu.

Funk cjo na riusz zszedł ze skar py i wszedł do wo dy, na to miast po li -

cjant ka zo sta ła na brze gu. Po li cjant wy cią gnął męż czy znę z wo dy. Po -

li cjant ka do wo dy we szła w koń co wej fa zie, gdy po ma ga ła

funk cjo na riu szo wi wy cią gnąć czło wie ka na brzeg. Nie rzu ci ła się jed -

nak, jak zro bił to po li cjant, do wo dy, nie na ra ża ła, jak on, swe go ży -

cia i zdro wia. Ta kie są fak ty.

Po za koń cze niu ak cji ra tow ni czej (ka ret ka od wio zła męż czy znę

do szpi ta la) Ka ta rzy na Wi śniew ska i Łu kasz So boń po je cha li do ko -

men dy. Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Pre wen cji zło żył im gra tu la cje,

a na stęp nie ode słał do do mu, gdyż by li prze mo cze ni.

– Pra gnę pod kre ślić z ca łą sta now czo ścią, że ani funk cjo na riusz,

ani funk cjo na riusz ka nie do sta li za te dzia ła nia na gro dy pie nięż nej –

mó wi ko men dant Tom czak. – W lip cu br., kie dy ob ją łem już jed nost -

kę, po li cjan to wi pod nie sio ny zo stał do da tek służ bo wy na mie siąc,

w kwo cie 300 zło tych, za do bre wy -

ni ki w służ bie za okres od ma ja

do czerw ca 2012 r. Trze ba pa mię -

tać, że do da tek służ bo wy przy -

zna wa ny jest za ca ło kształt wy ko -

ny wa nych przez po li cjan ta czyn no -

ści i za dań. Ma też mo ty wo wać

do pra cy. Pod nie sie nie st. sierż. So -

bo nio wi do dat ku służ bo we go nie

ma żad ne go związ ku z wy da rze -

niem, do ja kie go do szło nad Od rą.

W tym sa mym cza sie, co st. sierż.

So boń, do da tek służ bo wy otrzy ma -

ło w su mie 118 po li cjan tów z KMP

w Opo lu, w tym, rów nież po 300 zło tych, dwu na stu z wy dzia łu pre -

wen cji.

St. sierż. Ka ta rzy na Wiśniewska pod wyż ki do dat ku służ bo we go nie

do sta ła.

– Od ma ja 2007 do ma ja 2012 ro ku prze by wa ła łącz nie 594 dni

na zwol nie niu le kar skim, w tym od 6 czerw ca 2011 do 18 ma ja 2012 r.

350 dni – mó wi mł. insp. Ja cek Tom czak. – W związ ku z tym, jak

rów nież z ne ga tyw ną oce ną jej pra cy, na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji,

czy li bez po śred ni prze ło żo ny, wy sta wił jej za okres 2007–2010 r. opi -

nię ne ga tyw ną.

Kie row nic two jed nost ki wy stą pi ło o przy zna nie po li cjan to wi Me -

da lu za Ofiar ność i Od wa gę. To pre sti żo we od zna cze nie pań stwo we

do sta ją oso by, któ re z na ra że niem wła sne go ży cia ra tu ją ży cie lub

mie nie in nych.

– Że by otrzy mać ta ki me dal, trze ba speł nić pew ne kry te ria. Oce -

nia jąc obiek tyw nie za cho wa nie po li cjant ki, na le ży po wie dzieć

wprost, że jej po sta wa w tym kon kret nym mo men cie nie wy peł nia -

ła tych wy mo gów, któ re mo gły ją pre de sty no wać do wy stą pie nia

przez prze ło żo nych z wnio skiem o od zna cze nie – mó wi ko men dant

Tom czak. – To po li cjant, a nie po li cjant ka w spo sób re al ny na ra żał

swo je ży cie: wszedł do wo dy, za nu rzył się, wy cią gnął czło wie ka. Po -

li cjant ka mu asy sto wa ła, trud no roz strzy gać, dla cze go to nie ona sko -

czy ła.

Mł. insp. Ja cek Tom czak pod kre śla, że wy stę pu jąc z wnio skiem

o przy zna nie Łu ka szo wi So bo nio wi Me da lu za Ofiar ność i Od wa gę,

bra no pod uwa gę nie tyl ko je go po sta wę pod czas zda rze nia z 28 ma -

ja br., ale rów nież to, że już wcze śniej kil ka krot nie ra to wał ży cie ludz -

kie.

Kie row nic two jed nost ki od że gnu je się od po są dzeń o dys kry mi na -

cję po li cjant ki. 

– Tak moż na by ło by uwa żać, gdy by to po li cjant za ten czyn do stał

na gro dę, a po li cjant ka jej nie do sta ła – mó wi ko men dant miej ski. –

A po nie waż na gród nie by ło, to nie ma mo wy o żad nej dys kry mi na -

cji. Ani tej po li cjant ki, ani in nych funk cjo na riu szek słu żą cych w na -

szej ko men dzie nie dys kry mi nu je my. W KMP pa nie zaj mu ją wie le

kie row ni czych sta no wisk. Je śli cho dzi o tę kon kret ną po li cjant kę, to

wie my, że do brze zro bi ła, cie szy my się z te go, na to miast kwe stia wy -

stą pie nia o od zna cze nie to zu peł nie in ny te mat.

OKIEM PO LI CJANT KI 
– Peł ni li śmy służ bę z Łu ka szem So bo niem, gdy otrzy ma li śmy po le -

ce nie uda nia się nad Od rę w miej sce, gdzie nie trzeź wy męż czy zna

wpadł do wo dy – opo wia da st. sierż. Ka ta rzy na Wi śniew ska. –

Po przy by ciu oka za ło się, że znaj du je się on już w po ło wie rze ki, mo -

men ta mi na po wierzch ni wo dy, mo men ta mi się w niej za nu rza. Aby

nie stra cić go z po la wi dze nia, prze bie gli śmy wia duk tem ko le jo wym

na dru gą stro nę rze ki, na stęp nie zbie gli śmy nad wo dę. Męż czy zna

był oko ło pół to ra me tra od brze gu. Ko le ga sko czył pierw szy do rze -
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Ra zem i osob no
St. sierż. Katarzyna Wiśniewska i st. sierż. Łukasz Soboń już
kilkakrotnie uratowali życie ludzkie. Ostatnio wyciągnęli z rzeki
tonącego mężczyznę. 

P ra cu ją w KMP w Opo lu – Ka ta rzy na Wi śniew ska od dwu na stu, a Łu kasz So boń

od sied miu lat. 28 ma ja br. peł ni li służ bę pa tro lo wą, gdy o 10.30 dy żur ny jed nost -

ki po le cił, by uda li się na wy spę Bol ko, gdyż za wia duk tem ko le jo wym nie trzeź wy

męż czy zna to pi się w Od rze. Na miej scu za sta li ko bie tę, któ ra po in for mo wa ła ich,

że męż czy zna wcze śniej sie dział na ław ce, po czym wstał, prze wró cił się i wpadł

do wo dy.

– Prze pły nął kil ka dzie siąt me trów, nie star czy ło mu jed nak sił, aby do pły nąć

do brze gu – opo wia da st. sierż. Ka ta rzy na Wi śniew ska. – Ra zem ze st. sierż. Łu ka -

szem So bo niem po bie gli śmy mo stem ko le jo wym na dru gi brzeg rze ki, wsko czy li śmy

do wo dy i wy cią gnę li śmy go na brzeg. Męż czy zna, jak się póź niej oka za ło 55-let ni,

wy ry wał się, krzy czał, że

chce jesz cze popły wać.

Przy je cha ła karet ka po -

go to wia ra tun ko we go

i od wio zła go do szpi ta -

la. Nie od niósł żad nych

ob ra żeń, ale że ba da nie

wy ka za ło 2,3 pro mi la al -

ko ho lu we krwi, le ka rze

skie ro wa li go do izby

wy trzeź wień. Od wie dzi -

łam go tam na stęp ne go

dnia, bar dzo prze pra szał

za swo je za cho wa nie,

twier dził, że nic nie 

pa mię ta, co się z nim

dzia ło.

To nie je dy ny przy-

pa dek, gdy Ka ta rzy na 

Wi śniew ska i Łu kasz

So boń ura to wa li ludz kie

ży cie. Kil ka lat te mu,

tak że na wy spie Bol ko,

wy cią gnę li z Od ry ko -

bie tę, któ ra chcia ła po peł nić sa mo bój stwo, a nie daw no Łu kasz So boń ścią gnął z mo -

stu przy ul. Ny sy Łu życ kiej męż czy znę, któ ry chciał sko czyć do Od ry. W po ło wie

ma ja 2012 r., po tym jak nie trzeź wy męż czy zna wsko czył do Od ry przy ul. Boń czy -

ka i za czął to nąć, prze trans por to wał go pon to nem na dru gi brzeg, do jed nost ki stra -

ży po żar nej. 

Pod czas ubie gło rocz nej zi my Ka ta rzy na Wi śniew ska, peł niąc (wspól nie ze straż -

ni kiem miej skim) noc ną służ bę, otrzy ma ła zgło sze nie, że na klat ce scho do wej jed -

ne go z bu dyn ków le ży męż czy zna i ję czy. Oka za ło się, że w je go miesz ka niu pę kła

ru ra z go rą cą wo dą, star szy pan wy do stał się na klat kę, ale w do mu zo sta ła żo na. I tyl -

ko dzię ki szyb kiej re ak cji po li cjant ki i jej part ne ra uda ło się ich ura to wać, obo je by li

bar dzo po pa rze ni.

– Nie sie nie po mo cy to zwy czaj ny ludz ki od ruch – mó wi st. sierż. Ka ta rzy na Wi -

śniew ska. – Mój oj ciec cho ro wał na ast mę, miał atak, prze wró cił się na uli cy, niestety

nikt mu nie pomógł, bo ludzie my śle li, że jest pi ja ny. I dla te go ni gdy nie bę dę obo -

jęt na na krzyw dę dru gie go czło wie ka. 

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. KMP w Opo lu

lipiec 2012 r.       POLICJA 997 Policjanci ratują  TYLKO SŁUŻBA 13

lu je my to miej sce, ale że by do pil no wać, by nikt

tam nie wcho dził, mu siał bym po sta wić tam

na 24 go dzi ny po li cjan ta.

Ra fał Pio trow ski słu ży w Po li cji od 2000 r.,

Krzysz tof Ma miń ski od 2005 r., a Łu kasz Pęt kow -

ski od 2010 r. Prze my sław Pa na sik wstą pił do SM

trzy la ta te mu.

PŁO NĄ CY DOM
30 mar ca 2012 ro ku. Do bie ga ła 1.35, gdy sierż.

sztab. Ra fał Pio trow ski i st. sierż. Krzysz tof Ma -

miń ski, pa tro lu jąc fia tem du ca to te ren Zą bek,

za uwa ży li pło mie nie i czar ny, gę sty dym, wy do -

by wa ją cy się z ga ra żu do mu po ło żo ne go przy uli -

cy Skład kow skie go. Pło nę ły sa mo cho dy.

Po li cjan ci włą czy li sy gna ły świetl ne i dźwię ko we

w ra dio wo zie, aby obu dzić miesz kań ców, ale

nikt nie za re ago wał. Do pie ro po pew nym cza sie

z bu dyn ku wy szedł za spa ny męż czy zna i nie

zwra ca jąc uwa gi na wy do by wa ją ce się z ga ra żu

pło mie nie, któ re by ły wyż sze od nie go, za py tał,

dla cze go po li cjan ci go nie po ko ją. A na py ta nie

funk cjo na riu szy, czy jesz cze ktoś jest w bu dyn -

ku, po wie dział, że je go kon ku bi na i... wró cił

do za dy mio ne go do mu. St. sierż. Krzysz tof Ma -

miń ski wbiegł za nim. Ko bie ta nie chcia ła wyjść,

bo... nie mia ła na sto pach kap ci, a męż czy zna

ca ły czas wra cał, jak by chciał coś za brać z miesz -

ka nia. W ewa ku acji z pierw sze go pię tra po ma -

gał sierż. sztab. Ra fał Pio trow ski. Gdy

przy je cha ła ka ret ka po go to wia ra tun ko we go, le -

karz, któ ry zba dał ura to wa nych, stwier dził, że

gdy by zo sta li w do mu jesz cze kil ka mi nut, ule -

gli by za cza dze niu. Prze by wa nie w dy mie mo gło

się też skoń czyć tra gicz nie dla Krzysz to fa Ma -

miń skie go, któ ry wy ma gał po mo cy w szpi ta lu.

LU DZIE NIE ZA PO MI NA JĄ
– Sły sze li śmy o po sta wie na szych po li cjan tów –

mó wi mło de mał żeń stwo, któ re od dzie się ciu

lat miesz ka w Ząb kach. – Za cho wa li się jak bo -

ha te ro wie. Je ste śmy dla nich peł ni uzna nia.

Funk cjo na riu szy chwa li też star szy pan, ro do -

wi ty ząb ko wia nin.

– Ry zy ko wa li wła sne ży cie. Za słu gu ją na

me da le. Cie szę się, że ma my ta kich stró żów 

pra wa.

Sa mi funk cjo na riu sze nie wi dzą nic szcze gól -

ne go w tym, co zro bi li.

– Naj waż niej sze, że dziew czyn ka prze ży ła,

ma my na dzie ję, że w peł ni wró ci do zdro wia –

mó wią Łu kasz Pęt kow ski i Prze my sław Pa na -

sik, któ rzy, po dob nie jak ich prze ło że ni, ca ły

czas in te re su ją się sta nem jej zdro wia.

– Za da niem po li cjan tów jest nie tyl ko ści ga -

nie prze stęp ców, ale też ra to wa nie ży cia ludz -

kie go – do da ją Ra fał Pio trow ski i Krzysz tof

Ma miń ski. – My tyl ko wy ko ny wa li śmy swo ją

pra cę.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra i Krzysz tof Chrza now ski

St. sierż. Katarzyna Wiśniewska i st. sierż. Łukasz Soboń
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ki, a ja w tym cza sie skon tak to wa łam się z dy żur nym, aby po in for mo -

wać, że znaj du je my się w in nym, niż by ło w zgło sze niu, miej scu.

Gdy bym te go nie zro bi ła, ka ret ka po go to wia ra tun ko we go i dru gi ra -

dio wóz błą dzi ły by i tra ci ły czas na do jazd. Na stęp nie odło ży łam ra -

dio sta cję, któ rą mia łam przy so bie, oraz te le fon i we szłam do wo dy,

gdzie ko le ga już stał i trzy mał te go czło wie ka. Po de szłam do nich,

po czym ra zem z Łu ka szem zła pa li śmy męż czy znę pod rę ce i cią -

gnę li śmy do brze gu, któ ry jest lek ko spa dzi sty. Aby wy cią gnąć go

z wo dy – a ca ły czas nam się wy ry wał, po za tym był cięż ki, gdyż ubra -

nie miał prze siąk nię te wo dą – we szłam na wał i ra zem z ko le gą wy -

cią gnę li śmy go.

Męż czy zna był agre syw ny, awan tu ro wał się. Chciał z po wro tem

ska kać do wo dy. Aby te mu za po biec, po li cjan ci za ło ży li mu kaj dan ki.

Prze ba da li go też na za war tość al ko ho lu – miał 2,3 pro mi la. Ka ret ka

po go to wia ra tun ko we go za bra ła go do szpi ta la.

– Wró ci li śmy do ko men dy – kon ty nu uje Ka ta rzy na Wró blew ska. –

Nasz prze ło żo ny, za stęp ca na czel ni ka wy dzia łu pre wen cji, po gra tu -

lo wał nam prze pro wa dze nia szyb kiej i sku tecz nej ak cji. Po nie waż by -

li śmy prze mo cze ni, po spo rzą dze niu no tat ki służ bo wej z te go

wy da rze nia zwol nił nas do do mu. 

Po li cjant ka uwa ża, że jej wkład w ra to wa nie czło wie ka był ta ki

sam, jak ko le gi.

– Prze cież wia do mo, że dwie oso by nie mo gą rów no cze śnie ro bić

te go sa me go – mó wi. – Za wsze, gdy wy cho dzi my z ra dio wo zu, za -

bie ra my ra dio sta cję. Gdy by ko le ga miał ją przy so bie, to on mu siał -

by po wia do mić dy żur ne go, gdzie się znaj du je my. Dzia ła li śmy

spon ta nicz nie, ni cze go nie usta la li śmy, chcie li śmy ura to wać czło-

wie ka.

Funk cjo na riusz ka ma żal, że jej ro la w tej ak cji zo sta ła zdys kre dy -

to wa na. Pod kre śla, że nie pierw szy raz.

– Swe go cza su wspól nie z Łu ka szem wy cią gnę li śmy z Od ry ko bie -

tę, któ ra chcia ła po peł nić sa mo bój stwo, a ubie głej zi my ze straż ni -

kiem miej skim, z któ rym peł ni łam służ bę, ra to wa li śmy po pa rzo ne go

męż czy znę. Żad ne z tych wy da rzeń nie zo sta ło do strze żo ne przez

prze ło żo nych. Na to miast każ de, cho ciaż by naj mniej sze, uchy bie nie

wy ko rzy sty wa ne jest przy oce nie mo jej pra cy. Za rzu co no mi m.in.,

że na służ bie nie by łam pra wi dło wo ubra na, nie mia łam ka mi zel ki

od bla sko wej. Fak tycz nie zdję łam ją, ale wcze śniej swo ją ka mi zel kę

zdjął prze wod nik psa, z któ rym peł ni łam służ bę, po nie waż pies sko -

czył na nie go i ją po bru dził. Nie chcia łam, że by każ de z nas wy glą -

da ło ina czej. W opi nii służ bo wej za rzu co no mi też, że za ma ło

wy sta wia łam man da tów. Mo że tak, ale jak wi dzę ko bie tę prze cho -

dzą cą na czer wo nych świa tłach, któ ra pła cze i pro si, że by jej nie ka -

rać fi nan so wo, bo ma trud ne wa run ki ży cio we, to naj pierw po uczam

ją, za strze ga jąc, że gdy na stęp nym ra zem zła mie prze pi sy, na pew no

dam jej man dat.

Ka ta rzy na Wi śniew ska kil ka dni przed zda rze niem, w któ rym bra -

ła udział z Łu ka szem So bo niem, wró ci ła do służ by po dłu go trwa łym

zwol nie niu le kar skim.

– Od kil ku lat do ty ka ją mnie róż ne cho ro by – mó wi. – Mam wrzo -

dy żo łąd ka, by łam w szpi ta lu. Po ro ni łam cią żę, prze ży łam du ży stres.

Upa dłam na pla cu przed ko men dą, był nie od śnie żo ny, mia łam rę kę

w gip sie. Na te stach spraw no ścio wych mia łam wy pa dek – po waż nie

uszko dzi łam nerw bar ko wy, prze szłam dłu gą re ha bi li ta cję, bó le da -

lej mi do ku cza ją.

Już po jej po wro cie do służ by z L -4 zo sta ło wsz czę te po stę po wa -

nie ad mi ni stra cyj ne w spra wie ob ni że nia do dat ku służ bo we go,

w związ ku z ne ga tyw ną oce ną za la ta 2007–2010.

Po li cjant ka pod kre śla, że ostat nie wy da rze nia od bi ja ją się na jej sa -

mo po czu ciu. 

– Źle sy piam, ca ły czas my ślę o pra cy – wzdy cha. – Gdy w ma ju

wra ca łam do służ by, by łam peł na za pa łu. Lu bię swój za wód, nie wy -

obra żam so bie, że mo gła bym ro bić co in ne go. Nie ste ty, pod cię to mi

skrzy dła.

OKIEM PO LI CJAN TA
– Po tym, jak otrzy ma li śmy zgło sze nie, że przy wia duk cie ko le jo wym

męż czy zna znaj du je się w wo dzie, po je cha li śmy z Ka ta rzy ną Wi -

śniew ską na miej sce zda rze nia – opo wia da st. sierż. Łu kasz So boń.

– Oso ba, któ ra sta ła na brze gu, wska za ła nam męż czy znę, któ ry znaj -

do wał się w po ło wie rze ki. Wraz z ko le żan ką prze bie gli śmy wa łem

ko le jo wym na dru gi brzeg. W tym cza sie męż czy zna był już oko ło

pół to ra me tra od brze gu. Ja wsze dłem do wo dy, na to miast ko le żan -

ka, któ ra mia ła z so bą ra dio sta cję, za trzy ma ła się na chwi lę i skon tak -

to wa ła z dy żur nym, pro sząc, aby we zwał ka ret kę po go to wia

ra tun ko we go i dru gi ra dio wóz, po czym rów nież we szła do wo dy. Po -

nie waż męż czy zna to za nu rzał się, to wy pły wał, zła pa łem go i za czą -

łem przy cią gać do sie bie, on jed nak ca ły czas się wy ry wał. Ka ta rzy na

chwy ci ła go za rę kę i wspól nie cią gnę li śmy w kie run ku brze gu. Że -

by śmy mo gli wy cią gnąć go z wo dy, ko le żan ka mu sia ła wyjść na wał.

Zła pa ła go za ko szul kę, przy trzy ma ła, a ja tym cza sem rów nież wy -

do sta łem się na wał. Na stęp nie, wspól ny mi si ła mi, wy cią gnę li śmy

go z rze ki.

Łu kasz So boń pod kre śla, że tyl ko dzię ki wspól nym dzia ła niom

wszyst ko skoń czy ło się po myśl nie.

– Gdy bym był tam sam, na pew no nie dał bym so bie ra dy, nie uda -

ło by mi się wy cią gnąć czło wie ka na brzeg. Gdy by Ka ta rzy na by ła tam

sa ma, też nie da ła by ra dy wy cią gnąć go z wo dy.

Po li cjant pod kre śla, że za to zda rze nie nie otrzy mał żad nej na gro -

dy pie nięż nej. I jej nie ocze ki wał. Mó wi, że wy star czy ły mu gra tu la -

cje, któ re zło żył je mu i ko le żan ce za stęp ca na czel ni ka. 

St. sierż. Łu kasz So boń kil ka krot nie już ra to wał ludzi, m.in. 

męż czy znę, któ ry chciał sko czyć do Od ry. Prze trans por to wał też pon -

to nem nie trzeź we go na dru gi brzeg rze ki, po tym jak ten sko czył z

mostu.

SPO TKA LI SIĘ
12 wrze śnia 2012 r., kie dy re por te rzy „Po li cji 997” od wie dzi li Opo -

le, ko men dant miej ski Po li cji mł. insp. Ja cek Tom czak za pro sił

na spo tka nie st. sierż. Ka ta rzy nę Wi śniew ską i st. sierż. Łu ka sza So -

bo nia. Ko men dant zło żył funk cjo na riu szom gra tu la cje. Roz ma wia li

o służ bie w Po li cji.

– By łam mi le za sko czo na tym spo tka niem – mó wi Ka ta rzy na Wi -

śniew ska. – At mos fe ra by ła przy jem na.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
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Insp. Jan Lach, pierw szy za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie -
go Po li cji w Opo lu:
– Jak w ca łej Po li cji, tak i w gar ni zo nie opol skim ko men dan ci
miej scy i po wia to wi ma ją peł ną swo bo dę w za kre sie wy na gra -
dza nia i wy róż nia nia, w ten czy in ny spo sób, swo ich pod wład -
nych. Jed nak w ra mach nad zo ru służ bo we go spraw dzi li śmy
wszyst kie oko licz no ści, ja ki mi kie ro wał się w tej spra wie ko -
men dant miej ski. Wszyst ko wska zu je na to, że za dzia łał pra -
wi dło wo.
Wy stę pu jąc z wnio skiem o przy zna nie me da lu po li cjan to wi,
zwra cał uwa gę na je go (ale też i po li cjant ki) spo sób po stę po -
wa nia pod czas tej ak cji, jak rów nież to, że st. sierż. Łu kasz So -
boń już wcze śniej ura to wał ży cie kil ku oso bom.
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Rosnący problem oszustw wobec
osób starszych stał się prawdziwą
plagą w większych miastach.
Policjanci wymyślili, jak z tym
walczyć. I są efekty.

T ryb dzia ła nia spraw ców jest pro sty: wy -

szu ku ją w książ ce te le fo nicz nej nu me ry

osób, któ re mo gą być w po de szłym wie -

ku, naj czę ściej wy bie ra jąc imio na sta ro mod -

ne. Kie dy dzwo nią do swo ich ofiar, po tra fią tak

ni mi ma ni pu lo wać, aby uwie rzy ły, że roz ma -

wia ją z człon kiem swo jej ro dzi ny. „Wpa dłem

w kło po ty i tyl ko ty mo żesz mi po móc” – 

mó wią im. Wy ko rzy stu jąc za ufa nie i chęć by cia

po trzeb nym star szych osób, pro szą o na tych -

mia sto wą po moc fi nan so wą. Ofia ra jest prze ko -

na na, że po ma ga ko muś bli skie mu. Za miast

te go, tra ci oszczęd no ści swo je go ży cia.

SKA LA ZJA WI SKA
W sa mej War sza wie (jak wska zu ją sta ty sty ki

Ko men dy Sto łecz nej Po li cji) w 2010 r. wsz -

czę to 324 po stę po wa nia pro wa dzo ne w spra -

wie oszustw „na wnucz ka”, co sta no wi ło

istot ny wzrost w po rów na niu z 229 zda rze -

nia mi od no to wa ny mi w 2009 ro ku. Łącz na

war tość strat w tych dwóch la tach wy no si -

ła 6 027 600 zł, czy li śred nio każ da z ofiar

mu sia ła prze ka zać spraw com ko ło 11 tys. zł.

Choć w sto li cy do cho dzi do naj więk szej licz -

by oszustw, za gro że ni są tak że miesz kań cy

in nych miast, ta kich jak Wro cław, Kra ków,

Ka to wi ce czy Gdańsk. 

KAM PA NIA SPO ŁECZ NA
– Bio rąc pod uwa gę ska lę pro ble mu, uzna li -

śmy, że na le ży się nim za jąć – opo wia da mł.

asp. Mar cin Szy mań ski z Wy dzia łu Wy wia -

dow czo -Pa tro lo we go Ko men dy Sto łecz nej

Po li cji. – Ma my do świad cze nie w ak cjach

pre wen cyj nych i chcie li śmy po ka zać, że

z tym zja wi skiem da się wal czyć, trze ba tyl ko

do trzeć do ad re sa tów w od po wied ni spo sób.

Mo wa o kam pa nii spo łecz nej „Nie daj się

zło wić na wnucz ka”, któ ra w czerw cu te go 

ro ku zo sta ła wy róż nio na w kon kur sie „Kam -

pa nia Spo łecz na Ro ku 2011” w ka te go rii in -

sty tu cji pu blicz nych. 

– Kam pa nię otwo rzy li śmy w Dniu Bab ci

w 2011 ro ku kon fe ren cją pra so wą, na któ rą

za pro si li śmy rze czy wi stą ofia rę oszu sta – opo -

wia da mł. asp. Wio let ta Szub ska z WWP KSP.

Wśród ma te ria łów przy go to wa nych w ra -

mach kam pa nii zna la zły się: re por taż przed -

sta wia ją cy syl wet kę okra dzio nej ko bie ty,

pla kat, ulot ki, na klej ki z nu me rem alar mo -

wym 112, do sto so wa ne do po trzeb osób star -

szych. Spo ty in for ma cyj ne, w któ rych gra ły

zna ne oso by, w tym po pu lar ni ak to rzy se ria lo -

wi, moż na by ło oglą dać przez trzy ty go dnie

w te le wi zji. 

– W ak cję za an ga żo wa ło się wie le osób,

mię dzy in ny mi psy cho lo go wie z ko men dy

sto łecz nej, po li cjan ci Wy dzia łu Kry mi nal ne -

go KSP oraz Ze spół Pra so wy KSP – pod kre śla

mł. asp. Mar cin Szy mań ski.

Aby do trzeć do gru py do ce lo wej, po li cjan -

ci za pro po no wa li wpro wa dze nie pro ble mu

do po pu lar nych se ria li, ta kich jak „Ple ba nia”,

„Oj ciec Ma te usz”, „Ma la now ski i part ne rzy”.

Wspól nie z TVP stwo rzy li re por taż trak tu ją -

cy o ca łym spek trum prze stęp stwa, o któ rym

tak że in for mo wa li na an te nach wie lu sta cji

ra dio wych oraz te le wi zyj nych, m.in. TTV. Po -

przez part ne rów kam pa nii, tj. Ku rii Die ce zji

War szaw skiej, TP S.A., Oran ge, pro wa dzi li

dys try bu cję ma te ria łów in for ma cyj nych.

GRU PA DO CE LO WA – OFIA RY
Z da nych sta ty stycz nych Ko men dy Sto łecz -

nej Po li cji wy ni ka, że naj wię cej po krzyw dzo -

nych jest w wie ku 70–79 lat (44 proc.), dru gą

bar dzo licz ną gru pą są oso by po wy żej 80. ro ku

ży cia (36 proc.). 

Wie lu star szych lu dzi zda je so bie spra wę

z pro ble mu, ale i tak mo gą stać się ofia ra mi.

– Kie dy od wie dza li śmy klu by se nio ra i za -

czy na li śmy roz mo wy na te mat oszustw

„na wnucz ka”, dziad ko wie i bab cie mó wi li, że

oni na pew no nie da li by się po dejść zło dzie -

jom – wspo mi na mł. asp. Wio let ta Szub ska. –

Do pie ro po obej rze niu re por ta żu przy zna wa -

li, że być mo że za cho wa li by się tak sa mo jak

je go bo ha ter ka.

Dla te go tak waż ne jest cią głe in for mo wa -

nie, przy po mi na nie i mo ni to ro wa nie. Zwłasz -

cza w przy pad ku star szych lu dzi sa mot nie

miesz ka ją cych, po nie waż do brze przy go to wa -

na „le gen da” mo że być bar dzo prze ko nu ją ca.

LE GEN DA
Spraw cy oszustw dzia ła ją w spo sób sche ma -

tycz ny. Wszyst ko opie ra ją na le gen dzie, opo -

wie ści w mia rę ela stycz nie do pa so wa nej

do sy tu acji ro dzin nej wy bra nej ofia ry. Wy ko -

rzy stu jąc ano ni mo wość w roz mo wie te le fo -

nicz nej, dzwo nią do wy bra nej oso by, mó wiąc

„cześć, bab ciu” al bo po pro stu „cześć, to ja”.

W ra zie cze go za wsze mo gą wy ja śnić, że to

tyl ko po mył ka. 

– Wstęp na fa za roz mo wy sprzy ja uwia-

ry god nie niu spraw cy, któ ry da lej mo że 

swo bod nie ma ni pu lo wać sy tu acją – pod kre -

śla mł. asp. Szy mań ski. – Tak zbu do wa ny

kon takt in ter per so nal ny mię dzy spraw cą

a po ten cjal ną ofia rą sprzy ja skie ro wa niu proś -

by o po ży cze nie pie nię dzy al bo in nych kosz -

tow no ści.

Two rzo ne przez oszu stów le gen dy są róż ne:

4 upro wa dze nie (w ta kim wy pad ku ko bie ta

dzwo ni z proś bą o pie nią dze na opła ce nie

oku pu);
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Jak wal czyć 
z „wnucz ka mi”?
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4 wy pa dek;

4 ko niecz ność spła ty dłu gu;

4 ope ra cja.

Za zwy czaj spraw ca pro si ofia rę o przy go -

to wa nie go tów ki do od bio ru w umó wio nym

miej scu (w miesz ka niu, przed blo kiem,

w po bli żu ban ku, z któ re go ofia ra bę dzie od -

bie ra ła pie nią dze). In nym ra zem na kła nia

ofia rę do wy ko na nia prze le wu na kon to ban -

ko we al bo na wet do wspól ne go pój ścia

do od dzia łu ban ku, aby wy pła cić pie nią dze

z kon ta, bądź za cią gnąć kre dyt. W ostat niej

chwi li in for mu je, że z róż nych po wo dów sam

nie bę dzie w sta nie ode brać pie nię dzy,

a w je go imie niu zro bi to np. zna jo my (tzw.

od bie rak). 

– Spraw ca, uda ją cy oso bę bli ską, wciąż po -

zo sta je w kon tak cie z po ten cjal ną ofia rą,

dzwo niąc do niej moż li wie naj czę ściej – wy -

ja śnia mł. asp. Szub ska. – Wy wie ra pre sję,

pod kre śla jąc brak cza su i ko niecz ność na -

tych mia sto wej re ali za cji je go proś by. Na le ży

pa mię tać, że ca łość zda rze nia od mo men tu

pierw sze go te le fo nu do wy da nia pie nię dzy

trwa tyl ko kil ka go dzin.

PRA WO
Do sze ro kiej ga my oszustw „na wnucz ka” za -

sto so wa nie ma art. 286 par. 1 ko dek su kar ne -

go. Zgod nie z tym prze pi sem, kto w ce lu

osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej do pro wa dza

in ną oso bę do nie ko rzyst ne go roz po rzą dze -

nia wła snym lub cu dzym mie niem za po mo -

cą wpro wa dze nia jej w błąd al bo wy zy ska nia

błę du lub nie zdol no ści do na le ży te go poj mo -

wa nia przed się bra ne go dzia ła nia, pod le ga ka -

rze po zba wie nia wol no ści od 6 mie się cy

do lat 8. O wpro wa dze niu w błąd moż na mó -

wić w sy tu acji, gdy stwa rza się w in nej oso bie

fał szy we prze świad cze nie co do okre ślo ne go

wy cin ka rze czy wi sto ści. Na to miast z wy zy -

ska niem błę du ma my do czy nie nia w

przy pad ku, gdy ofia ra ma już fał szy we prze -

świad cze nie, na to miast spraw ca de cy du je się

wy ko rzy stać tę sy tu ację dla wła snej ko rzy ści,

a na szko dę ofia ry.

WAL KA DA JE EFEK TY
Z da nych ko men dy sto łecz nej wy ni ka, że

dzię ki kam pa nii „Nie daj się zło wić

na wnucz ka” w War sza wie prze stęp czość

w tym za kre sie spa dła o 70 proc.

– Sta ra li śmy się do trzeć do tak wie lu osób,

jak tyl ko się da ło – pod kre śla mł. asp. Szy -

mań ski. – Kie dy lu dzie do sta ją ta ką in for ma -

cję od Po li cji, już wie dzą, że je śli bę dzie się

coś dzia ło, mo gą się do nas zgło sić. W ten

spo sób bu du je my za ufa nie, ale i po czu cie

bez pie czeń stwa. 

ALEK SAN DRA WZO REK
ilu stra cje KSP

październik 2012 r.       POLICJA 997 Prewencja  TYLKO SŁUŻBA 23

Por tret spraw cy we dług psy cho lo gów z KSP – ana li za akt
Spraw cą, tzw. te le fo ni stą, czy li oso bą na wią zu ją cą kon takt te le fo nicz ny, naj czę ściej
jest oso ba w prze dzia le wie ko wym 25–50 lat. Od bie ra ją cy mi pie nią dze, tzw. od bie -
ra ka mi, są za zwy czaj męż czyź ni w wie ku od 15 do 30 lat, mo gą na le żeć do gru py
prze stęp czej. 
Zda rza się też, że spraw cy nie dzia ła ją w gru pie, są to tzw. wol ni strzel cy. 
Moż na przy jąć, że spraw cy peł nią cy ro lę „te le fo ni sty” mo gą być oso ba mi po sia da -
ją cy mi umie jęt ność sto so wa nia za sad ko mu ni ka cji in ter per so nal nej, so cjo tech ni ki
(tech ni ki wy wie ra nia wpły wu itp.). Nie moż na wy klu czyć, że wcze śniej pra co wa li np.
w te le mar ke tin gu, sprze da ży bez po śred niej lub ja ko akwi zy to rzy. Spo sób dzia ła nia
spraw ców prze stęp stwa oszu stwa me to dą „na wnucz ka” i sto so wa ne przez nich me -
to dy świad czą o za pla no wa nym dzia ła niu. 
Po ziom in te li gen cji spraw ców nie od bie ga od nor my. Pew ne ich dzia ła nia (zwłasz cza
„te le fo ni stów”) mo gą wska zy wać na po nad prze cięt ny po ziom in te lek tu al ny.

partnerzy kampanii: projekt: Ignacy Matuszewskipartnerzy kampanii:
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Około 180 milionów zł wydała
polska Policja na sprzęt
na EURO 2012. Trafił do policjantów
pracujących na terenie miast
gospodarzy tej imprezy oraz
do jednostek zaangażowanych
w zabezpieczanie operacji 
HAT TRICK 2012. Euro się
skończyło, sprzęt został,
obdarowani są zadowoleni, bo
dzięki temu się im poprawiło.

O pie nią dzach na EU RO 2012 po my śla -

no już w 2007 r. Wów czas to do ko na -

no pierw szych za ku pów z my ślą

o tych mi strzo stwach. 

UZBRO JE NIE I TECH NI KA
Za 40,6 mln zł ku pio no ubra nia an ty odłam -

ko we, tar cze ochron ne, ka ski, pał ki, ka mi -

zel ki ku lo od por ne, heł my  odłam ko wo- i

kuloodporne, kaj dan ki, a tak że ka me ry i lor -

net ki ter mo wi zyj ne, ra da ro we mier ni ki

pręd ko ści, sta cjo nar no -prze no śne ana li -

za to ry do ba da nia za war to ści al ko ho lu 

w wy dy cha nym po wie trzu, urzą dze nia

do szyb kiej iden ty fi ka cji dak ty lo sko pĳ nej

Mor pho Ra pID, urzą dze nie do re je stra cji

im prez ma so wych i kom plet ne sta no wi ska

peł no funk cyj ne do re je stra cji elek tro nicz -

nej da nych iden ty fi ka cyj nych osób. 

W 2011 r. za ko lej ne 10,3 mln zł ku pio no

ko lej ną par tię ka sków, tar cze ochron ne, 

pał ki, kaj dan ki jed no ra zo we, ka mi zel ki 

ku lo od por ne, a tak że ręcz ne mio ta cze 

mie szan ki pie przo wej, pły ty ba li stycz ne, re -

flek to ry oświe tle nio we, a tak że środ ki bar -

wią ce do mio ta czy wo dy.

W br. środ ki fi nan so we na uzbro je nie

i tech ni kę po li cyj ną prze zna czo ne na

EU RO 2012 wy ko rzy sta no w ca ło ści na

za kup: ręcz nych mio ta czy mie szan ki pie -

przo wej, kar tri dży do pa ra li za to rów, na-

wi ga cji GPS z wy po sa że niem, szpe ra czy 

ha lo ge no wych oraz kaj danek i amu ni cji.

Wszyst ko ra zem za 2,4 mln zł.

TRANS PORT
Na EU RO 2012 ku pio no 600 fur go nów wy -

pa do wych mer ce des benz sprin ter za 107

mln zł (177 816 zł za sztu kę) i 24 am bu lan -

se sa ni tar ne na po jeź dzie volks wa gen cra -

fter za 7,8 mln zł (po 324 970 zł za sztu kę).

Tu li sta ob da ro wa nych jest dłu ga i, co cie -

ka we, do ty czy wszyst kich wo je wództw.

Naj wię cej aut do sta li go spo da rze pił kar -

skich mi strzostw Eu ro py. Pierw sza część

po jaz dów tra fi ła do jed no stek jesz cze

w 2011 r. Po zo sta łe (335 sztuk) ode bra no

i prze ka za no zgod nie z wa run ka mi umo wy

za ku pu do 25 kwiet nia br. Osob ną spra wą

są zwięk szo ne wy dat ki na pa li wo do tych

i po zo sta łych po jaz dów uży wa nych pod czas

EU RO. Na pod sta wie da nych prze ka za -

nych przez służ by bio rą ce udział w za bez -

pie cze niu mi strzostw, czy li: Głów ny Sztab

Po li cji, Biu ro Kry mi nal ne, Biu ro Ru chu

Dro go we go i Biu ro Ope ra cji An ty ter ro ry -

stycz nych KGP, o licz bie pla no wa ne go

do uży cia sprzę tu trans por to we go oraz je go

prze bie gu, okre ślo no kosz ty zwią za ne z za -

bez pie cze niem lo gi stycz nym tej im pre zy

(oko ło 7 mln zł). Środ ki te zo sta ły zu ży te

zgod nie z prze zna cze niem i nie ma już

po nich śla du. 

WY PO SA ŻE NIE SPE CJAL NE
5,5 tys. ze sta wów prze ciw u de rze nio wych

no we go wzo ru dla po li cjan tów z od dzia łów

pre wen cji Po li cji (OPP) za łącz ną kwo -

tę 10,5 mln zł prze trwa ło mi strzo stwa i bę -

dą słu żyć po li cjan tom jesz cze dłu go.

W skład tych ze sta wów we szły: ka mi zel ki

ochron ne, ochra nia cze na no gi i rę ce oraz
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rę ka wi ce prze ciw u de rze nio we. Pierw szą par tię

(3929 sztuk) te go sprzę tu do star czo no jesz cze

w grud niu 2011 r., a po zo sta łe 1571 kom ple tów

do 15 mar ca br. Tra fi ły do wszyst kich wo je wództw,

ale naj wię cej do sta li po li cjan ci z War sza wy, Wro cła -

wia, Po zna nia, Kra ko wa i Gdań ska. 

Oprócz te go, na pod sta wie za po trze bo wa nia zgło -

szo ne go przez Głów ny Sztab Po li cji KGP, za opa trzo -

no pol skich i za gra nicz nych spot ter sów – ku pio no

po 300 sztuk ko szu lek po lo, T -shir tów, kur tek let -

nich, cza pek ty pu ba se ball i po 280 sa sze tek oso bi -

stych ty pu push -bang ka mi ze lek od bla sko wych

(łącz nie za 135 tys. zł).

W ra mach wy po sa że nia spe cjal ne go już od 2007 r.

mo der ni zo wa no i re mon to wa no po li cyj ne śmi głow -

ce Mi -8T, W -3 i W -3A. Wy da no na ten cel oko ło 23

mln zł (w tym 2 mln zł w ro ku 2012), co po zwo li ło

utrzy mać po li cyj ne stat ki po wietrz ne w od po wied -

niej spraw no ści tech nicz nej oraz go to wo ści ope ra cyj -

nej w trak cie trwa nia ope ra cji HAT TRICK 2012. 

Z na szych ob li czeń wy ni ka, że oko ło 180 mln zł

Po li cja wy da ła na cen tral ny za kup no we go sprzę tu,

któ ry po zo stał po EU RO i te raz wy ko rzy sty wa ny jest

do co dzien nej służ by.

WY DAT KI JED NO STEK
Po nad to oko ło 1,5 mln zł wy da ły ze swo ich bu dże tów

jed nost ki Po li cji w ca łym kra ju na sprzęt, któ ry wspo -

ma gał pił kar skie mi strzo stwa. Na przy kład KWP

w Olsz ty nie (choć nie od by wa ły się tam me cze) wy da -

ła 100 tys. zł, m.in. na za kup kla tek i ada pta cję 5 fur go -

nów do prze wo zów psów służ bo wych. Dzię ki te mu psy,

w za leż no ści od po trzeb, w każ dej chwi li mo gą zo stać

prze trans por to wa ne, np. w oko li ce sta dio nów.

KWP w Ka to wi cach wy da ła 150 tys. zł na wy po sa że -

nie dla jeźdź ców ko ni służ bo wych. Pił kar skie mi strzo -

stwa wspo ma ga ły swo imi wy dat ka mi tak że KWP

w Szcze ci nie, Rze szo wie, Ło dzi, Byd gosz czy, Ra do -

miu, Opo lu, Kiel cach i Lu bli nie. 

Naj więk sze kosz ty po nio sły jed nost ki z miast 

go spo da rzy mi strzostw. KSP wy da ła m.in. po nad 500

tys. zł na za kup ma te ria łów, w tym na kup no: gra na tów

aku stycz nych i aku stycz no -ga zo wych, czę ści za mien -

nych do po jaz dów, ma te ria łów biu ro wych, la bo ra to ryj -

nych i che micz nych oraz 200 tys. na wy po sa że nie

ochron ne i na pra wy w za kre sie sprzę tu uzbro je nia

i tech ni ki po li cyj nej. 120 tys. zł prze zna czy ła KWP we

Wro cła wiu na sprzęt kwa te run ko wy dla Cen trum Do -

wo dze nia Po do pe ra cją EU RO, 114 tys. zł za in we sto -

wa ła KWP w Gdań sku w kup no al ko te stów dla rd,

bez ust ni ko wych te ste rów do al ko ho lu i dru kar ki

do sta cjo nar ne go urzą dze nia ba da ją ce go za war tość al -

ko ho lu oraz pra wie 72 tys. zł w sprzęt do re mon to wa -

ne go obiek tu OPP i wy po sa że nie kwa te run ko we

Za pa so we go Sta no wi ska Kie ro wa nia. 

Wszyst ko to po zo sta ło po EU RO, słu ży i jesz cze

przez ja kiś czas słu żyć bę dzie pol skim po li cjan tom,

choć na stęp nej im pre zy po dob nej ran gi pew nie nie

do cze ka…

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra
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Skrom ny 
i wszech stron ny

Da ne tech nicz ne hy un dai i30 1.6 CRDi

sil nik – wy so ko pręż ny, rzę do wy 4-cy lin dro wy
po jem ność sil ni ka – 1582 cm³
moc mak sy mal na – 115 KM/ 4000 obr./min
mak sy mal ny mo ment ob ro to wy Nm – 255/1900 obr./min
przy spie sze nie – 0–100 km/h: 11,9 s
pręd kość mak sy mal na – 188 km/h
skrzy nia bie gów – 6-bie go wa, ma nu al na
pro mień za wra ca nia (pro mień skrę tu) – 5,21 m
wy mia ry – dłu gość/sze ro kość/wy so kość 4475/1775/1520 mm
ma sa wła sna – 1334 kg
po jem ność ba gaż ni ka – 415/1395 l 
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Ocena hyundai i30 1.6 CRDi

Wydział Ruchu Drogowego KPP
w Wołominie

od lewej: st. sierż. Wojciech
Szczęsny i mł. asp. Paweł Górecki

5+

Referat Patrolowo-Interwencyjny
KMP w Sopocie

od lewej: st. post. Daniel Zegzuła
i st. post. Bożena Domagała 

4+

Posterunek Policji w Gozdowie
(KPP w Sierpcu)

od lewej: asp. Wiesław Stępkowski
i asp. sztab. Janusz Barański

5
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Hyundai i30 pojawia się
w policyjnej flocie coraz liczniej.
Wydaje się nawet zastępować kię
cee’d. Postanowiliśmy sprawdzić,
jak tę zmianę widzą policjanci.

Po do bień stwo hun da ia do kii cee’d nie

jest przy pad ko we, bo oba au ta po wsta ją

na tej sa mej plat for mie pod ło go wej. Są

spo krew nio ne tech nicz nie i kon struk cyj nie.

Ale czy ta kie sa me?

STYL I TECH NO LO GIA
No wy ra dio wóz w bar wach Po li cji pre zen tu je się

ra czej skrom nie. Nie rzu ca ją ca się w oczy sty li -

sty ka jest kon ser wa tyw na i po nad cza so wa. Pro -

sty styl po zwa la na lep sze wy ko rzy sta nie

wnę trza. Na przed nich sie dze niach i na tyl nej

ka na pie jest dość miej sca. Po li cjan ci z Re fe ra tu

Pa tro lo wo -In ter wen cyj ne go KMP w So po cie

chwa lą kom for to we fo te le. Po dzie się cio go dzin -

nym dy żu rze nie od czu wa ją bó lu ple ców czy

odrę twie nia. Ma te riał uży ty do wy ko na nia ta pi -

cer ki jest do brej ja ko ści, a tyl na ka na pa zo sta ła

po kry ta ma te ria łem ła twym do utrzy ma nia

w czy sto ści. Na de sce roz dziel czej jest wszyst -

ko, co po trzeb ne. Dzię ki te mu kie row ca nie ma

pro ble mu ani z ob słu gą urzą dzeń, ani z od czy ty -

wa niem ze ga rów. Wszyst ko jest so lid nie spa so -

wa ne i pod świe tlo ne na nie bie sko. 

Au ta te są w Po li cji kró cej niż rok, ale da ły się

już po znać od stro ny prak tycz nej. Po li cjan ci

z WRD KPP w Wo ło mi nie za uwa ża ją w pierw -

szej ko lej no ści wyż szy prze świt pod wo zia. Nie

mu szą oba wiać się kra węż ni ków czy nie utwar -

dzo nych dróg. 

Sil nik Die sla ra dzi so bie z ra dio wo zem bez pro -

ble mów. Ma do bre przy spie sze nie, co w po łą cze -

niu z sze ścio bie go wą skrzy nią bie gów po zwa la

na szyb kie in ter wen cje. Na szym roz mów com po -

do ba ją się prak tycz ne roz wią za nia, jak: kie row ni -

ca wie lo funk cyj na, port USB, wy świe tlacz

po ka zu ją cy, kie dy moż na włą czyć wyż szy lub niż -

szy bieg, w za leż no ści od ob cią że nia sil ni ka, czuj -

ni ki co fa nia oraz du że lu ster ka wstecz ne.

Po zy tyw ne wy po wie dzi by ły też o ogrze wa niu

wnę trza oraz o wy daj nej kli ma ty za cji.

PRZY GO TO WA NIE DO SŁUŻ BY
Hy un dai jest au tem cy wil nym przy go to wa nym

do służ by w Po li cji. Nie znaj dzie my tu taj spe cjal -

nych uchwy tów na pał ki czy np. prze gro dy

z plek si gla su za przed ni mi sie dze nia mi do od izo -

lo wa nia ewen tu al nych nie bez piecz nych za trzy -

ma nych, zna nej z ra dio wo zów star szej ge ne ra cji.

Użyt kow ni cy z Po ste run ku Po li cji w Goz do wie

w woj. ma zo wiec kim chcie li by mieć przy naj -

mniej sta lo wą lin kę przy pod ło dze, aby przy piąć

za ku te go w kaj dan ki za trzy ma ne go. 

Plu sem są blo ko wa ne drzwi tyl ne z moż li wo -

ścią otwie ra nia na trzy spo so by. Za po mo cą pi lo -

ta, przy ci skiem przy le war ku zmia ny bie gów oraz

lin ką umiesz czo ną w we wnętrz nej czę ści drzwi

tyl nych, a do stęp nej po otwo rze niu drzwi przed -

nich. Nie za leż nie od spo so bu od blo ko wa nia, za -

wsze ktoś mu si na ci snąć klam kę z ze wnątrz. 

Zaj mo wa nie miej sca we wnątrz czy też szyb kie

opusz cze nie po jaz du nie spra wia kło po tów. Brak

za strze żeń do ba gaż ni ka. Po otwo rze niu kla py wi -

dzi my nie bie skie świa tła bły sko we, po moc ne np.

przy ob słu dze zda rzeń dro go wych. Po li cjan ci

z Wo ło mi na zmie ści li w ba gaż ni ku ro wer po za -

trzy ma niu nie trzeź we go cy kli sty. Za mon to wa ne

we wnątrz po jaz du wy po sa że nie spe cja li stycz ne

nie spra wia pro ble mów w użyt ko wa niu i nie zaj -

mu je prze strze ni użyt kow ni kom.

Na le ży za uwa żyć, że przy no wym ra dio wo zie

po my śla no o do świe tle niu wnę trza. Po li cjan ci

chwa lą po zwa la ją cą się re gu lo wać lam pę umiesz -

czo ną na pod su fit ce. Na wet dro gów ka nie zgła -

sza za strze żeń. Na środ ku su fi tu jest jesz cze

jed na lam pa i ko lej na (LED) nad tyl ną ka na pą.

Licz ba i po jem ność schow ków speł niają po trze -

by po li cjan tów. 

Trze ba też wspo mnieć o bel ce sy gna li za cyj nej

na da chu. Oprócz świa teł bły sko wych i moc nych

sy ren zna la zły się tu do dat ko we re flek to ry oświe -

tla ją ce te ren po bo kach po jaz du i dwa wspo ma -

ga ją ce stan dar do we świa tła przed nie. Zda niem

na szych roz mów ców jest to wy po sa że nie bar dzo

po trzeb ne przy wy ko ny wa niu za dań pod czas

wszel kich zda rzeń na służ bie. 

DO BRE NO TO WA NIA
Po li cjan ci szyb ko przy zwy cza ili się do hy un -

da ia i30. Mo że ze wzglę du na po do bień stwo

do kii cee’d. A mo że dla te go, że au to jest

pro ste, in tu icyj ne i przy naj mniej w kil ku

pro cen tach le piej przy go to wa ne do za dań P

o li cji, sło wem – no wy ra dio wóz spraw dza się

pod czas służ by. A wy ko rzy sty wa ny jest

do pod sta wo wych za dań, ta kich, jak pa tro lo -

wa nie, kon wo jo wa nie, in ter wen cje, pra ca

dziel ni co wych, kon tro le i ob słu ga zda rzeń

dro go wych. Sil nik o ma łej po jem no ści wy -

ka zu je tak że ma ły ape tyt na pa li wo. Użyt -

kow ni cy chwa lą do brą ma new ro wość,

po trzeb ną szcze gól nie w mia stach. Na to -

miast po li cjan ci z Goz do wa pro po nu ją za -

mon to wa nie do dat ko we go lu ster ka

wstecz ne go dla pa sa że ra, aby mógł mieć

moż li wość lep szej ob ser wa cji w szer szym

za kre sie. Po ze sta wie niu opi nii po li cjan tów

ko rzy sta ją cych z ra dio wo zów w róż ny spo -

sób, moż na mieć na dzie ję, że hy un dai

i30 1,6 CRDi kom bi do brze za stą pi po -

przed ni ków i mo że kie dyś bę dzie wspo mi -

na ny ja ko pro sty, ale nie za wod ny wóz

po li cyj ny.

tekst i zdj. KRZYSZ TOF CHRZA NOW SKI
(więcej zdjęć na www.gazeta.policja.pl)

TYLKO SŁUŻBA Policyjna flota – hyundai i30 1,6 CRDi kombi28

Do dat ko we lam py bły sko we na kla pie ba gaż ni ka

Re gu lo wa na i wy god na lamp ka

Wie lo funk cyj na bel ka z po moc ny mi szpe ra cza mi

Pod ma ską moc ny i oszczęd ny sil nik Pro sty i funk cjo nal ny kok pit
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90 LAT TE MU
Paź dzier nik 1922 r.

1 X – Re or ga ni za cja Po li cji Śled -
czej Okrę gu I PP War szaw skie go.
Utwo rzo no czte ry Eks po zy tu ry
Urzę du Śled cze go: w War sza wie,
Mła wie, Płoc ku i Wło cław ku. Umiej sco wio no je w sie dzi bach
są dów okrę go wych (z iden tycz nym jak są dy za się giem te ry -
to rial nym).
3 X – De cy zją mi ni stra SW An to nie go Ka mień skie go znie sio -
no sta no wi sko kie row ni ka in spek cji KG PP. W je go miej sce
utwo rzo no trzy gru py in spek cyj ne, któ re ob ję li trzej nie za leż -
ni, pod le gli bez po śred nio ko men dan to wi głów ne mu po li cji,
in spek to rzy KG. Każ dy z nich otrzy mał za da nie nad zo ru
nad przy dzie lo ny mi okrę ga mi PP. 
10 X – W Ko lusz kach (woj. łódz kie) schwy ta no Wa len te go
Gó ral skie go, hersz ta groź nej ban dy dzia ła ją cej na Ma zow -
szu. Ban dy ci m.in. za mor do wa li 4 lu te go 1922 r. pię ciu człon -
ków ro dzi ny Sta ni sła wa Re gla ze Sko li mo wa (pow.
Pia secz no). 
11 X – Uka zał się roz kaz nr 182 Ko men dan ta Głów ne go PP,
do ty czą cy ewi den cji w po li cyj nej for ma cji.
14 X – Ko men dant PP Okrę gu VI m.st. War sza wy, insp. Jó zef
Si kor ski, wy dał za rzą dze nie o wpro wa dze niu na sto łecz nych
uli cach (w dzień i w no cy) pa tro li ro we ro wych.
16 X – Pod czas na pa du ban dy Kon ra da Sta chow ca na ma -
ją tek Stru ga w pow. łu ni niec kim (woj. po le skie) be stial sko za -
mor do wa ni zo sta li dwaj funk cjo na riu sze z KP PP w Łu niń cu:
st. post. Sta ni sław Paw łow ski i post. służ by śled czej An to ni
Wi śniew ski. Cięż ko ran nych po li cjan tów ban dy ci wrzu ci li
do pło ną ce go do mu.
31 X – Z da nych KG PP: w paź dzier ni ku 1922 r. pod czas wy -
ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych zgi nę ło 13 po li cjan tów
(w tym 8 na Kre sach Wschod nich); od no to wa no 80 330 prze -
stępstw (wy kry to 74 560), m.in. 205 za bójstw (wy kry -
to 164), 378 ra bun ków i roz bo jów (218), 2597 kra dzie ży
z wła ma niem (1357), 1525 uszko dzeń cie le snych (1488).

40 LAT TE MU
Paź dzier nik 1972

– W od po wie dzi na apel Sto łecz -
ne go Ko mi te tu Fron tu Jed no ści
Na ro du do pra cy spo łecz nej
przy bu do wie Wi sło stra dy sta nę li
wszy scy funk cjo na riu sze MO i SB gar ni zo nu war szaw skie go.
Pra co wa li w każ dą śro dę paź dzier ni ka i li sto pa da.
2 X – Spo tka nie mi ni stra SW Wła dy sła wa Ociep ki z za wod -
ni ka mi gwar dyj skich klu bów spor to wych, re pre zen tu ją cy mi
Pol skę na olim pia dzie w Mo na chium. W spo tka niu uczest -
ni czy li m.in.: Wła dy sław Ko mar – zło ty me da li sta w pchnię -
ciu ku lą; człon ko wie mi strzow skiej dru ży ny pił kar skiej: 
por. Ry szard Szym czak oraz sier żan ci An to ni Szy ma now -
ski, Ka zi mierz Kmie cik i Je rzy Kra ska; brą zo wy me da li sta
w dziesięciobo ju – ppor. Ry szard Ka tus oraz płot kar ka 
por. Te re sa No wak.
3 X – In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go w pierw szej re sor to -
wej uczel ni wyż szej – Aka de mii Spraw We wnętrz nych w War -

sza wie. Jej rek to rem (ko men dan tem) zo stał płk dr Ma rian
Lip ka.
7 X – Roz kaz oko licz no ścio wy mi ni stra SW Wła dy sła wa
Ociep ki z oka zji XXVIII rocz ni cy po wo ła nia MO i SB.
7 X – W Szczyt nie (woj. war miń sko -ma zur skie) po wo ła no
do ży cia Wyż szą Szko łę Ofi cer ską im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka – „Wi tol da”. Funk cję ko men dan ta po wie rzo no ppłk.
mgr. Ze no no wi Trzciń skie mu.
7 X – W łódz kiej dziel ni cy Po le sie od da no do użyt ku III Ko mi -
sa riat MO, wy re mon to wa ny w cią gu pię ciu mie się cy, cał ko wi -
cie w czy nie spo łecz nym przez funk cjo na riu szy jed nost ki. 
9 X – Roz po czę ła dzia łal ność trze cia uczel nia re sor tu SW –
Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. F. Dzier żyń skie go w Le gio no -
wie, prze zna czo na do kształ ce nia kadr dla SB. Ko men dan -
tem zo stał płk Ryszard Szu ster.
14 X – Ju bi le usz 25-le cia dzia łal no ści gwar dyj skich klu bów
spor to wych „Wal ter” w Rze szo wie i „Błę kit ni” w Kiel cach. 

20 LAT TE MU
Paź dzier nik 1992

2 X – Pro ku ra tu ra w Ka to wi cach
oskar ży ła by łe go sze fa MSW gen.
Cze sła wa Kisz cza ka o wy da nie 13
grud nia 1981 r. roz ka zu, któ ry
spo wo do wał śmierć gór ni ków w ko pal ni „Wu jek”.
8 X – Uchwa ła ZW NSZZP w Biel sku -Bia łej w spra wie pod ję -
cia spo ru zbio ro we go z ko men dan tem głów nym Po li cji 
wo bec nie zre ali zo wa nia świad czeń fi nan so wych, wy ni ka ją -
cych z art. 91 ust. 1 usta wy o Po li cji (rów no waż nik za re mont
zaj mo wa ne go lo ka lu).
8 X – Sejm uchwa lił usta wę o eme ry tu rach dla służb mun du -
ro wych. 334 po słów gło so wa ło za, 11 prze ciw i ty le sa mo
wstrzy ma ło się od gło su. 
10 X – Od dzia ły AT gdań skiej i wro cław skiej po li cji za trzy ma -
ły we Wro cła wiu sze fa międzynarodowe go gan gu sa mo cho -
do we go Ju ran da Na gór skie go, ści ga ne go w Niem czech
i Pol sce. Wraz z nim za trzy ma no też in nych zło dziei sa mo -
cho dów, w tym ob co kra jow ców.
15 X – W Sę pól nie Kra jeń skim (woj. byd go skie), pod czas po -
ści gu za ucie ka ją cy mi prze stęp ca mi cięż ko po strze lo ny zo -
stał sierż. Mi ro sław U. We dług da nych KGP od po cząt ku ro ku
w star ciach z ban dy ta mi zgi nę ło 5 po li cjan tów, a 29 zo sta ło
ran nych.
26 X – Stan bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Pol sce jest ka ta -
stro fal ny – to je den z wnio sków ba dań CBOS, prze pro wa dzo -
nych na zle ce nie rzą du. 
28 X – Po li tycz ny Ko mi tet Do rad czy przy mi ni strze SW po zy -
tyw nie za opi nio wał pro jek ty zmian w usta wach o Po li cji oraz
UOP, a tak że pro jekt usta wy o in sty tu cji świad ka ko ron ne go.
30 X – Apel mi ni stra SW An drze ja Mil cza now skie go do se na -
to rów o za koń cze nie dys ku sji nad usta wą eme ry tal ną dla
służb mun du ro wych i przy ję cie jej w wer sji wy ne go cjo wa nej
przez ko mi sje sej mo we.
30 X – Se nat nie przy jął usta wy eme ry tal nej dla służb mun -
du ro wych w wer sji prze gło so wa nej przez Sejm. Wo bec 
licz nych kon tro wer sji gło so wa nie nad usta wą odło żo no
do na stęp ne go po sie dze nia Se na tu (w li sto pa dzie). 

J. Pac.

29.10:Layout 6  9/25/12  12:04 PM  Page 29



Pierwszą ponoć śmiertelną ofiarą wypadku
drogowego w Europie była mieszkanka
podlondyńskiego Croydon, miss Bridget
Driscall. Zginęła pod kołami automobilu
podczas festynu ludowego. Na skutek
własnej zresztą nieostrożności. 
Był 17 sierpnia 1896 roku.

M iss Dri scall nie by ła oso bą pu blicz ną, żad ną

ce le bryt ką, jak by śmy dziś po wie dzie li. Zro -

bi ło się jed nak o niej gło śno, choć – nie ste ty

– już po jej śmier ci. Wy pa dek wy wo łał bo wiem ol -

brzy mią sen sa cję, śledz two w spra wie je go przy czyn

by ło ob szer nie re la cjo no wa ne przez lon dyń ską pra sę

bru ko wą. Nie chęt ni mo to ry za cji cy to wa li ze zna nia

po mo cy do mo wej Flo ren ce Ash mo re, któ ra opo wia -

da ła, jak au to mo bil gnał w sza lo nym pę dzie, tak szyb -
ko, jak ga lo pu ją cy koń peł nej krwi. Na to miast

zwo len ni cy po stę pu bro ni li kie row cy, po wo łu jąc się

na sło wa je go pra co daw cy, któ ry za pew niał, że Ar -
thur Ed sall jest do świad czo nym szo fe rem, po nie waż
pro wa dzi sa mo chód już od trzech ty go dni. Sam Ed sall

ze zna wał przed są dem, że to nie by ła je go wi na. Je -

chał wpraw dzie szyb ko, oko ło 6–7 km na godz., ale

prze strze gał prze pi sów. Po za tym przez ca ły czas bił

moc no w dzwon alar mo wy oraz grom ko krzy czał

„Z dro gi!”. Tłum ustę po wał mu po słusz nie miej sca,

tyl ko nie ostroż na pan na Dri scall we szła pro sto

pod ko ła. Nie mógł już nic zro bić. Sąd dał wia rę 

je go wy ja śnie niom i orzekł, że był to nie szczę śli wy

wy pa dek.

ŚMIERĆ NA JEZD NI 
dłu go go ści ła na czo łów kach ga zet. By ła uzna wa -

na za zrzą dze nie lo su, do pust bo ży, na któ ry nikt nie

ma wpły wu. Zresz tą, nie tyl ko wy pad ki śmier tel ne

by ły wów czas kwie ci ście opi sy wa ne na ła mach pe -

rio dy ków. Mro żą ce krew w ży łach ka ram bo le z ofia -

ra mi zda rza ły się spo ra dycz nie, dla te go ga ze ty

się ga ły też po ko li zje dro go we, bę dą ce skut kiem

nie ostroż nej jaz dy. Po cząt ko wo skrzęt nie od no to wy -

wa no wszyst kie, na wet wy buch kisz ki na dro dze, jak

po wszech nie okre śla no prze bi cie dęt ki w ko le.

Z cza sem, gdy sa mo chód prze stał szo ko wać, wy bie -

ra no już te szcze gól ne, z uwa gi na oko licz no ści zda -

rze nia, je go skut ki oraz dra ma tis per so nae, czy li

po szko do wa nych w wy pad ku. 

Oso by pu blicz ne, po wszech nie zna ne, sza no wa ne

i po dzi wia ne (lub po tę pia ne), mia ły w ta kich sy tu -

acjach – po dob nie jak i na si współ cze śni ido le – nie -

ogra ni czo ny li mit miej sca na ła mach. Lo sy

ów cze snych ce le bry tów śle dzo no rów nie pil nie jak

dziś, nie trosz cząc się zu peł nie o ich pry wat ność.

Pod tym wzglę dem na tu ra ludz ka oka zu je się nie -

zmien na.

We wrze śniu 1927 r. ga ze ty ca łe go świa ta obie gła

wia do mość o tra gicz nej śmier ci Isa do ry Dun can,

zna ko mi tej ame ry kań skiej tan cer ki, by łej żo ny ro -

syj skie go po ety Sier gie ja Je se ni na (młod sze -

go od niej o 18 lat), któ ra po nio sła śmierć

we wła snym sa mo cho dzie. Za du szo -
na zo sta ła w au to mo bi lu i wle czo -
na przez pę dzą cy wóz – tłu stym

dru kiem pi sa ła 16 wrze śnia „Ilu stro -

wa na Re pu bli ka”. I wy ja śnia ła po ni -

żej: ak tor ka prze nio sła się z Pa ry ża

do Ni cei, gdzie za ło ży ła szko łę tań -

ca. Po sta no wi ła tam ku pić au to. Kie -

dy wy bra ny przez nią spor to wy

ka brio let mar ki Amil car pod je chał

przed dom, usia dła na tyl nej ka na pie,

by od być swą pierw szą prze jażdż kę.

Przy wsia da niu do wo zu ko niec jej dłu gie go

je dwab ne go sza la za cze pił się o nie osło nię te błot ni -

kiem ko ło. Kie row ca ostro ru szył, nie zda jąc so bie

spra wy, że za ci ska ją cy się na szyi Isa do ry szal wy szar -

pu je ją z au ta i wle cze z ty łu. Ak tor ka zgi nę ła

na miej scu, mia ła 50 lat.

Dzien ni ki, po da jąc in for ma cję o tej tra ge dii, przy -

po mnia ły, że ja kieś fa tum sa mo cho do we za cią ży ło
nad jej ro dzi ną, w 1913 r. bo wiem rów nież w sa mo -

cho dzie zgi nę ło dwo je jej nie let nich dzie ci: cór ka

De ir dre i syn Pa trick. Oko licz no ści te go zda rze nia

by ły rów nież nie zwy kłe: kie dy au to wjeż dża ło

na wzgó rze, nie spo dzie wa nie zgasł sil nik. Kie row ca

wy siadł, chcąc zaj rzeć pod ma skę. Za po mniał jed nak

za cią gnąć ha mu lec. Sa mo chód sto czył się z po chy -

ło ści do Se kwa ny. Nim na de szła po moc, dzie ci oraz

ich opie kun ka uto nę li.
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Ce le bry ci 
i ich czte ry ko ła

Isadora 
Duncan

30-31.10:Layout 6  9/24/12  12:26 PM  Page 30



NA RO DZI MYM GRUN CIE
o sa mo chód by ło znacz nie trud niej niż na za moż nym

Za cho dzie. Nie wie lu ro da ków mo gło so bie w tam -

tych la tach po zwo lić na wła sne czte ry kół ka.

Ina czej niż ce le bry ci. Jed nym z nich był

Eu ge niusz Bo do (wła ści wie Bog dan

Eu ge ne Ju nod), nie zwy kle po pu lar ny

w okre sie mię dzy wo jen nym ak tor fil -

mo wy, re wio wy i te atral ny, a tak że

tan cerz, pio sen karz i pro du cent fil -

mo wy, po cho dze nia szwaj car skie go. 

Miał za le d wie 18 lat, gdy za de -

biu to wał na sce nach re wio wych Po -

zna nia i Lu bli na, a od 1919 r. tak że

War sza wy. Wy stę po wał m.in. w ka ba -

re tach: „Qui Pro Quo”, „Mor skie Oko”,

„Cy ga ne ria” i „Cy ru lik War szaw ski”.

W 1925 roku za grał swą pierw szą ro lę w fil -

mie Ry wa le i od te go mo men tu roz po czę ła się je go

ogrom na po pu lar ność. Wy stą pił w po nad 30 fil mach.

Grał ro le aman tów, tra gicz ne, ko me dio we, a w fil -

mach mu zycz nych tak że śpie wał. Wie le z je go pio se -

nek sta ło się szla gie ra mi, chęt nie słu cha ny mi i dziś.

To on wy lan so wał ta kie prze bo je, jak: „Już ta ki je -

stem zim ny drań”, „Sek sa pil, to na sza broń ko bie -

ca” oraz „Umó wi łem się z nią na dzie wią tą”.

Kie dy Eu ge niusz Bo do na był swój pierw szy sa mo -

chód, nie wia do mo. Praw do po dob nie w po ło wie

lat 20. Po li cyj ne źró dła mil czą na te mat je go uczest -

nic twa w „or giach sa mo cho do wych”, do ja kich nie -

gdyś do cho dzi ło na sto łecz nych uli cach. Nie był też

uka ra ny man da tem za wy kro cze nie dro go we.

Pierw sza zna na mi pra so wa wzmian ka o Bo do –

szo fe rze po cho dzi z ma ja 1929 r. Trzy dzie sto let ni

wów czas ak tor, bo żysz cze pol skiej (i nie tyl ko) pu -

blicz no ści, był szczę śli wym po sia da czem luk su so we -

go ame ry kań skie go che vro le ta, war te go wte dy

kro cie. Tym wła śnie sa mo cho dem po sta no wił wraz

z przy ja ciół mi z te atru po je chać do Po zna nia na Po -

wszech ną Wy sta wę Kra jo wą. W tam tych cza sach był

to nie ja ko obo wią zek każ de go świa tłe go (i za sob ne -

go w go tów kę) Po la ka. 

25 ma ja 1929 r., póź nym wie czo rem, po skoń czo -

nym w „Mor skim Oku” przed sta wie niu, ru szy li

w dro gę. Za kie row ni cą za siadł sam Bo do, obok nie -

go Mi chał Recz ko, z ty łu Wi told Ro land (wła ści wie

Wi told Ko nop ka), tan cer ka Zo fia Or dyń ska i Ma rian

Recz ko. Oko ło godz. 24 do je cha li do Ło wi cza. Mia -

sto to nę ło w ciem no ściach, a szo sa po znań ska była

za mknię ta z po wo du bu do wy mo stu na Bzu rze,

do te go żad ne go ozna ko wa nia. Bo do skrę cił w ja kąś

ulicz kę wy ło żo ną ko ci mi łba mi. Trzę sło nie mi ło sier -

nie, kie row ni ca drża ła mu w rę kach, nie wie le wi -

dział. Uli ca, jak się oka za ło – Ko rab ka Dol na,

prze bie ga ła wy so kim na sy pem, od dzie lo nym od

to ru ko le jo we go głę bo kim ro wem, mia ła dwa za krę -

ty. Je den uda ło mu się po ko nać, dru gie go w

ciem no ściach nie za uwa żył. Au to ko zioł ko wa ło, wy -

wra ca jąc się do gó ry ko ła mi. Bo do i Ro land zo sta li

przy gnie ce ni przez wóz, po zo sta li pa sa że ro wie po -

wy pa da li z nie go, do zna jąc nie groź nych ob ra żeń.

Kie ru ją ce mu gwiaz do ro wi też nic się nie sta ło, 

Wi told Ro land nie miał ty le szczę ścia – po niósł

śmierć na miej scu.

SĄ DO WY FI NAŁ
tra gicz ne go wy pad ku w Ło wi czu ro ze grał się do pie -

ro po trzech la tach, 23 ma ja 1932 r., przed Są dem

Okrę go wym w War sza wie. Na ła wie oskar żo nych za -

sie dli: Eu ge niusz Bo do, oskar żo ny o spo wo do wa nie
ka ta stro fy sa mo cho do wej i śmierć ak to ra te atru „Mor -
skie Oko” Wi tol da Ko nop ki – Ro lan da; bur mistrz Ło -

wi cza dr Ka zi mierz Ba cia, wi ce bur mistrz Jó zef

Drze wiec ki oraz ław nik ma gi stra tu Piotr Czer -

wiń ski, któ rym za rzu co no brak do zo ru i do -

pusz cze nie do fa tal ne go sta nu dro gi,

na któ rej zda rzył się wy pa dek. 

Przed są dem prze wi nę ło się kil ku na -

stu świad ków. Nie któ rzy twier dzi li, że

Bo do je chał bez świa teł i pę dził jak strza -
ła. Po ste run ko wy Brze ziń ski z miej sco -

wej Ko men dy Po wia to wej PP, któ ry

pierw szy do tarł na miej sce wy pad ku, ze -

znał, że w sa mo cho dzie zna lazł bu tel ki

z ko nia kiem i wód ką, a od wszyst kich za la -

ty wa ło al ko ho lem. Bo do tłu ma czył, że je chał

nie wię cej, jak 20–40 km/godz., a w bu tel kach

by ły je dy nie ka wa i kwas, za bra ne w po dróż. Ni ko -

mu ja koś nie przy szło do gło wy, aby zba dać stan

trzeź wo ści szo fe ra. 

Sąd po wy słu cha niu stron (ża den z oskar żo nych

nie przy znał się do wi ny) i od by ciu na miej scu zda -

rze nia wi zji lo kal nej, ogło sił wy rok, ska zu jąc Eu ge -

niu sza Bo do na 6 mie się cy wię zie nia i 20 zł opłat

są do wych. Na to miast przed sta wi cie le ło wic kie go

ma gi stra tu otrzy ma li ka ry po 3 mie sią ce wię zie nia

i 10 zł opłat są do wych. Wszyst kim ska za nym za są -

dzo ne ka ry za wie szo no na 3 la ta. 

Po nad to na rzecz wdo wy po śp. Ro lan dzie sąd za są -
dził od oskar żo nych 301 zł ty tu łem zwro tu kosz tów 
po grze bu i strat mo ral nych. Ta su ma nie usa tys fak cjo -

no wa ła ro dzi ny tra gicz nie zmar łe go ak to ra. Wnie sio -

no więc prze ciw ko ma gi stra to wi Ło wi cza po zew

o od szko do wa nie w wy so ko ści 180 tys. zł. Czy go

otrzy ma li? Nie wia do mo.

Eu ge niusz Bo do po dob no bar dzo moc no prze żył

śmierć przy ja cie la. On, en tu zja sta sa mo cho dów,

prze stał się ni mi zu peł nie in te re so wać. Uni kał też

sia da nia za kie row ni cą.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wum
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Śmierć na jezdni długo gościła
na czołówkach gazet. Osoby publiczne,

powszechnie znane, szanowane
i podziwiane (lub potępiane), miały w takich

sytuacjach – podobnie jak i nasi
współcześni idole – nieograniczony limit

miejsca na łamach.

Witold
Roland

Eugeniusz 
Bodo
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Uwa gi 
o mun du rze

Po prze czy ta niu ar ty ku łu do ty czą ce go no we go
wzo ru umun du ro wa nia po na my śle zde cy do wa łem
się po dzie lić swo imi uwa ga mi.

Już od 13 lat słu żę w pre wen cji i mia łem oka zję
„prze te sto wać” wie le spo so bów peł nie nia służ by pa -
tro lo wo -in ter wen cyj nej – od nie bie skiej ko szu li, kra -
wa ta i spodni w kant, po przez olim pij kę, czap kę
gar ni zo no wą i sza rą kurt kę oraz mo ro z nie bie ską
ko szu lą itp. za rów no w pa tro lu pie szym, jak i zmo -
to ry zo wa nym. Po zwo lę się po dzie lić swo imi uwa -
ga mi o no wym wzo rze oraz od nieść do uwag
za war tych w ar ty ku le.

Po pierw sze czap ka – faj na, ład ny krój, ale tak
jak po przed ni cy mam py ta nie – gdzie jest orzeł? 
Po li cja to for ma cja mun du ro wa.

Co do be re tu to mam mie sza ne uczu cia, mi mo że
w woj sku no si łem be ret. Be ret jest faj ny, funk cjo -
nal ny, jed nak że czap ka „sie dzi” na gło wie le piej
i trud niej ją zgu bić pod czas bie gu, szar pa ni ny lub
na wet naj prost szych czyn no ści wy ma ga ją cych po -
chy le nia się. Do te go py ta nie – ja kie go ko lo ru miał -
by być? Gra na to wy za re zer wo wa ny jest dla
jed no stek AT, a in ne go ko lo ru na ra zie nie wi dzę.

Mun dur – na pierw szy rzut oka ko ja rzy się
z mun du rem pew nej zna nej fir my, któ ra sprze da je
go w wie lu róż nych od mia nach ko lo ry stycz nych
z ma ły mi zmia na mi. Wia do mo, pra wa pa ten to we.

Blu za – po win na być luź niej sza (pod spód za -
kła da my ka mi zel kę ku lo od por ną, cza sa mi po lar
itp.) no i dłuż sza, że by nie wy cho dzi ła ze spodni.
Stój ka po win na być o wie le luź niej sza. Kie sze nie
na pier si po win ny być (mo im zda niem) umiesz czo -
ne po sko sie do środ ka tak, aby po li cjant, kie dy ubie -
rze ka mi zel kę tak tycz ną (ku pio ną prze waż nie
za wła sne pie nią dze), mógł swo bod nie do niej się -
gnąć. Co do za pię cia, to za mek lub rzep.

Kie szeń na ra mie niu wy da je mi się od po wied nia,
tyl ko umiesz czo na nie co wy żej i znik nie pro blem od -
sta wa nia (przy pusz czam, że po 2–3 pra niach ma te -
riał zro bi się mięk ki i pro blem od sta wa nia znik nie).
Ko lej na uwa ga do ty czy mięk kie go pod kła du
pod na szyw kę – po wi nien być na ca łej po wierzch ni
obu kie sze ni (tak jak na zdję ciu kom bi ne zo nu
BOA), a na klap ce kie sze ni miej sce na sto pień –
na szyw ki i em ble ma ty jed no stek czy spe cjal no ści
ma ją róż ne kształ ty, a pro du cent przy jął so bie je den
stan dard i efekt wi dać na stro nie ty tu ło wej ga ze ty.

Pa go ny po win ny być usu nię te (za ło żo na ka mi zel -
ka tak tycz na i tak za sła nia sto pień, ist nie je też moż li -
wość za cze pie nia pa go nem o róż ne ele men ty, a na wet
zła pa nia przez agre so ra), a sto pień, jak już wspo mnia -
łem, po wi nien być umiesz czo ny na klap ce kie sze ni.

Spodnie (oczy wi ście mo im zda niem) nie po win -
ny mieć kie sze ni bocz nych (AT i in ne zre zy gno wa -
ły z tych kie sze ni). Nic w tych kie sze niach się nie
no si (sta ry wzór mo ro – 4 kie sze nie na no gaw kach
i nic nie wło ży my, bo bę dą wy pcha ne i nie zgod ne
z re gu la mi nem). Je dy nie spo ra dycz nie czap kę, któ -
rą w więk szo ści przy pad ków ma my na gło wie lub
we tknię tą za ka mi zel kę. Po za tym ka bu ry udo we
czy ele men ty no we go „żół wia” i tak je za sło nią,
czy niąc nie przy dat ny mi. No gaw ka po win na mieć
ścią gacz z gum ką, aby przy le ga ła do bu ta. Nie bę -
dę roz wo dził się nad za le ta mi ta kie go roz wią za nia.

Co do dłu go ści rze pów itp nie bę dę się wy po wia -
dał – nie te sto wa łem, nie wy po wia dam się. Swo ją
opi nię opie ram na zdję ciach, ar ty ku le oraz swo ich
wie lo let nich do świad cze niach.

Co do kom bi ne zo nu je stem jak naj bar dziej
za i nie ma co kom bi no wać. Wzór ma my go to wy.
Wy star czy zmie nić ko lor, do ło żyć miej sce na sto pień
(klap ka kie sze ni, ra mię lub in ne – pa go nów nie po -
le cam, AT i in ne z nich zre zy gno wa ły). 

Jak już pi sa łem, są to mo je uwa gi, któ re po dyk -
to wa ne są la ta mi służ by w te re nie (po li cja, woj sko).
Zda ję so bie spra wę, że nie wpły ną one na de cy zję co
do kształ tu, ko lo ru itp. no we go mun du ru. Cho ciaż
mo że ktoś to prze czy ta i się za sta no wi, za nim 
po dej mie de cy zję.

Po li cjant z gar ni zo nu ślą skie go
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Jeśli chcesz zwrócić na siebie uwagę
osoby niesłyszącej, nie używaj do tego
głosu, lecz wykonaj gest, np. pomachaj

w jej kierunku ręką, dotknĳ dłonią jej
ramienia (nigdy innej części ciała, gdyż
może to być odebrane jako agresywne lub
obraźliwe), lekko stuknĳ otwartą dłonią
w stół, przy którym siedzi.

Ustal z osobą niesłyszącą, w jaki sposób
chce się z tobą porozumiewać:
z udziałem tłumacza języka migowego,

za pomocą gestów, pisząc komunikaty
na kartce, czy odczytując słowa z ruchu
warg. Jeżeli nie rozumiesz, co mówi osoba
niesłysząca, poinformuj ją o tym. Pamiętaj,
że niesłyszący często mówi monotonnie,
niemelodyjnie i niezrozumiale.

Jeżeli podczas rozmowy obecny jest
tłumacz języka migowego, patrz
na osobę niesłyszącą i z nią utrzymuj

kontakt wzrokowy. Zwracaj się bezpośrednio
do niej (np. czy Pan wie coś na temat…),
a nie do tłumacza (niech Pan spyta, czy wie
coś na temat…).
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Rozmawiając z osobą niesłyszącą, skieruj
twarz w jej stronę, pozwoli jej to
odczytać, co mówisz z ruchu warg. Nie

zasłaniaj twarzy podczas wypowiedzi.

Jak ma za cho wy wać się po li cjant w kon tak tach z oso bą nie sły szą cą lub nie do sły szą cą?

Na to py ta nie od po wiedź da je po rad nik „Po li cja bez ba rier”, któ ry zo stał przy go to wa ny przez KWP w Ka to wi cach
w ra mach pro wa dzo nej przez ślą ską po li cję kam pa nii spo łecz nej „Peł no spraw ne bez pie czeń stwo”. 

tekst i zdję cia – Wy dział Pre wen cji KWP w Ka to wi cach
opra co wa nie: asp. MA RZE NA ZA GDAN z Sek cji Psy cho lo gów KWP w Ka to wi cach

PS. Re dak cja „Po li cji 997” dzię ku je Wy dzia ło wi Pre wen cji KWP w Ka to wi cach za udo stęp nie nie ma te ria łów.

Mów spokojnie, wyraźnie, powoli. Rób
przerwy w wypowiedziach. Nie literuj
przesadnie słów. Formułuj krótkie

i jednoznaczne zdania. Używaj zaimków
pytających (kto?, co?, kiedy?, gdzie?,
dlaczego?, ile? itp.).

Bądź cierpliwy – jeżeli rozmówca nie
rozumie zdania, powtórz je.

Takie informacje, jak adres, nazwisko
napisz rozmówcy na kartce.

Bądź naturalny – pamiętaj, że
odpowiednia mimika i gestykulacja
pozwolą odbiorcy łatwiej zrozumieć, czy

domyślić się sensu twojej wypowiedzi.

W świecie ciszy

Utrzymuj kontakt wzrokowy
z niesłyszącym! Podczas mówienia nie
zajmuj się pisaniem, czytaniem bądź

rozglądaniem się wokół – jest to nietaktowne
i utrudnia komunikację.

Zadbaj, żeby warunki zewnętrzne
(przechodzący ludzie, złe oświetlenie) nie
blokowały kontaktu wzrokowego z osobą

niesłyszącą. Osoby z problemami słuchu
mogą mieć trudności w rozmowie z więcej
niż jedną osobą naraz. Wyraźnie zaznacz, że
do waszej rozmowy włącza się ktoś trzeci.

Zapewnisz najlepszy komfort rozmowy,
jeśli usiądziesz na wysokości rozmówcy.
Podczas rozmowy utrzymuj kontakt

wzrokowy z rozmówcą.

W trakcie rozmowy staraj się zachować
odległość około metra od osoby
niesłyszącej.

!
!

!

!

!

!
!
!!

! !

!
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Bal la da o Je rzy ku

Jerzy Paramonow zyskał sobie rozgłos w ledwie półtora miesiąca, późnym latem 1955 roku. Okaleczenie młotkiem
milicjanta i zabranie mu broni, zastrzelenie innego oraz zranienie kolejnego, rabowanie sklepów z bronią w ręku –

mało kto z fetniaków ówczesnego półświatka stolicy poważyłby się na takie wyczyny. Nic dziwnego, 
że warszawska ulica umieściła go w panteonie chwały charakternych, w jednym rzędzie z legendą – Felusiem

Zdankiewiczem, a podwórkowa ballada zapewniła mu swego rodzaju nieśmiertelność. Bez niej niewielu 
kojarzyłoby dziś, kim był.

Pierw szym wy ro kiem Pa ra mo now mógł

po chwa lić się już ja ko 14-la tek. Dziec -

ko uli cy – z wy kształ ce niem w po sta ci

sze ściu klas pod sta wów ki i kil ku po by tów

za krat ka mi, bez spe cjal ne go po my słu na

ży cie – w ni czym nie od sta wał od in nych

szem ra nych ant ków, ja kich peł no by ło

w War sza wie tam tych lat (po ło wa lat 50.

ubie głe go wie ku to w sto li cy okres na si le nia

się ulicz nych na pa dów i ra bun ków). Trosz -

kę sie dział – za „drob ni cę”: kra dzie że, 

bój ki, za tar gi z mi li cjan ta mi – za wsze wy -

cho dząc przed ter mi nem; trosz kę pra co wał

(po ostat niej od siad ce za kra dzież ma ry nar -

ki w Wy twór ni Płyt „Mu za” ja ko straż nik

(!); póź niej szwa gier za ła twił mu po sa dę

ma ga zy nie ra w „Do mu Książ ki”) – ni gdzie

nie za grze wa jąc dłu żej miej sca. Ide al nie pa -

so wał by w miej sce in ne go Je rze go – Me te -

ora, po sta ci z po wie ści Le opol da Tyr man da

„Zły” (Zbie giem oko licz no ści wy da nej

po raz pierw szy w 1955 r.).

„TO PA RA MO NOW GO MŁOT KIEM
TRZA SNĄŁ”
Ban dyc ką sła wę zy skał ty leż dzię ki swo jej

bra wu rze i bru tal no ści, co przy pad kom.

Pierw szy, 19 sierp nia 1955 r., po sta wił

na je go dro dze st. sierż. Sta ni sła wa Le siń -

skie go. Obaj wra ca li do do mów – mi li cjant

po służ bie, on po dru giej zmia nie. Spo tka -

li się przy ro gu ulic Sy re ny i Wol skiej. Dla -

cze go i czym (we dług ów cze sne go „Ży cia

War sza wy” był to 23-ki lo gra mo wy łom (?),

we dług in nej, bar dziej roz po wszech nio nej,

wer sji – mło tek) Pa ra mo now trzy krot nie

zdzie lił sier żan ta w gło wę, nie wia do mo.

Cięż ko ran ny stróż pra wa prze żył, ale 

stra cił oko. I broń – TT -kę z za pa so wym

ma ga zyn kiem – któ rą prze stęp ca miał 

po słu żyć się w przy szło ści. Pa ra mo now

miał wte dy 24 la ta. Za czę ła się dla nie go

dro ga, z któ rej nie miał, ale też nie szu kał

od wro tu.

„RA BU JĄ SKLE PY, WIĘC FOR SĘ
MA JĄ”
Wie dząc, że ta ki czyn po sta wi na no gi ca łą

sto łecz ną MO, a nie bę dąc pew ny, czy wi -

dział go ja kiś świa dek, po sta no wił znik nąć

na ja kiś czas z War sza wy. Fun du sze na prze -

ży cie – 10 tys. zło tych – zdo był, ter ro ry zu -

jąc zdo bycz nym pi sto le tem eks pe dient kę

ge esu w Mię dzy bo ro wie. Po nie ca łym ty -

go dniu wró cił do sto li cy i na padł na sklep

WSS „Spo łem”. Mar ny w po rów na niu z po -

przed nim łup, 1400 zło tych, skło nił go

do jesz cze jed ne go sko ku te go sa me go dnia

– tym ra zem na re stau ra cję „Go pla na” we

Wło chach, gdzie zra bo wał 1200 zło tych.

Po trze bo wał wspól ni ka i zna lazł go –

a jak że – w... biu rze po śred nic twa pra cy,

po pu lar nym po śred nia ku na ul. Pod wa -

le. 20-let ni Ka zi mierz Ga szyń ski też po -

sma ko wał już wię zien ne go wik tu i,

po dob nie jak Pa ra mo now, lu bił so bie po hu -

lać. Mo tia dzia ła ła spraw nie, ob ra bo wu jąc

mię dzy 1 a 19 wrze śnia kil ka skle pów

w War sza wie, Ani nie i Skier nie wi cach, ro -

dzin nym mie ście Pa ra mo no wa. Pod Skier -

nie wi ca mi, w Bart ni kach, usi ło wa li

ob ra bo wać ple ba nię, ale wy co fa li się, spło -

sze ni wrza ska mi go spo si.

By utrud nić spo rzą dze nie ry so pi sów, za -

kła da li oku la ry prze ciw sło necz ne i czap ki,

któ re zmie nia li. Me to da by ła sku tecz na –

mi li cjan ci nie wie dzie li, ko go ma ją szu kać.

W trak cie jed ne go z na pa dów Pa ra mo -

now strze lił do klien ta, któ ry usi ło wał go

ude rzyć bu tel ką w obro nie skle po wej ka sy.

Ku la prze szy ła po li czek i za trzy ma ła się

na po ty li cy, ran ny prze żył.

Łu py by ły róż ne – od 150 do kil ku na stu

ty się cy zło tych, w su mie oko lo 40 tys. zł

(pen sja pra cow ni ka fi zycz ne go wy no si ła

wów czas 1,5–2 tys. zł). Wszyst ko po szło

na ar ty chę, pi wo nię, noc ne mo ty le i ba le to wa -
nie się. Ich ulu bio ną knaj pą by ła ka wiar nia

w ho te lu Po lo nia, w la tach 1945–1947 naj -

wy twor niej szy lo kal War sza wy, na to miast

w 50. – cen tral ny punkt zbor ny pro sty tu -

tek, al fon sów i wa lu cia rzy (ta opi nia o niej

prze trwa ła do koń ca lat 60.; klien te la, już

nie tak licz na i gło śna, dłu żej).

„BO PA RA MO NOW ZA BIŁ 
SIER ŻAN TA”
Dru gi przy pa dek, któ ry uczy nił z Pa ra mo -

no wa wąt pli we go bo ha te ra, miał miej sce

wcze snym ran kiem 22 wrze śnia 1955 r.

Po przed nie go wie czo ru Pa ra mo now ra -

zem ze szwa grem Zdzi sła wem Ga da jem

i Ry szar dem Pa try cym (szwa grem szwa -

gra) po pi ja li wód kę w miesz ka niu te go

ostat nie go. Go spo darz zo stał w do mu,

a roz ocho ce ni go ście ru szy li w noc ny rajd

po War sza wie. Naj pierw na pi ga lak, a póź -

niej w to wa rzy stwie po zna nej tam pro -

-sty tut ki Wła dzi Bu ra czyń skiej na pl.

Po wstań ców, do mod nej wów czas re stau -

ra cji „Sto li ca”. Ba wi li się ca łą noc –

do 4.30. Za mó wio na tak sów ka za wio zła

ich do noc ne go skle pu na ul. Pan kie wi cza

– po wi no i cze ko la dę, a stam tąd na ul.

Wspól ną. Pa ra mo now i Bu ra czyń ska

na tyl nych sie dze niach po pi ja li wi no i ca -

ło wa li się. 

Pi ti gri lu ją cych się za uwa żył sier żant

Zdzi sław Łęc ki, pa tro lu ją cy na ro we rze

swój re jon. To wa rzy stwo naj wy raź niej nie

spodo ba ło mu się. Po wy le gi ty mo wa niu

wszyst kich w tak sów ce po zwo lił ko bie cie

odejść, lecz męż czy znom za brał do wo dy

oso bi ste i ka zał im je chać sa mo cho dem

do po bli skiej ko men dy re jo no wej przy

ul. Wil czej. Sam udał się ich śla dem ro we -

rem. Pod ko men dą wy sia da ją ce mu 

Pa ra mo no wo wi na zie mię wy padł za pa so -

wy ma ga zy nek do TT -ki. Mi mo że prze -

stęp ca był pod wpły wem al ko ho lu,

szyb ciej po zbie rał się z za sko cze nia niż

prze ciw nik. Strze lił trzy krot nie. Dwie 

ku le tra fi ły – w ser ce i płu co, śmiertelnie.
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Pa ra mo now uciekł uli ca mi Wil czą

i Pięk ną na pl. Kon sty tu cji, gdzie ster ro -

ry zo wał tak sów ka rza. Go nią cy go wraz

z dwo ma in ny mi mi li cjan ta mi sierż. Ze -

non Misz tal od dał wte dy sześć strza łów

w kie run ku zbie ga i tak sów ki. Trzy po ci -

ski utkwi ły w błot ni ku. Ostrze li wu ją cy

się ban dy ta po now nie oka zał się sku tecz -

niej szy – ra nił Misz ta la w udo. Mi li cjant

nie dał jed nak za wy gra ną, za trzy mał

prze jeż dża ją cy sa mo chód i tak pró bo wał

kon ty nu ować po ścig. Nie dłu go jed nak –

już w al. Je ro zo lim skich dro gę prze ciął

mu tram waj, umoż li wia jąc tak sów ce bez -

piecz ne od da le nie się. Pa ra mo now krą żył

przez ja kiś czas po cen trum, Sta rym Mie -

ście, Wy brze żu Ko ściusz kow skim, aż

wresz cie zo sta wił wóz na Kra siń skie go

i po biegł do szwa gra na ul. Tyl życ ką.

Uciekł, ale pod ko men dą na Wil czej,

w ra por tów ce mar twe go mi li cjan ta zo stał

do wód oso bi sty spraw cy. MO już wie dzia -

ła, ko go wziąć na ce low nik.

„CZA PA DLA NIE GO JEST JUŻ 
GO TO WA”
Z Tyl życ kiej Pa ra mo now ru szył na Pra gę,

na ul. Za moy skie go, gdzie miesz kał Ga szyń -

ski. Ra zem ru szy li w Pol skę – bez spre cy zo -

wa ne go ce lu, tro chę jak by na prze cze ka nie

mi li cyj nej na gon ki w War sza wie. Po ja wi li się

m.in. w: Płoc ku, Kut nie, Piotr ko wie Try bu -

nal skim, Ło dzi, Łu ko wie... Nie szło im naj -

le piej. Zmu sze ni by li za do wo lić się ro we rem

za bra nym przy god ne mu męż czyź nie. 2,5 tys.

zł i bu tel ka wód ki zra bo wa ne w skle pie

w Skier nie wi cach to był łup nie la da. Po ty go -

dniu by li z po wro tem – bez pie nię dzy, bez

po my słu na przy szłość. Pa ra mo now jesz cze

sta ran nie go lił się co dzien nie, by ni czym nie

na su wać sko ja rzeń ze zbie giem, ale spać mu -

sie li gdzie po pa dło. Noc z 2 na 3 paź dzier ni -

ka przy szło im spę dzić w sto gu sia na na ul.

Te re spol skiej, nie da le ko od Dwor ca Wschod -

nie go. W re jo nie pa tro lo wym st. sierż. Jó ze fa

Ostrow skie go i sierż. Hen ry ka Ski by.

– Po dro dze prze cho dzi li śmy przez po le

za Dwor cem Wschod nim, ko ło ul. Te re spol -

skiej. Za uwa ży li śmy, że le żą ce tam sto gi sia -

na są po ru szo ne. Prze trzą snę li śmy więc

je den, po tem dru gi i trze ci – opo wia dał póź -

niej sierż. Ski ba. – Ostrow ski wią zał im

od ty łu rę ce ich wła sny mi pa ska mi od płasz -

czy. Po do kład nej re wi zji nie by ło już wąt pli -

wo ści – to był Pa ra mo now.

– Od ra zu wie dzia łem, z kim ma my

do czy nie nia – mó wił z ko lei Ostrow ski.

Pro ces roz po czął się 9 li sto pa da 1955 r.

(do dziś, obec nie w ak tach IPN, za cho wa ły

się tyl ko akt oskar że nia i wy rok). Przy szły

tłu my – i ta to ut Var so vie, jak się daw niej

ele ganc ko ma wia ło, i ta ca ła war śaw ka t

Pa ra mo now, 
cha rak ter ny zna kiem te go
Ab cug jak Pa ra mo now do gie ro jów się przy pu co wał. Ale on nie był by le an tek i po -
to karz. Cha rak ter ny zna kiem te go był. Gra bał i cha tran ki usku tecz niał, a i ra ban
z men tow nią od sta wiał jesz cze jak szcza wian był. Z pa nem pie skiem, co go wy rwi -
rącz ką w baś kę sztach nął, próż no na wĳ kę usku tecz niać, o co ra ban po szedł. Grunt,
że fet niak psa przy tra cił na zi cher. Men ta fa cja tą w gle bę, je go pa trzał ka na gle bie.
No to Pa ra mo now, buch ko py to i pest ki. I na dłu żej dał kam fo rę za war śaw kę. Bo ja
nie miał, ale wie dział, jak amen w pa cie rzu: swo ja ka im do rwał, za miast mu się zbla -
to wać jak łaj za, to psiar nia nie od pu ści. Ale że czer stwiak nie był, to i szyb ko do sto -
łecz ne go mia sta War sza wy wró cił. Kla wo z ro bo tą kna jał. Za po znał Gasz czyń skie go,
co też od czaj ny był, mo tie zro bi li. Ny ma li się nu me rów nie za pajd ke, a ta kich, co
i cza pa mo gła być. Ro bi li skle py i knaj py z ko mi nem w gra bach. Flo ty mie li, że oho,
ale graj be ry się ich nie trzy ma ły. Ar ty cha, pi wo nia się la ły, noc ne mo ty le, pi ti gri le nie
się – fe raj na ba le to wa ła z ni mi na sto fa je rek. No, ale blat po trzeb ny jest, za fri ko to
i czar ny nie po cho wa.
A tu ki cha – jak raz Pa ra mo now ze szwa grosz cza kiem po pi li goł dy i cznia – w mia -
sto. Na pi ga la ku Wład kę, co za ro gów kę ro bi ła, za po zna li i da lej z nią do „Sto li cy”.
Pa nie, no nie do ki na prze cież, tyl ko do lo ka lu. Ran kiem z bi glem ga blo tą z lo ka lu
po wi no i cze ko la dę po tryn do li li, a póź niej w tej ga blo cie da lej że ksiu ty usku tecz -
niać. Przy fi lo wał ich men ta, że to ni by pi ti gri lą się w miej scu pu blicz nym. Brza nie od -
pu ścił, a fi gu som pa pie ry za brał i do psiar ni na Wil czą, fra jer, na ka zał je chać.
Wy sia da Pa ra mo now pod psiar nią, a tu bęc mu na gle bę ma ga zy nek z pest ka mi
wy pa da. Gli nie pa trzał ki z or bit ma ło nie wy sko czą, a Pa ra mo now, cho ciaż tro chę gi -
ba ny, jak na strzel ni cy bach, bach z TT -ki i gli na pa da. Fet niak da je dra pa ka na Kon -
sty tu cji, tam ga blo tę kroi i psa co go ści ga w udo tra fia. Ten też, kto by my ślał,
cha rak ter ny – w war sza wę, co aku rat je cha ła się pa ku je i za Pa ra mo no wem. Ale ich
na Je ro zo lim skich prze ci nak roz dzie lił ty le Pa ra ma no wa pies wi dział.
Po tem Pa ra mo now z Gasz czyń skim w Pol skę ru szy li, ale krzy wo szło. Kru gom mu -
sie li kam fo ry da wać. Mo rus i ty le, le d wo co krzy wo kra ja ny i czy ścio cha od wiel kie -
go dzwo nu. Kop ne li się aba rot do sto li cy. I tu, ko ło Wschod nie go, psiar nia ich
na szła, jak ki ma li w sia nie. Wy sie dli, na wet pe stek już nie mie li.
Do sta li po cza pie, ale Gasz czyń ski na ta ką ni by ab ka sa cje się za ła pał i mu zmie ni li
na do ży wo cie. A Pa ra mo now za dyn dał w Czer wo nym Mo ko to wie. Po tem o nim fra -
je rzy bal la de za pie wa li.

„Bal la da o Pa ra mo no wie” (wer sja z książ ki Bro ni sła wa Wie czor kie wi cza „War szaw skie

bal la dy po dwór ko we”)

To by ła ta ka dzie cin na gra,
Gdy Pa ra mo now hu mo rek ma.
Na pra wo rę ka, na le wo gło wa:
To jest ro bo ta Pa ra mo no wa!

Daj cie mi mło tek Pa ra mo no wa:
Bę dę za bi jał, bę dę mor do wał.
Tu le ży rę ka, tam le ży gło wa:
To jest ro bo ta Pa ra mo no wa.

Na Ogro do wej ktoś moc no wrza snął,
To Pa ra mo now młot kiem go trza snął.
A pod „Po lo nią” ban da mo ro wa
Chwa li ro bo tę Pa ra mo no wa.

A w sto gu sia na ko ło Wschod nie go
Spał Pa ra mo now ze swym ko le gą.
Bo Pa ra mo now za bił sier żan ta,
By z na szej wła dzy zro bić pa lan ta.

Lecz na sza wła dza się ska po wa ła
I dwóch gli nia rzy mu znów na sła ła.
Oni zła pa li Pa ra mo no wa:
Cza pa dla nie go jest już go to wa.

Już Pa ra mo now zę by za ci ska,
Bo mu ła du ją ku lę do py ska.
Ca ła War sza wa cho dzi w ża ło bie,
Bo Pa ra mo now le ży już w gro bie.

Swo je wer sje bal la dy na gra ły w la tach 90. XX w. i pierw szej de ka dzie XXI w. pol skie ze -

spo ły: Trans mi sja, Va va muf fin i Ap te ka.
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z krę gów, w któ rych ob ra ca li się są dze ni.

Sa la nie mo gła po mie ścić wszyst kich chęt -

nych do obej rze nia, obo wią zy wa ły kar ty

wstę pu. 

Akt oskar że nia za rzu cał Pa ra mo no wo wi,

że „do pu ścił się czte ro krot nie za ma chu

na ży cie, dzie więć ra zy na wła sność spo łecz -

ną, czte ry ra zy na wła sność oso bi stą”, 

Ga szyń skie mu zaś „sześć na pa dów ra bun ko -

wych i trzy kra dzie że”. Wy ro ki za pa dły

po trzech dniach. Wte dy dla Pa ra mo no wa

mógł być tyl ko je den – cza pa. Ga szyń ski, 

ja ko że ni ko go nie za bił, ani na wet nie trzy -

mał w rę ku bro ni pod czas na pa dów, mógł li -

czyć na ła god niej sze po trak to wa nie, jed nak

tak że usły szał – ka ra śmier ci. Nad nim uli to -

wa ła się Ra da Pań stwa, zmie nia jąc wy rok

na do ży wo cie (we dług jed nej wer sji zo stał

wa run ko wo zwol nio ny na mo cy amne stii

po 15 la tach i wnet zmarł w 1971 r. na sku -

tek cho rób, ja kich na ba wił się w wię zie niu;

we dług in nej – na wol ność wy szedł wa run -

ko wo do pie ro po 20 la tach i do żył do 2006

r.). Wy rok na Pa ra mo no wie wy ko na no w mo -

ko tow skim wię zie niu przy ul. Ra ko wiec -

kiej 21 li sto pa da 1955 r.

„PIO SEN KA PRZY PO MNI CI”
W 1971 r. wy da na zo sta ła książ ka Bro ni sła -

wa Wie czor kie wi cza „War szaw skie bal la dy

po dwór ko we”, w któ rej pro fe sor umie ścił

tak że „Bal la dę o Pa ra mo no wie”. Pio sen ka

po wsta wa ła praw do po dob nie już w trak cie

po ści gu za Pa ra mo no wem lub tuż po pro ce -

sie. Od po cząt ku w róż nych wer sjach me -

lo dycz nych, choć naj po pu lar niej sza by ła za -

po ży czo na z pio sen ki, śpie wa nej w la tach 50.

au dy cji ra dio wej „Zga duj zga du la”, z któ rej

za czerp nię ty też zo stał pierw szy wers o dzie -

cin nej grze (ta ką też me lo dię sły sza łem

od oj ca, chło pa ka z ul. Za moy skie go – przyp.

aut.). Oczy wi ście, naj więk sze róż ni ce do ty -

czy ły tek stu, ja ko że i wer sji czy nów Pa ra mo -

no wa by ło nie ma ło. Za miast Na Ogro do wej...
śpie wa no też Na Ko szy ko wej… al bo wręcz

cał kiem od mien ną zwrot kę:

Pod ki nem „Ro ma” ktoś gło śno wrza snął,
To Pa ra mo now ze łba go trza snął.
Pod ki nem „Ro ma” ktoś gło śno krzy czy,
To Pa ra mo now zę by mu li czy.

Włó cze nie się po Pol sce po za strze le niu

Łęc kie go rów nież do cze ka ło się glo ry fi ka cji

– Ca ła men tow nia (mi li cjan ci – przyp. PK)

już w stra chu cho dzi, Bo Pa ra mo now zje chał
do Ło dzi, choć – jak utrzy mu je MT z mak -

bet.pl – Pa ra mo now ni gdy do Ło dzi nie za -

wi tał.

Zwod ni cza jest ostat nia zwrot ka wer sji 

cy to wa nej przez prof. Wie czor kie wi cza –

„ku la do py ska” to prze no śnia, cho dzi o

za ty ka nie ust oso bom, na któ rych wy ko ny -

wa no ka rę śmier ci, a nie o sen su stric to ku lę.

W 1955 r. nie roz strze li wa no ska za nych

na ka rę śmier ci. Pa ra mo now zo stał po wie szo -

ny, stąd rze czy wi stość do kład niej od da ją 

in ne sło wa – uło żo ne pew no, jak i po zo sta łe

– w ja kimś ba rze:

Kie dy go w są dzie na śmierć ska za li,
Cha rak ter nia cy na wet pła ka li
Na Ra ko wiec kiej jest szu bie ni ca
I Pa ra mo now na niej już zwi sa.
War sza wa ca ła cho dzi w ża ło bie,
Bo Pa ra mo now le ży już w gro bie.

Pięć lat po epi zo dzie Pa ra mo no wa wszedł

na ekra ny kry mi nał no ir Je an -Luc Go dar da

Do utra ty tchu (À bo ut de so uf fle), sztan da ro -

we dzie ło fran cu skiej no wej fa li. Pa ra mo now

był by dla sce na rzy stów (Go dard oraz

François Truf fant) nie złym wzor cem głów -

ne go bo ha te ra, choć – w prze ci wień stwie

do Mi che la Po ic car da w nie za po mnia nej kre -

acji Je an -Pau la Bel mon do – nie był sym pa -

tycz nym lek ko du chem (choć za bój cą),

a dzia ła ją cym na zim no, bru tal nym prze stęp -

cą. Nie mniej bal la da zro bi ła z Pa ra mo no wa

ko goś na kształt Ja no si ka. Nie śmier tel ne po -

zo sta ło to, że (...) Pa ra mo now za bił sier żan ta,
By z na szej wła dzy zro bić pa lan ta, a nie że

pró bo wał ob ro bić też ple ba nię...

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. „Express Wie czor ny”

źró dła:

Bro ni sław Wie czor kie wicz, „War szaw skie bal la dy po dwór -

ko we”, wyd. I PIW „Bi blio te ka sy ren ki”;

Alex Kłoś, Bog dan Wró blew ski, „Rę ka i gło wa Pa ra mo no -

wa” w „Ga ze ta Wy bor cza” 6 VIII 2010 r.;

„Express Wie czor ny”, „Ży cie War sza wy”, „Dzien nik Bał -

tyc ki” – 10–14 li sto pa da 1955 r.;

kro ni ka_po li cyj na na m. onet. pl;

TM, „Pierw szy ban dy ta PRL” na mak bet. pl;

Mar ta Tych ma no wicz, „Za bił sier żan ta, by z na szej wła -

dzy zro bić pa lan ta” na na sy gna le. pl.

Do utra ty tchu na film web. pl
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Od 20 mar ca 2012 r. obo wią zu je „Za rzą dze nie nr 114 KGP z 19 mar -
ca 2012 r. zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie szcze gó ło wych za sad or -
ga ni za cji i za kre su dzia ła nia ko mend, ko mi sa ria tów i in nych jed no stek
or ga ni za cyj nych Po li cji”. Za rzą dze nie umoż li wia kon so li da cję ko mó rek
tech ni ki kry mi na li stycz nej na po zio mie KWP/KSP, zgod nie z jed nym
z wnio sków ge ne ral nych (nr 18) opra co wa nych przez „Ze spół po wo ła ny
de cy zją nr 232 KGP z 20 sierp nia 2010 r. do opra co wa nia pro jek tu prze -
kształ ceń or ga ni za cyj nych ko mó rek tech ni ki kry mi na li stycz nej”.

17 kwiet nia 2012 r. w sie dzi bie ZG NSZZP w War sza wie, przy ul.
Pu ław skiej, od by ło się spo tka nie 3-oso bo wej de le ga cji tech ni ków kry mi -
na li sty ki, uczest ni ków prac ze spo łu ro bo cze go, z nad kom. Je rzym Ko -
strzew skim, wi ce prze wod ni czą cym Za rzą du Głów ne go Nie za leż ne go
Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go Po li cjan tów.

Kie row nic two NSZZP zo sta ło po pro szo ne przez po li cjan tów tech ni -
ki kry mi na li stycz nej, sku pio nych przy Fo rum Tech ni ków Kry mi na li sty -
ki (www.tech krym.pl) i tech ni ków kry mi na li sty ki – człon ków ze spo łu
po wo ła ne go De cy zją nr 232/10 KGP, o za in te re so wa nie się wa run ka mi
i or ga ni za cją służ by tej gru py funk cjo na riu szy Po li cji. 

Na pierw szym spo tka niu 17 kwiet nia 2012 r. usta lo no, że w ra mach
roz po czę tej współ pra cy na ła mach FTK zo sta nie zre da go wa ne pi smo
do KGP, któ re z ko lei po ak cep ta cji za rzą du ZG NSZZP zo sta nie prze -

sła ne ra zem z wnio skiem do ty czą cym po pra wy
wa run ków służ by tech ni ków kry mi na li sty ki
do KGP.

W pi śmie prio ry te to wo po ru szo no spra wę
„dzia łań do raź nych” za war tych w spra woz da niu z prac Ze spo łu
nr 232/10 KGP, a w szcze gól no ści od no szą cych się do łą cze nia w ko mór -
ki po nad po wia to we, do sto so wa nia – stan da ry za cji za kre su za dań ko mó -
rek TK, szko leń, cza su służ by. W pi śmie zo sta ła rów nież za war ta proś ba
o wy zna cze nie ter mi nu spo tka nia przed sta wi cie li – de le ga cji TK z KGP.

10 wrze śnia 2012 r. do se kre ta ria tu ZG NSZZ Po li cjan tów wpły nę -
ło pi smo od peł no moc ni ka KGP do kon tak tów ze związ ka mi za wo do wy -
mi Ja na Ga ła dy ka, w któ rym in for mu je, że ko men dant głów ny Po li cji
zo bo wią zał dy rek to ra BK KGP do uak tu al nie nia in for ma cji o sta nie
wdra ża nia re ko men da cji ze spo łu po wo ła ne go De cy zją nr 232. Wy ko na -
nie po le ce nia – ze bra nia in for ma cji z KWP/KSP, wy zna czo no do 12
wrze śnia 2012 r. We dług KGP opra co wa nie ze bra nych ma te ria łów wy -
ma gać bę dzie jesz cze kil ku ty go dni pra cy.

Tech ni cy kry mi na li sty ki cze ka ją na dal szy bieg zda rzeń w spra wie.
(cdn.)

asp. sztab. WOJ CIECH DUT CZAK
tech nik kry mi na li sty ki ZTK WK KPP w Mrą go wie 
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Tech ni cy kry mi na li sty ki w Po li cji –
Co da lej z TK?

3 października, Rzeszów
otwarcie programu PaT/E
(edukacja) w województwie
podkarpackim

5–7 października, Warszawa
szkolenie ogólnopolskiego
zespołu liderów PaT

6 października, Warszawa
Noc Profilaktyki (projekt
pilotażowy) – plac Bankowy,
16.00–21.00

22–26 października, Przemyśl
realizacja działania PaT/E

Więcej na stronie www.pat.policja.gov.pl
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Z a rzą dze nie nr 131/12 KGP uwzględ nia su ge stie

i uwa gi zgła sza ne przez jed nost ki or ga ni za cyj ne

Po li cji oraz uzgod nie nia za pa dłe pod czas se mi -

na rium szko le nio we go, zor ga ni zo wa ne go z ini cja ty wy

Biu ra Pre wen cji KGP, dla ko or dy na to rów – po li cjan -

tów (pra cow ni ków) z wy dzia łów pre wen cji KWP/KSP,

nad zo ru ją cych re ali za cję za dań z za kre su wy kro czeń,

a tak że przed sta wi cie li szkół po li cyj nych pro wa dzą -

cych za ję cia dy dak tycz ne z za gad nień ob ję tych za rzą -

dze niem.

Obec na, czwar ta już no we li za cja Za rzą dze nia nr 323

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 26 mar ca 2008 r.

w spra wie me to dy ki wy ko ny wa nia przez Po li cję czyn -
no ści ad mi ni stra cyj no -po rząd ko wych w za kre sie wy kry -
wa nia wy kro czeń oraz ści ga nia ich spraw ców re gu lu je

m.in. pro ble ma ty kę pro wa dze nia przez Po li cję czyn -

no ści wy ja śnia ją cych w spra wach o wy kro cze nia, wy -

stę po wa nia po li cjan tów przed są dem w cha rak te rze

oskar ży cie la pu blicz ne go czy też skła da nia środ ków

od wo ław czych. Wśród naj istot niej szych roz wią zań

przy ję tych w no we li za cji zna la zły się:

STO SO WA NIE ŚROD KÓW OD DZIA ŁY WA NIA
WY CHO WAW CZE GO
Uchy lo no za kaz sto so wa nia środ ków od dzia ły wa nia

wy cho waw cze go wo bec spraw ców wy kro czeń o cha -

rak te rze chu li gań skim, gdyż za sto so wa nie przez po -

li cjan ta środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go

wo bec spraw cy wy kro cze nia nie jest w prze pi sach

(art. 41 k.w.) uza leż nio ne od speł nie nia okre ślo nych

prze sła nek. Jest to su we ren na de cy zja funk cjo na riu -

sza, któ ry po wi nien oce nić, czy w kon kret nej sy tu -

acji ich za sto so wa nie jest wy star cza ją ce, by spraw ca

za czął po stę po wać zgod nie z po rząd kiem praw nym,

czy też na le ży na ło żyć grzyw nę w dro dze man da tu

kar ne go al bo skie ro wać wnio sek o uka ra nie do są du.

Nie zre zy gno wa no jed nak że z re gu la cji za ka zu ją cych

sto so wa nia środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go

w przy pad ku wy kro czeń, za któ re orze ka się śro dek

kar ny. Za pis ten jest bar dzo istot ny, zwłasz cza

w przy pad ku re gu la cji za war tych np. w art. 87 k.w.,

któ ry sta no wi, że orze ka się za kaz pro wa dze nia po -

jaz dów wo bec oso by, któ ra, znaj du jąc się w sta nie

po uży ciu al ko ho lu lub po dob nie dzia ła ją ce go środ -

ka, pro wa dzi po jazd me cha nicz ny w ru chu lą do wym,

wod nym lub po wietrz nym, a tak że, znaj du jąc się

w ta kim sta nie, pro wa dzi po jazd in ny niż me cha -

nicz ny na dro dze pu blicz nej, w stre fie za miesz ka nia

lub w stre fie ru chu. Brak w za rzą dze niu prze pi su,

któ ry za ka zu je w ta kiej sy tu acji za sto so wa nia wo bec

spraw cy wy kro cze nia środ ków od dzia ły wa nia wy cho -

waw cze go, hi po te tycz nie mógł by pro wa dzić do kon -

tro wer syj nej sy tu acji, gdzie spraw ca ta kie go

wy kro cze nia zo stał by po uczo ny, ale już nie moż na

by ło by go uka rać man da tem kar nym (gdyż za bra nia

te go art. 96 par. 2 k.p.w.). Naj słusz niej szym roz wią -

za niem w ta kich przy pad kach wy da je się skie ro wa -

nie do są du pwnio sku o uka ra nie.

ROZ STRZY GA NIE SPO RÓW 
KOM PE TEN CYJ NYCH
Na wnio sek przed sta wi cie li ko mend wo je wódz kich

(sto łecz nej) Po li cji do pre cy zo wa no za pi sy w za kre sie

roz strzy ga nia spo rów kom pe ten cyj nych mię dzy jed -

nost ka mi or ga ni za cyj ny mi Po li cji przez na ło że nie

obo wiąz ku prze ka zy wa nia ma te ria łów z prze pro wa -

dzo nych czyn no ści ko mór ce wła ści wej do spraw pre -

wen cji Ko men dy Głów nej Po li cji, za po śred nic twem

wła ści wej ko men dy wo je wódz kiej (sto łecz nej) Po li -

cji. Da no rów nież moż li wość do ko na nia w KWP/KSP

ana li zy tych ma te ria łów i pod ję cia de cy zji do ty czą -

cych dal sze go bie gu czyn no ści, tj. roz strzy gnię cia

spo ru, je że li do szło do nie go mię dzy pod le gły mi jed -

nost ka mi Po li cji, zwró ce nia ma te ria łów z czyn no ści

wy ja śnia ją cych do uzu peł nie nia jed no st ce Po li cji,

któ ra je prze ka za ła, ewen tu al nie – w sy tu acji stwier -

dze nia oczy wi stej nie za sad no ści wsz czy na nia spo ru

– po le ce nia dal sze go pro wa dze nia czyn no ści jed no -

st ce Po li cji, któ ra prze ka za ła ma te ria ły. Do pie ro

w sy tu acji, gdy do spo ru do szło mię dzy jed nost ka mi

Po li cji ma ją cy mi sie dzi by na te re nie róż nych wo je -

wództw, a nie za cho dzi po trze ba uzu peł nie nia ma te -

ria łów z czyn no ści, na le ży prze ka zać spra wę

do roz strzy gnię cia kie row ni ko wi ko mór ki wła ści wej

do spraw pre wen cji Ko men dy Głów nej Po li cji. Przy -

ję te roz wią za nie zwięk szy fak tycz ny nad zór nad

pro wa dzo ny mi czyn no ścia mi wy ja śnia ją cy mi w spra -

wach o wy kro cze nia w jed nost kach or ga ni za cyj nych

Po li cji. Na jed nost kę, któ ra wsz czy na spór, na ło żo -

no tak że obo wią zek pi sem ne go in for mo wa nia jed -

nost ki, z któ rą spór jest wsz czy na ny, o tym fak cie.

PRAWO Zarządzenie nr 131 KGP POLICJA 997       październik 2012 r.38

Wy kry wa nie wy kro czeń
i ści ga nie ich spraw ców
Z dniem 21 września 2012 r. weszło w życie Zarządzenie nr 131
Komendanta Głównego Policji z 4 września 2012 r., zmieniające
zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję
czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania
wykroczeń i ścigania ich sprawców (Dz.Urz. KGP nr 21, poz. 46).
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Wy eli mi nu je to przy pad ki, gdy jed nost ka, któ ra 

by ła stro ną spo ru, o fak cie je go wsz czę cia do wia dy -

wa ła się do pie ro po je go roz strzy gnię ciu. Po dob nie

sy tu acja wy glą da ła w przy pad ku KWP/KSP, któ re

o fak cie wsz czy na nia spo ru przez pod le głe jed nost -

ki do wia dy wa ły się do pie ro z je go roz strzy gnię cia.

PRO WA DZE NIE RSoW ZA PO MO CĄ 
SYS TE MU IN FOR MA TYCZ NE GO
W do tych czas obo wią zu ją cym za rzą dze niu nie wska -

zy wa no wprost na ko niecz ność stwo rze nia od po -

wied nich wa run ków tech nicz nych i or ga ni za cyj nych

gwa ran tu ją cych za pew nie nie wy ma ga ne go prze pi sa -

mi stop nia bez pie czeń stwa i ochro ny da nych oso bo -

wych w przy pad ku pro wa dze nia Re je stru Spraw

o Wy kro cze nia za po mo cą sys te mu in for ma tycz ne -

go. Ma jąc to na uwa dze, wpro wa dzo no obo wią zek

sto so wa nia wła ści wych dla te go ro dza ju sys te mów

środ ków tech nicz nych i or ga ni za cyj nych, za pew nia -

ją cych ochro nę prze twa rza nych da nych oso bo wych,

któ re w szcze gól no ści za bez pie czą da ne przed ich

udo stęp nie niem oso bom nie upo waż nio nym, za bra -

niem przez oso bę nie upraw nio ną, prze twa rza niem

z na ru sze niem usta wy z 29 sierp nia 1997 r. o ochro -

nie da nych oso bo wych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,

poz. 926 z późn. zm.) oraz zmia ną, uszko dze niem

lub znisz cze niem. Do okre ślo no tak że, że re je stry ta -

kie pro wa dzi się za po mo cą sys te mu in for ma tycz ne -

go w spo sób okre ślo ny w roz po rzą dze niu Mi ni stra

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 29 kwiet -

nia 2004 r. w spra wie do ku men ta cji prze twa rza nia

da nych oso bo wych oraz wa run ków tech nicz nych

i or ga ni za cyj nych, ja kim po win ny od po wia dać urzą -

dze nia i sys te my in for ma tycz ne słu żą ce do prze twa -

rza nia da nych oso bo wych (Dz.U. nr 100, poz. 1024). 

Po nad to prze pi sy Za rzą dze nia nr 323/08 KGP 

na kła da ły na jed nost ki Po li cji pro wa dzą ce RSoW

za po mo cą sys te mu in for ma tycz ne go obo wią zek spo -

rzą dza nia peł ne go wy dru ku za war to ści elek tro nicz -

ne go no śni ka in for ma cji co rocz nie we dług sta nu

na ko niec ro ku. 

Z uwa gi na fakt ge ne ro wa nia tym spo so bem eko -

no micz nie nie uza sad nio nych kosz tów, zre zy gno wa -

no z obo wiąz ku spo rzą dza nia ta kich wy dru ków.

USTA LE NIE MIEJ SCA PO BY TU OSO BY 
PO DEJ RZA NEJ O PO PEŁ NIE NIE 
WY KRO CZE NIA 
Prze pi sy do ty czą ce usta le nia miej sca po by tu oso by

po dej rza nej o po peł nie nie wy kro cze nia do sto so wa no

do re gu la cji przy ję tych w tym za kre sie w Za rzą -

dze niu nr Pf/670/11 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

z 7 czerw ca 2011 r. w spra wie pro wa dze nia przez Po -
li cję po szu ki wań osób ukry wa ją cych się przed or ga na -
mi ści ga nia lub wy mia ru spra wie dli wo ści.

Klu czo we dla przy ję tych roz wią zań jest za ło że nie,

że to w ge stii jed nost ki pro wa dzą cej czyn no ści wy -

ja śnia ją ce w spra wie o wy kro cze nie jest po dej mo wa -

nie wszel kich nie zbęd nych dzia łań zmie rza ją cych

do usta le nia miej sca po by tu oso by po dej rza nej o

po peł nie nie wy kro cze nia, je że li miej sce to nie jest

zna ne, gdyż to wła śnie ta jed nost ka po win na być 

za in te re so wa na jak naj szyb szym za koń cze niem 

spra wy. 

Tym sa mym oczy wi ste wy da je się, że przed zwró -

ce niem się z proś bą o wy ko na nie czyn no ści zle co -

nych do in nej jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji,

po le ga ją cych np. na do ko na niu spraw dzeń miejsc

usta lo nych ja ko praw do po dob ne miej sca po by tu oso -

by, wo bec któ rej są one po dej mo wa ne, czy też

spraw dzeń w róż ne go ro dza ju in sty tu cjach, na le ży

naj pierw do ko nać spraw dzeń w po li cyj nych i po za -

po li cyj nych zbio rach da nych oso bo wych. Nie wy klu -

cza to po now ne go do ko na nia ta kich spraw dzeń

w jed no st ce or ga ni za cyj nej Po li cji, któ rej zle co no

wy ko na nie wy mie nio nych czyn no ści, gdyż pew ne

za war te tam da ne mo gły w tym cza sie ulec zmia nie,

np. oso ba mo gła zo stać osa dzo na w za kła dzie kar -

nym. Czyn no ści ta kie na le ży wy ko nać w ra mach tzw.

po mo cy praw nej nie zwłocz nie, po czym ode słać ma -

te ria ły wraz z in for ma cją z do ko na nych usta leń

do jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji, któ ra zle ci ła ich

prze pro wa dze nie.

Istot ne jest, że jed nost ka pro wa dzą ca czyn no ści

wy ja śnia ją ce w da nej spra wie nie mo że ce do wać

usta la nia miej sca po by tu oso by po dej rza nej o po peł -

nie nie wy kro cze nia na in ną jed nost kę or ga ni za cyj ną

Po li cji, obar cza jąc ją pro wa dze niem ta kich usta leń

aż do przedaw nie nia ka ral no ści czy nu. Przy ję cie 

ta kie go roz wią za nia by ło by nie ra cjo nal ne, zwłasz cza

w sy tu acji bra ku pod staw praw nych do re je stra cji

tych czyn no ści w KSIP. Nie mniej jed nak wy da je się,

że wska zy wa nie ter mi nu przedaw nie nia ka ral -

no ści czy nu jest nie zbęd ne do okre śle nia pra wo moc -

no ści dzia łań Po li cji w da nej spra wie – nie do ko nu -

je się bo wiem wszel kie go ro dza ju spraw dzeń wo bec 

oso by, gdy ka ral ność za rzu ca ne go jej czy nu ule gła

przedaw nie niu. 

WY ŁĄ CZE NIE OSKAR ŻY CIE LA PU BLICZ NE GO
W Za rzą dze niu nr 131/12 KGP prze re da go wa no za -

pi sy do ty czą ce wy łą cze nia w ten spo sób, że co do za -

sa dy od no szą się one do oskar ży cie la pu blicz ne go,

co jest zgod ne z re gu la cja mi za war ty mi w art. 19

par. 1 k.p.w. Jed nak że, ma jąc na uwa dze fakt, że

w nie któ rych przy pad kach (np. gdy po li cjant pro wa -

dzą cy czyn no ści wy ja śnia ją ce jest do brym zna jo mym

spraw cy lub po krzyw dzo ne go), mo gą po ja wić się za -

rzu ty o stron ni czość, ogra ni cze nia te ma ją rów nież

za sto so wa nie do po li cjan ta pro wa dzą ce go czyn no ści

wy ja śnia ją ce. Po nad to, na wzór roz wią zań przy ję tych

w pro ce du rze kar nej, do pusz czo no wy jąt ko wo moż -

li wość prze pro wa dze nia czyn no ści nie cier pią cych

zwło ki lub ta kich, któ rych po tem nie bę dzie moż na

po wtó rzyć, przez po li cjan ta pro wa dzą ce go czyn no -

ści wy ja śnia ją ce, do któ re go za sto so wa nie mo gą mieć

prze słan ki skut ku ją ce je go wy łą cze niem.

oprac. kom. AGNIESZ KA RO MAŃ SKA, eks pert 
Wy dzia łu ds. Za bez pie cze nia Pre wen cyj ne go 

Biu ra Pre wen cji KGP,
pod insp. DA RIUSZ PRZĄD KA, za stęp ca na czel ni ka 

Wy dzia łu ds. Za bez pie cze nia Pre wen cyj ne go 
Biu ra Pre wen cji KGP
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P ra ce roz po czę to od wdra ża nia naj waż niej sze go

aspek tu kon tro li za rząd czej, czy li od za rzą dza nia 

ry zy kiem. Re jestr ry zy ka Ko men dy Wo je wódz kiej

Po li cji w Kra ko wie fi nal nie zo stał za twier dzo ny w lu -

tym 2012 ro ku i za wie ra obec nie 24 ob sza ry, 199 za dań

oraz 438 pro ce sów.

CEL
Ce lem ze spo łu by ło usys te ma ty zo wa nie/gru po wa nie in for -

ma cji, we ry fi ka cja za sad no ści za pi sów i po rów na nie ich

z za da nia mi szcze gó ło wy mi ko mó rek i re gu la mi nem ko -

men dy, co by ło re ali zo wa ne przy sta łej współ pra cy z wła -

ści cie la mi pro ce sów. Pod czas tej ana li zy wie le pro ce sów

zo sta ło po łą czo nych, in ne usu nię to ze wzglę du na po wie -

la nie się za dań, osta tecz nie ca łość zo sta ła po gru po wa na

we dług na stę pu ją cych ob sza rów: Kon tro la i nad zór, Wi ze -
ru nek Po li cji, Ochro na pra cy, Ob słu ga tech nicz na, Współ pra -
ca ze wnętrz na, Fi nan se, Za opa try wa nie i ma ga zy no wa nie,
Współ pra ca we wnętrz na, Szko le nie i do sko na le nie, Sta ty sty -

ka i ana li za, Po stę po wa nie przy go to waw cze, Eks per ty zy, 
Pra ca ope ra cyj na, Do radz two i ob słu ga praw na, Pro fi lak ty -
ka, Ochro na osób i obiek tów, Kon wo jo wa nie, Go spo dar ka 
nie ru cho mo ścia mi, Ochro na za so bów, Psy cho te ra pia i psy cho -
edu ka cja, Szko dy, Ka dry, Po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne, 
Sta no wi sko kie ro wa nia. Na zwy ob sza rów zo sta ły stwo rzo -

ne na pod sta wie pro po zy cji prze ka za nych przez wła ści cie li

pro ce sów (na czel ni ków wy dzia łów, kie row ni ków ze spo -

łów), a ze wzglę du na ko niecz ność ujed no li ce nia na zew -

nic twa po wsta ły opi sy ob sza rów, któ re za wie ra ją w so bie

kil ka po mniej szych za gad nień.

ME TO DA
Do iden ty fi ka cji ry zy ka we wnętrz ne go przy ję to ana li zę

prze bie gu pro ce sów – me to dę sto so wa ną w więk szo ści

jed no stek sek to ra fi nan sów pu blicz nych, m.in. przez izby

i urzę dy skar bo we.

Au dy tor we wnętrz ny za pro po no wał do ku men ty umoż -

li wia ją ce wpro wa dze nie za rzą dza nia ry zy kiem w KWP

w Kra ko wie, czy li: re jestr ry zy ka, dia gram prze bie gu pro -

ce su, kar tę pro ce su oraz ma pę ry zy ka. Po słu ży ły one na -

czel ni kom wy dzia łów i kie row ni kom ze spo łów

do zi den ty fi ko wa nia ry zy ka w kie ro wa nych przez nich ko -

mór kach or ga ni za cyj nych.

Pod sta wą do iden ty fi ka cji ry zyk by ły za da nia wy ni ka ją -

ce z usta wy o Po li cji1, za da nia wy ni ka ją ce z re gu la mi nu

or ga ni za cyj ne go KWP oraz ze szcze gó ło wych za kre sów

za dań po szcze gól nych ko mó rek or ga ni za cyj nych. 

Na za da nia skła da ją się pro ce sy, gdzie po szcze gól ne

ele men ty two rzą ob sza ry ry zy ka, któ re ła two moż na wy -

od ręb nić dzię ki sche ma tycz ne mu przed sta wie niu pro ce -

sów w po sta ci dia gra mów. Dia gra my po ka zu ją wza jem ne

za leż no ści mię dzy po szcze gól ny mi ob sza ra mi, obo wiąz -

ka mi oraz zda rze nia mi, któ re moż na od nieść do ce lu ist -

nie nia da ne go pro ce su. Do dat ko wym ele men tem

sto so wa nym w Ko men dzie Wo je wódz kiej Po li cji w Kra -

ko wie jest kar ta pro ce su, któ ra za wie ra in for ma cje do ty -

czą ce opi sy wa ne go pro ce su.

W KWP w Kra ko wie sto so wa ny jest mo del trzy stop nio -

wej ska li ocen praw do po do bień stwa i skut ku wy stą pie -

nia da nych ry zyk. W jed nost kach sek to ra fi nan sów

pu blicz nych oprócz ska li trzy stop nio wej sto so wa ne są

rów nież ska le pię cio stop nio we.

ZMIA NY
Za rzą dza nie ry zy kiem ma cha rak ter wie lo kie run ko wy, in -

te rak tyw ny i pod le ga zmia nom w mia rę wdra ża nia sys te -

mu do jed nost ki oraz do sto so wa nia go do jej spe cy fi ki.

Za tem moż li wa jest rów nież dal sza ewa lu acja ca łe go sys -

te mu oraz wpro wa dza nie ko lej nych ele men tów, któ re

na eta pie po cząt ko wym po wo do wa ły by nad mier ne roz -

bu do wa nie i zbyt nie skom pli ko wa nie wpro wa dza nia sys -

te mu za rzą dza nia ry zy kiem w jed no st ce. 

Po wpro wa dze niu ca łe go sys te mu ro la au dy tu we -

wnętrz ne go wy ni ka ją ca z za dań na ło żo nych przez usta -

wę o fi nan sach pu blicz nych2 bę dzie po le ga ła na oce nie

ry zyk zi den ty fi ko wa nych za rów no przez po szcze gól nych

wła ści cie li za dań/pro ce sów, jak i usta lo ne go praw do po do -

bień stwa i skut ku, ja kie da ne ry zy ko mo że spo wo do wać

dla KWP. 

Obec nie przed Ze spo łem ds. Kon tro li Za rząd czej po zo -

sta ło naj trud niej sze za da nie, czy li po łą cze nie pla no wa nia

stra te gicz ne go, za rzą dza nia ry zy kiem oraz bu dże tu za da -

nio we go w je den spój ny i wy daj ny sys tem.

KA TA RZY NA KLIM CZAK -SYCH, CGAP
au dy tor we wnętrz ny Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kra ko wie 

kom. GRZE GORZ WOJ CIE CHOW SKI
Ze spół ds. Kon tro li Za rząd czej Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji

w Kra ko wie
1Usta wa z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji (tekst jed no li ty Dz.U. z 2011 r.

nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)
2Usta wa z 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych (Dz.U. nr 157,

poz. 1240 z późn. zm.)

U NAS Kontrola zarządcza POLICJA 997       październik 2012 r.40

Od 6 września br. obowiązuje Zarządzenie nr 59 Ministra
Spraw Wewnętrznych z 6 września 2012 r. w sprawie

systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej
– sprawy wewnętrzne. W związku z tym w Gabinecie KGP

trwają prace mające na celu dostosowanie systemu
planowania strategicznego oraz kontroli zarządczej w Policji 

do tych uregulowań.

Za rzą dza nie ry zy kiem
Wprowadzanie systemu kontroli zarządczej w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpoczęto od powołania
w maju 2010 r. Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, w skład którego
weszli eksperci z Wydziału Kontroli. Audytora wewnętrznego
zobowiązano do udzielania zespołowi niezbędnego wsparcia
merytorycznego.
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Ma ra ton MTB 
Obiszów, woj. dolnośląskie

Z numerem startowym 375 Leszek Tumaniec z WSPol. w Szczytnie.
Zajął 9. miejsce wśród policjantów
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SPORT Rozmaitości POLICJA 997       październik 2012 r.42

Ma ra ton MTB
W dniach 1–2 wrze śnia w miej sco wo ści Obi szów w wo je wódz twie

dol no ślą skim funk cjo na riu sze z ca łe go kra ju po raz pierw szy ry wa li zo -

wa li w Mi strzo stwach Pol ski Po li cjan tów w Ma ra to nach MTB 2012. 

Mi strzo stwa ro ze gra no na dy stan sie 35 km ja ko wy ścig te re no wy,

po na tu ral nej na wierzch ni oraz ścież kach spe cjal nie zbu do wa nych

na po trze by MTB, wcho dzą cych w ob szar obiek tu Bi ke Park Obi szów. 

W trak cie ma ra to nu od by ły się też mi strzo stwa le śni ków i za wo dy

dla dzie ci. 

Spo śród 35 star tu ją cych po li cjan tów płci oboj ga ty tuł Mi strza Pol -

ski Po li cjan tów w ka te go rii MTB zdo był Ma rek Stram z KP w Ło -

mian kach, a ty tuł Mi strzy ni Pol ski Po li cjan tek w ka te go rii MTB

wy wal czy ła Ewe li na Mar czyk z KMP w Le gni cy. 

zdj. An drzej Mi tu ra

Ko nie po raz dwu na sty 
8 wrze śnia w Czę sto cho wie od był się XII Mię dzy -

na ro do wy Tur niej Po li cji Kon nej, w któ rym wzię ło

udział 21 za wod ni ków z 10 dru żyn. 

In dy wi du al nie zwy cię żył Ka rol Mo lę da na ru ma ku

Jah ra nek z KMP w Cho rzo wie, dru gie miej sce za jął 

Li bor Ze dni czek na ko niu Ma ca re na, re pre zen tu ją cy

po li cję cze ską z Ostra wy, a trze cie Grze gorz Wy pchlak

na wierz chow cu Don Ca mil lo z KMP w Czę sto cho wie. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię ży li go ście z cze -

skiej Ostra wy w skła dzie: Li bor Ze dni czek i Mi ro sław

Ho ly. Dru gie miej sce zdo by li jeźdź cy z KMP w Cho -

rzo wie: Ka rol Mo lę da i Prze my sław Wi za. Trze cie za -

ję li zno wu po li cjan ci z Re pu bli ki Cze skiej, tym ra zem

z Brna: Ra dek Sej stal i Li bor Bla zek. 

Li bor Ze dni czek na ko niu Ma ca re na otrzy mał po -

nad to na gro dę za styl i gra cję pod czas prze jaz du, a Ju -

sty na Szu mi gow ska na ko niu Ro meo, re pre zen tu ją ca

KSP, na gro dę dla naj lep szej ama zon ki. 

Ry wa li za cji spor to wej to wa rzy szy ły licz ne po ka zy

i fe styn ro dzin ny. 

zdj. Andrzej Gruca z KMP w Częstochowie

Mun du ro wi na uli cy 
15 wrze śnia już po raz 10. zor ga ni zo wa no w Głu cho ła zach Ogól no pol ski Bieg

Ulicz ny Służb Mun du ro wych. Dzie się cio ki lo me tro wy dy stans skła dał się z czte -

rech dwu ipół ki lo me tro wych pę tli po trud nej, po fał do wa nej tra sie. Naj szyb ciej,

w cza sie 31 min 29 s, po ko nał ją Da mian Pie ter czyk z Kę trzy na, re pre zen tu ją cy

tam tej szą Ko men dę Po wia to wą Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Wśród po li cjan tów naj szyb szy był Krzysz tof Kar da siń ski z Opo la, któ ry z cza -

sem 37:00 za jął w kla sy fi ka cji ge ne ral nej 28. miej sce. Je dy na po li cjant ka – Do -

mi ni ka Le wan dow ska, tak że z Opo la, z cza sem 49:17 za ję ła wśród po li cyj nej

bra ci miej sce 10. (nie by ła pro wa dzo na od ręb na kla sy fi ka cja dla ko biet po li cjan -

tek). Wśród ko biet po wy żej 30. ro ku ży cia pa ni Do mi ni ka za ję ła 2. miej sce. Grze -

gorz Po go rzel ski z Wał brzy cha, któ ry z cza sem 41:26 za jął trze cie miej sce

w kla sy fi ka cji po li cyj nej, był pierw szy wśród wszyst kich męż czyzn po wy żej 50.

ro ku ży cia. 

Siat ka w Za wier ciu i Po rę bie 
W dniach od 5 do 7 wrze śnia br. dzie więć mun du ro wych dru żyn ry wa li zo wa ło

w Mię dzy na ro do wych Mi strzo stwach Pol ski Po li cji w Pił ce Siat ko wej – Za wier -

cie 2012. Me cze dru żyn po dzie lo nych na dwie gru py od by wa ły się w Za wier ciu

i Po rę bie. Grał każ dy z każ dym – rów no le gle na czte rech bo iskach do dwóch wy -

gra nych se tów, z wy jąt kiem spo tka nia fi na ło we go. To mu sia ło skoń czyć się trze -

ma wy gra ny mi se ta mi. 

W me czu fi na ło wym, trwa ją cym pra wie dwie go dzi ny, re pre zen ta cja KWP

w Ka to wi cach po ko na ła dru ży nę KWP we Wro cła wiu. Trze cie miej sce za ję li po -

li cjan ci z KPP w Wa do wi cach. 

Węd kar stwo spła wi ko we 
Na ro ze gra nych w dniach 14–16 wrze śnia br. na Wi śle w miej sco wo ści Szew -

ce Gdań skie XII Mi strzo stwach Po li cji w Węd kar stwie Spła wi ko wym bez kon -

ku ren cyj ni oka za li się za wod ni cy z IPA Ka to wi ce. Za ję li pierw sze miej sce

dru ży no wo, a Krzysz tof Fox z te go ze spo łu – pierw sze miej sce in dy wi du al nie. 
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Tur niej w Wil nie 
Pol scy po li cjan ci, re pre zen tu ją cy Ko men dę Głów ną Po li cji, zdo by li

dru gie miej sce w Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Ha lo wej Pił ki Noż nej

o Pu char Ko men dan ta Głów ne go Po li cji Li tew skiej, roz gry wa nym

w dniach 13–15 wrze śnia br. w Wil nie.

W tur nie ju ście ra ły się 24 ze spo ły z: Es to nii, Ho lan dii, Li twy, Ło -

twy, Ro sji, Tur cji, Ukra iny, Włoch i Pol ski. 

Re pre zen ta cja KGP, kie ro wa na przez An drze ja „Puł kow ni ka” Ku -

czyń skie go, pod czuj nym okiem za stęp cy dy rek to ra Ga bi ne tu KGP

nad kom. Sła wo mi ra We re miu ka, wy szła z gru py na dru gim miej scu.

W ćwierć fi na le KGP spo tka ła się z re pre zen ta cją Es to nii, któ rą po -

ko na ła 1:0, w pół fi na le zmie rzy ła się z Łotwą – tu de cy do wa ły rzu ty

kar ne, a dwa z nich obro nił An drzej So kal. W fi na le spor tow cy z KGP

gra li z mi li cjan ta mi ukra iń ski mi i choć pro wa dzi li 1:0, osta tecz nie

ule gli ry wa lom 1:2. 

Trze cie miej sce w tur nie ju wy wal czy ła re pre zen ta cja po li cji li tew -

skiej. 

Naj lep szym za wod ni kiem roz gry wek zo stał Ma riusz Ber liń ski

z CBŚ KGP. 

Po nad to re pre zen ta cja KGP za ję ła trze cie miej sce w ro ze gra nym

pod czas za wo dów tur nie ju w krę gle. 

zdj. z ar chi wum dru ży ny KGP 
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9 wrze śnia uli ce Pi ły znów za peł ni ły się bie ga cza mi z kra ju i z za -

gra ni cy. Do 22. Mię dzy na ro do we go Pół ma ra to nu Phi lip sa zgło si ło się

po nad 2 ty sią ce bie ga czy, z któ rych 1931 do tar ło do me ty. Każ dy

otrzy mał me dal z wi ze run kiem czo ło we go pol skie go ma ra toń czy ka

Je rze go Skar żyń skie go. Wśród star tu ją cych, w ra mach Mi strzostw Po -

li cji w Pół ma ra to nie, po bie gło 62 funk cjo na riu szy. Naj lep szy oka za ł

się Adam Thiel (KPP w Lę bor ku) z wy ni kiem 1 go dzi na 14 mi nut

i 16 se kund, któ ry był dzie sią ty w kla sy fi ka cji Mi strzostw Pol ski

Męż czyzn w Pół ma ra to nie. Wśród po li cjan tek naj lep sza była Mar ta

Wit ke (KMP w Po zna niu) z wy ni kiem 01:42:31. 

Spor to we za po wie dzi 
Na paź dzier nik pla no wa ne są na stę pu ją ce za wo dy z ka len da rza

re kre acyj nych, cen tral nych im prez spor to wych, ob ję tych ho no ro -

wym pa tro na tem ko men dan ta głów ne go Po li cji: 

– Mi strzo stwa Po li cji w Bie gu Prze ła jo wym im. sierż. Grze go rza

Za ło gi, or ga ni zo wa ne przez KWP w Ka to wi cach; 

– Mi strzo stwa Po li cji w Strze la niu Dłu go dy stan so wym, SP

w Słup sku; 

– Mi strzo stwa Po li cji w Trój bo ju Po li cyj nym, WSPol. w Szczyt -

nie; 

– Mi strzo stwa Po li cji w Ka ra te Ky oku shin, WSPol. w Szczyt nie; 

– Mi strzo stwa Po li cji w Ju do, CSP w Le gio no wie. 

SPORT przy go to wał PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Bieg z Po li cją 
297 za wod ni ków, w tym 80 po li cjan tów

z ca łe go kra ju, ukoń czy ło 25 sierp nia br.

w Gó rze (woj. dol no ślą skie) III Bieg z Po li cją. Po za za wod ni ka mi

z Pol ski star to wa li też go ście z Ke nii, Bia ło ru si, Ukra iny i Hisz pa nii. 

W kla sy fi ka cji Mi strzostw Pol ski Po li cjan tów na dy stan sie 10 km

pierw sze miej sca za ję li: Adam Thiel z Lę bor ka (obroń ca ty tu łu

z lat 2010 i 2011) z cza sem 35 min i 45 s i An na Fic ner ze Zło to ryi

(40:56). W kla sy fi ka cji OPEN z naj lep szym cza sem 30:20 na me cie

za mel do wał się Bog dan Se me no wicz z Ukra iny. Wśród ko biet naj -

wyż szą lo ka tę zdo by ła Agniesz ka Cio łek (35:30). 

tekst i zdj. JA NUSZ KO NOP NIC KI

Mi strzo stwa w pół ma ra to nie

Na mecie
komendant
powiatowy
(z nr 1) 
w Górze 

Miejsca 
1–3 kobiet

Za przy go to wa nie i za bez pie cze nie tra sy bie gu od po wie dzial ni by li

słu cha cze 5. kom pa nii SP w Pi le. W opi nii or ga ni za to rów wy wią za li

się z te go za da nia na me dal. . SYL WE STER URBA NIAK 

3. miej sce w III tur nie ju 
Re pre zen ta cja CBŚ KGP za ję ła 3. miej sce w III Tur nie ju Pił ki

Ulicz nej pa mię ci Ma cie ja Ko złow skie go, któ ry ro ze gra no 22 wrze -

śnia br. na war szaw skiej Wo li. W sil nie ob sa dzo nym tur nie ju kró lem

strzel ców zo stał Da riusz Pi wo wa rek z CBŚ KGP. 

Pio tra sch ke pierw szy w ma ra to nie 
1 wrze śnia br. Pa weł Pio tra sch ke z SP w Słup sku przy biegł pierw -

szy na me tę XXXIII Mię dzy na ro do we go Ma ra to nu Świ no uj ście –

Wol gast z cza sem 2:41:43. Pod ko niec wrze śnia ma za miar wy star-

to wać w sil nie ob sa dzo nym Ma ra to nie Ber liń skim, gdzie kil ka lat 

te mu na oko ło 40 tys. bie ga czy za jął 46 miej sce. .. P. O.

zdj. dzię ki uprzej mo ści Asta 24
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Za kli nacz psów
Policjant od 14 lat, zastępca naczelnika Wydziału
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzegu 
(woj. opolskie). Po pracy hodowca i treser psów. 
Także tych porzuconych i psychicznie okaleczonych,
dla których agresja stała się formą obrony
przed człowiekiem. Dla nich pomoc asp. sztab. Leszka
Koisa jest jedyną szansą na znalezienie nowego domu,
a w konsekwencji jedyną szansą na życie. 

Od bu do wa nie za ufa nia do czło wie ka to pro ces dłu gi, trud ny

i nie za wsze za koń czo ny suk ce sem. Nie ma dwóch ta kich sa -

mych psów i choć czę sto krzyw dzo ne są po dob nie, np. wy wo -

żo ne do la su i przy wią zy wa ne do drze wa, każ dy na swój spo sób

re agu je na wy rzą dzo ne zło. Ostat ni był owcza rek col lie. Za nim tra fił

do la su, zo stał ob la ny kwa sem. Ra ny fi zycz ne zdo ła no wy le czyć, tych

psy chicz nych nie, dla te go nie mógł zna leźć do mu na dłu żej. Nie po -

tra fił kon tro lo wać swo jej agre sji. 

OSTAT NIM SUK CE SEM BYŁ JO KER
Z Fun da cji Dr Lu cy, któ ra po ma ga ko la kom, Jo ker tra fił w koń cu

do Lesz ka Ko isa. Pra ca nad nim trwa ła dwa mie sią ce i chy ba za koń -
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Asp. sztab. Leszek Kois, pies Hrabia i przedszkolaki
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czy ła się suk ce sem. Chy ba, bo ni gdy nie ma stu pro cen to wej pew no -

ści, że pies nie za cho wa się w spo sób nie kon tro lo wa ny i agre syw ny,

o czym zresz tą no wi wła ści cie le są uprze dza ni. Le szek Ko is jest z ni mi

w sta łym kon tak cie. Jak ze wszyst ki mi, do któ rych tra fi ły „je go”

psy. Opie ku no wie wie dzą, że w ra zie ja kich kol wiek kło po tów mo gą

do nie go za dzwo nić o każ dej porze dnia i no cy. Na ra zie jest ich 

sze ściu – bo ty lu psom po mógł przez rok. Co bę dzie, je śli ta licz ba

znacz nie wzro śnie, na ra zie się nie za sta na wia.

Psa chciał mieć, od kąd pa mię ta. Nie ste ty, ro dzi ce nie chcie li się

zgo dzić, twier dząc, że blok to nie jest do bre miej sce dla psa. Na swo -

je go pierw sze go czwo ro no ga mu siał cze kać do chwi li wy pro wadz ki

z ro dzin ne go do mu. Tak się zło ży ło, że był to pierw szy dzień po ślu -

bie, kie dy do ich no we go do mu tra fi ła rot twe iler ka Be la. Żo na Jo an -

na jest tak że mi ło śnicz ką zwie rząt – pro wa dzi sklep zoo lo gicz ny

i ho tel dla psów – więc pa sję mę ża ro zu mie i po dzie la. Przez jej dom

za wsze prze wi ja ły się psy za rów no ra so we, np. pol skie owczar ki ni -

zin ne, jak i kun del ki przy gar nię te pro sto z uli cy. Póź niej był owcza -

rek nie miec ki, też Be la. Od kąd prze pro wa dzi li się do wła sne go

do mu, Le szek Ko is jest ho dow cą bia łych owczar ków szwaj car skich.

Ma ich pięć, a w ca łej Pol sce jest ich tyl ko 350 sztuk. 

Żo na wspie ra Lesz ka w je go dzia ła niach zwią za nych ze szko le nia -

mi. Po cząt ko wo uczył się z pod ręcz ni ków, szko lił wła sne psy

pod okiem szko le niow ców, pod pa try wał in nych. Póź niej sam za pi sał

się na kurs. Ukoń czył pań stwo wy kurs tre ner ski i zdo był upraw nie -

nia tre se ra psów. Dziś tre su rą zaj mu je się tak że za wo do wo. Pa sję ro -

dzi ców prze ję ła tak że 16-let nia cór ka Ewe li na. Kie dy ra zem z ta tą

wra ca z ja kie goś szko le nia, zda rza się jej wy tknąć mu błę dy, ja kie jej

zda niem po peł nił. Po tra fi ode brać miot, wie, jak po stę po wać ze

szcze nia ka mi. Młod sza cór ka, 14-let nia Mar ta, ma in ne za in te re so -

wa nia, ale też chęt nie po ma ga w pie lę gna cji psów. 

PRZY TU LI SKO
Ja ko mi ło śnik psów Le szek Ko is nie mógł nie tra fić do brze skie go

przy tu li ska dla psów. Zo ba czył tam psy nie ma ją ce szans na zna le zie -

nie do mu. By ły zbyt agre syw ne. Spo tkał tam też gru pę 20 wo lon ta -

riu szy, głów nie dzie ci od 10 do 13 lat, ale tak że star szych,

peł no let nich i ich na uczy cie la. Dzie ci są bar dzo za an ga żo wa ne, 

wie le z nich bar dzo chcia ło by mieć psa, ale z róż nych przy czyn nie

mo gą. Opie ku ją się psa mi, jak po tra fią. Le szek Ko is po sta no wił 

po móc. I psom, i wo lon ta riu szom. Dzie cia ki sprzą ta ją w koj cach, kar -

mią i wy pro wa dza ją psy. Te raz pod okiem Lesz ka uczą się tak że ra -

dzić so bie z psią agre sją, uczą się, jak roz po zna wać nad cho dzą cy

wy buch i jak go nie wzbu dzać. 

– Nie je stem sze fem tych dzie cia ków, ra czej men to rem. Za pro wa -

dzi łem w ich dzia ła nia tro chę ła du, zda rza się, że wy zna czam im 

za da nia i wy słu chu ję re la cji z po stę pów psów, któ ry mi się 

in dy wi du al nie opie ku ją, ale to wszyst ko od by wa się na za sa dzie do -

bro wol no ści. Je dy ne, cze go za żą da łem i bez względ nie wy eg ze kwo -

wa łem od nie peł no let nich, to za świad cze nia od ro dzi ców, że wie dzą,

co ich dziec ko ro bi i że się na to go dzą – mó wi. 

Szko li też psy z przy tu li ska, te naj bar dziej agre syw ne. Nie ze swo -

jej wi ny ta kie są. Nie ma ją szans na dom. Al ter na ty wą jest za strzyk

usy pia ją cy. Le szek Ko is szko li je w przy tu li sku, po pra cy. Te, któ re

tra fia ją do nie go z fun da cji, z in nych miast w Pol sce, za bie ra do sie -

bie, gdzie na po dwór ku są przy go to wa ne dla nich koj ce. Pod kre śla,

że w swo jej pra cy z psa mi nie uży wa me tod si ło wych i nie sto su je na -

rzę dzi wy mu sza ją cych po słu szeń stwo bó lem, ta kich jak kol czat ka. 

– To nie jest tak, że jak za kli nacz psów przy cho dzę i cza ro dziej ską

różdż ką prze mie niam agre syw ne go psa w mi łe go psiacz ka. Ta kie

szko le nie mo że trwać kil ka mie się cy. Zda ję so bie spra wę, że kie dyś

mo że zda rzyć się tak, że tre su ra nie przy nie sie sa tys fak cjo nu ją cych

efek tów – opo wia da Ko is.

Je go ro la nie koń czy się w chwi li za koń cze nia szko le nia psa. Je śli

znaj dą się chęt ni do za bra nia go do do mu, no wi wła ści cie le tak że

mu szą zo stać prze szko le ni. Bez płat nie. Le szek Ko is de kla ru je, że ta -

kie bez płat ne, pięt na sto go dzin ne (10 x 1,5 go dzi ny) prze szko le nie

za pew ni każ de mu, kto zde cy du je się wziąć psa ze schro ni ska lub in -

nej po dob nej pla ców ki. Ta kie przy go to wa nie jest ko niecz ne, po nie -

waż funk cjo nu je wie le ste reo ty pów na te mat ad op cji psów. Choć by

ten, że ta kie mu zwie rzę ciu na le ży oka zy wać szcze gól nie du żo mi ło -

ści. Tym cza sem to w ni czym nie po ma ga, a mo że za szko dzić psy chi -

ce psa. 

Le szek Ko is sta ran nie do bie ra no wych opie ku nów dla psów, któ -

ry mi się zaj mu je. – Le piej, że by dłu żej po cze kał na no we go pa na,

niż po krót kim po by cie w ja kimś do mu wra cał do schro ni ska – twier -

dzi. 

Obo je pań stwo Ko is dzia ła ją w opol skiej fun da cji Fio le to wy Pies.

Le szek po ma ga tam w cza sie in ter wen cji. Ja ko po li cjant. 

– Ma ją do mnie za ufa nie – tłu ma czy. – I mam upraw nie nia do kon -

tro li do bro sta nu psów, ukoń czy łem spe cjal ny kurs za koń czo ny pań -

stwo wym eg za mi nem. Mo gę oce nić, czy pies ma wła ści we wa run ki,

a je śli stwier dzę, że nie, w skraj nych przy pad kach mam pra wo psa

ode brać wła ści cie lo wi – opo wia da. 

W tej chwi li prze by wa ją u nie go trzy pie ski ode bra ne wła ści cie -

lom: ma ły kun de lek Di no wiel ko ści jam nicz ka, nad któ rym się znę -

ca no, i za bie dzo na su nia w ty pie hu sky ze swo ją ma łą có recz ką. 

PRZED SZKO LE
Ky no lo gicz na pa sja jest zna na prze ło żo nym Ko isa. Przy szedł więc

w koń cu mo ment, że i oni po sta no wi li ją wy ko rzy stać. Dla do bra

służ by. W czerw cu brze ski ko men dant za pro po no wał mu stwo rze nie

pro gra mu pro fi lak tycz ne go dla przed szko la ków. Ko isa nie trze ba 

by ło szcze gól nie na ma wiać. Za pro po no wał tyl ko, że by nie kon cen tro -

wać się na opo wia da niu dzie ciom, jak się za cho wać wo bec ata ku psa.

Ta kich pro gra mów już kil ka by ło, a po za tym le piej za po bie gać. 

Z pro gra mem „Zro zu mieć za cho wa nia czwo ro no ga” ru szy li 1 wrze -

śnia br. Na brak chęt nych nie na rze ka ją. Kil ka spo tkań już się od by ło.

Li sta ocze ku ją cych wciąż się wy dłu ża. Do przed szko la przy cho dzą

asp. sztab. Le szek Ko is i je go bia ły owcza rek szwaj car ski Hra bia, pies

spe cjal nie spro wa dzo ny z Au strii, w do mu prze wrot nie zwa ny Cy ga -

nem. Jest tak wy tre so wa ny, że po tra fi po ka zać wszyst kie za cho wa nia

za po wia da ją ce wy buch agre sji, ta kie jak ob li zy wa nie no sa czy zie wa -

nie. Mi mo że nie wol no im gła skać psa, dzie cia ki i tak są za chwy co -

ne. I ro zu mie ją wię cej, niż moż na się po tak ma łych dzie ciach

spo dzie wać.

KLAU DIUSZ KRYCZ KA
zdj. ar chi wum Lesz ka Ko isa, KWP w Opo lu
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Leszek Kois jest wolontariuszem w brzeskim przytulisku dla psów
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Rozpoczął się rok szkolny, a w związku z tym
policjantki i policjanci częściej odwiedzają
szkoły i przedszkola.

T a ka wi zy ta po win na mieć dwa pod sta wo we ce le.

Po pierw sze: cel me ry to rycz ny – kie dy po li cjan ci

pod czas spo tka nia prze ka zu ją dzie ciom wie dzę

na te mat bez piecz ne go za cho wa nia na dro dze czy re -

ago wa nia w sy tu acjach za gro że nia. Dru gi cel: szan sa

na zbu do wa nie po zy tyw nych sko ja rzeń z Po li cją.

Jak bu do wać po zy tyw ny wi ze ru nek Po li cji pod czas

spo tka nia w szko le czy przed szko lu? 

DZIE CI
Dla nie któ rych dzie ci spo tka nia ta kie mo gą być jed ny -

mi z nie wie lu sy tu acji, w któ rych po li cjant nie jest su -

ro wym stró żem pra wa, a „ry ce rzem do bra”. Dzie ci ma ją

czę sto ste reo ty po we i ne ga tyw ne wy obra że nie o po li -

cjan tach, wy nie sio ne z po dwór ka czy, dla przy kła du, ro -

dzin nych dys ku sji o „nie spra wie dli wym” uka ra niu

za zbyt du żą pręd kość na dro dze. 

Chcąc do brze zre ali zo wać oby dwa za ło żo ne ce le,

istot ne jest wcze śniej sze roz po zna nie prze pro wa dzo ne

wśród na uczy cie li, wy cho waw ców, a na wet ro dzi ców.

Mu si my wie dzieć, do ja kie go śro do wi ska tra fia my. 

Pa mię taj my, że naj młod sze dzie ci są wy czu lo ne

na wszel ki fałsz i kłam stwa. Szcze rość mu si być pod sta -

wo wym ele men tem ko mu ni ko wa nia. Dru gim waż nym

ele men tem jest ob ra zo wość ję zy ka. Dzie ci z za in te re so -

wa niem bę dą słu cha ły do brze i cie ka wie opo wie dzia -

nych hi sto rii. 

MŁO DZIEŻ
Je śli cho dzi o mło dzież, spra wa jest rów nie trud na. Mło -

dzież ule ga obie go wym opi niom, ste reo ty pom do ty czą -

cym Po li cji. Za da niem po li cjan tów spo ty ka ją cych się

z mło dzie żą jest ta kim ste reo ty pom za prze czyć. 

Pod czas spo tkań z mło dzie żą trze ba być na sta wio nym

na kło po tli we, a na wet za czep ne py ta nia, by nie po wie -

dzieć pro wo ka cje. Nie moż na dać się spro wo ko wać,

a naj bar dziej ce nio ne i tra fia ją ce do mło dzie ży są do bre,

dow cip ne po in ty. War to przed wi zy tą w szko le za dać so -

bie kło po tli we py ta nia, któ re mo gą po ja wić się pod czas

spo tka nia i spró bo wać na nie w in te re su ją cy spo sób od -

po wie dzieć. 

Do bre przy go to wa nie spo tka nia prze są dza o je go

efek cie. Nie cho dzi tu o zbyt szcze gó ło we usta le nia, ale

o uzgod nio ny z wy cho waw cą spo sób pro wa dze nia spo tka -

nia. Go spo da rzem za wsze po wi nien być pe da gog (naj -

czę ściej wy cho waw ca), któ ry uczest ni czy w spo tka niu

i kon tro lu je sy tu ację. Za kres ini cja ty wy wła snej po li -
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Po li cjant z wi zy tą w szko le,
przed szko lu cjan ta w spra wach do ty czą cych prze bie gu spo tka nia jest

za leż ny od at mos fe ry, ale i wcze śniej szych uzgod nień.

Pod su mo wu jąc, trze ba po wie dzieć, że ten ro dzaj wy -

stą pień pu blicz nych, ja ki mi są wi zy ty w szko łach

i przed szko lach, wy ma ga szcze gól nych cech, z któ rych

ła twość na wią zy wa nia kon tak tu, nie wy mu szo na życz li -

wość, grzecz ność i umie jęt ność in te li gent nej i dow cip -

nej od po wie dzi są naj waż niej sze.

JE STEŚ OB SER WO WA NY
Na le ży pa mię tać rów nież o tym, że po li cjan ci, któ rzy

przy cho dzą do szko ły czy przed szko la, są ob ser wo wa ni

przez dzie ci nie tyl ko pod czas spo tka nia, ale przez 

ca ły czas po by tu na te re nie szko ły. Waż ne, że by za cho -

wa nie po li cjan tów od prze kro cze nia szkol nej furt ki aż

do koń ca wi zy ty by ło zgod ne z tym, co mó wią dzie ciom.

Spo tka nie na pew no nie bę dzie uda ne, gdy funk cjo na -

riusz je pro wa dzą cy bę dzie prze ko ny wał słu cha czy, że

po li cjan ci są życz li wi, a wcze śniej krzy czał na dzie ci ba -

wią ce się na ko ry ta rzu; bę dzie mó wił o szko dli wo ści sto -

so wa nia uży wek, a sam bę dzie pa lił pa pie ro sy

przed wej ściem do szko ły.

Pa mię taj my, że at mos fe ra wo kół po by tu po li cjan ta

w szko le czy przed szko lu ma ogrom ne zna cze nie dla wi -

ze run ku Po li cji.

prof. dr hab. MICHAŁ IWASZKIEWICZ

znawca i wykładowca protokołu
dyplomatycznego 

i dobrego obyczaju, rektor Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych w Poznaniu, 

sekretarz Wielkopolskiego Korpusu
Konsularnego 

i konsul honorowy Republiki Estonii

R E K L A M A 
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Lu ty 2010 r., godz. 10.00, przy sta nek tram wa jo wy

Fort Wo la w War sza wie. Stoi tam 42-let ni po li cjant An -

drzej Struj. Po cy wil ne mu. Nie ma bro ni ani kaj da nek,

ko rzy sta z ostat nie go dnia urlo pu. W je go ple ca ku tkwią

za ku py z po bli skie go mar ke tu.

Po dru giej stro nie to rów gło śno prze kli na ją dwaj na -

sto lat ko wie. Mi mo chło du na dwo rze są roz cheł sta ni,

to wy pi ty al ko hol tak ich roz grze wa.

Funk cjo na riusz przy glą da się chło pa kom. W pew nej

chwi li je den z nich z wście kło ścią ci ska te le fo nem o zie -

mię. – Coś się nie po do ba? – py ta za czep nie Stru ja. –

Chodź tu ch… bli żej.

Po li cjant po ka zu je awan tu ru ją cym się służ bo wą le gi -

ty ma cję. A że wła śnie nad je chał je go tram waj, wsia da

do środ ka. Tam ci jed nak nie da ją za wy gra ną. Mo tor ni -

czy ma już za mknąć drzwi, gdy roz le ga się brzęk tłu czo -

nej szy by. To je den z chło pa ków rzu cił ko szem

na śmie ci w okno wa go nu. An drzej Struj wy ska ku je

z tram wa ju. Na past nik ru sza w kie run ku po li cjan ta…

Sza mo cząc się, upa da ją na chod nik. Struj wy krę ca na -

sto lat ko wi rę kę. Ten sa pie do swo je go kum pla, któ ry

jest kil ka kro ków da lej: – Nie stój tak k… Po móż!

Pod czas gdy ten dru gi obez wład nia funk cjo na riu sza,

ama tor rzu ca nia ko szem w szy by wy cią ga nóż i za da je

męż czyź nie cios w klat kę pier sio wą. Raz, dru gi, pią ty.

Ostat ni jest pro sto w ser ce. Ran ny po li cjant upa da

na chod nik, ban dy ci ucie ka ją. Ktoś, kto stał na przy stan -

ku, łą czy się z te le fo nem alar mo wym po li cji. Za cho wa -

ło się na gra nie tej roz mo wy:

– Jak to z no żem?! – krzy czy dys po zy tor ka po ode bra -

niu in for ma cji o bój ce trzech męż czyzn na przy stan ku

tram wa jo wym Fort Wo la.

– Nie mo gę się do dzwo nić na po go to wie, czy pa ni

mo że je we zwać? – py ta mę ski głos.

Sły chać, że dys po zy tor ka łą czy się z po go to wiem.

„Pro szę cze kać” – mo no ton nie po wta rza au to mat.

Wresz cie od zy wa się te le fo nist ka z po go to wia, przyj mu -

je zgło sze nie.

– Już wy sy ła ją ka ret kę – czło wiek z te le fo nem z ulgą

za wia da mia sku pio nych ko ło nie go pa sa że rów za trzy ma -

ne go tram wa ju. Ten, wkrót ce naj waż niej szy świa dek

oskar że nia, jesz cze nie wie, że zra nio ny jest po li cjan -

tem.

Nie wy łą cza ko mór ki. Wciąż na li nii z nu me rem alar -

mo wym po li cji, opi su je sy tu ację: „Ktoś rzu cił ko szem

w tram waj i ten pan pró bo wał go za trzy mać. A oni

na nie go z no żem. O, są już straż ni cy miej scy, też ich

za wia do mi łem, opa tru ją te go pa na”. Po tem po da je, jak

na past ni cy by li ubra ni i w któ rą stro nę ucie kli. „Mo że to

się przy da, że je den z nich miał pęk nię tą brew. Cie kła

krew”.

Waż na in for ma cja na tych miast do cie ra do wszyst kich

po li cyj nych za łóg, któ re są na war szaw skich uli cach.

Kil ka mi nut póź niej za stęp ca ko men dan ta re jo no we -

go Po li cji na Ocho cie wi dzi bie gną ce go chło pa ka, któ ry

roz glą da się w po pło chu. Jest bez kurt ki, w sa mej ko -

szu li, ma za krwa wio ne rę ce, roz bi te czo ło. Nie za trzy -

mu je się na we zwa nie. Funk cjo na riusz wy ska ku je z au ta

i obez wład nia na sto lat ka.

W tym sa mym cza sie na po li cję dzwo ni też pra cow nik

po go to wia. – Przy ran nym męż czyź nie z For tu Wo la zna -

leź li śmy le gi ty ma cję po li cyj ną na na zwi sko An drzej

Struj. Pa cjent jest w cięż kim sta nie, od wie zio ny

na OIOM szpi ta la przy ul. Ka sprza ka – in for mu je.

Dys po zy tor ka nie re agu je, mo że nie zro zu mia ła. –

Mó wię, że to po li cjant! – krzy czy sa ni ta riusz.

Ze szpi ta la przy cho dzi wia do mość, że pa cjen ta nie

uda ło się ura to wać.

I I I 

Za trzy ma ny na sto la tek (do peł no let no ści bra ku je mu

sied miu mie się cy) na zy wa się Ma te usz N. Prze słu chi -

wa ny na uli cy od ra zu po da je, że za krwa wio ną kurt kę

za ko pał w śnie gu, przy krył ga łę zia mi. W po bli żu ukrył

ku chen ny nóż, któ ry no sił za gum ką od dre sów.

Po cząt ko wo N. nie chce mó wić, czy sam za ata ko wał

po li cjan ta, czy też ra zem z kum plem. Świad ko wie wi -

dzie li dwóch ucie ka ją cych, ale nie wy klu czo ne, że tym

dru gim był pa sa żer z tram wa ju wy stra szo ny, że i on bę -

dzie wcią gnię ty w awan tu rę.

Po na my śle N. po da je jed nak ad res ko le gi, z któ rym

stał na przy stan ku. To star szy od nie go o czte ry mie sią -

ce Piotr R.

Dal sze prze słu cha nie za trzy ma ne go trze ba odło żyć

do na stęp ne go dnia, gdy chło pak wy trzeź wie je. N. ze -

znał, że w no cy wy pi li z ko le gą po co naj mniej dzie sięć

piw.

Po li cja za trzy mu je też kom pa na Ma te usza N., któ ry

uciekł z miej sca zbrod ni. Nie po zwa lał na sku cie go,

w pro to ko le za pi sa no, że rzu cał się, kaj dan ki trze ba 

by ło za kła dać mu si łą.

Na za jutrz obaj przy zna ją się do wi ny. N., że za dał

Stru jo wi kil ka cio sów no żem, R., że po ma gał ko le dze,

trzy ma jąc ofia rę. – Po dźgnię ciu – ze znał Ma te usz N. –

nie pa trzy łem, co się dzie je z tym fa ce tem. Nic wte dy

nie my śla łem. Chcia łem tyl ko uciec. (…)

I I I 

Dziel ni co wi zbie ra ją wy wiad o ro dzi nie obu po dej rza -

nych. W do mu 17-let nie go Ma te usza N. nie bra ku je

pie nię dzy, ro dzi ce uczci wie i cięż ko na nie pra cu ją, ale

o ich je dy na ku wszy scy w blo ku ma ją jak naj gor sze zda -

nie. Nie uczy się, z po wo du wa ga rów nie ukoń czył ko -

lej ne go gim na zjum. Z ba te rią pi wa i bu tel ka mi wód ki

do póź nych go dzin prze sia du je z me ne la mi na klat ce.

Sy pią się gło śne prze kleń stwa, wul gar ne sło wa, a gdy

wy pi ją dzie siąt ki „bro wa rów”, za ła twia ją swo je fi zjo lo -

gicz ne po trze by w win dzie. Ma te usz N. już ja ko 15-la -

tek sta wał przed są dem dla nie let nich za znie wa ża nie
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po li cjan tów, groź by pod ich ad re sem, po bi cie na uczy -

cie la i znisz cze nie ła wek na osie dlu. Miał dozór ku ra-

to ra.

Zu peł nie in na jest sy tu acja ro dzin na Pio tra R. Mat ka

opu ści ła go, gdy był nie mow lę ciem. Chło pak miesz ka

w dwóch po ko jach z oj cem, bab cią i ciot ką. Uczył się

na cu kier ni ka, ale nie do stał pro mo cji do na stęp nej kla -

sy. Wszy scy utrzy mu ją się z 1000 zł eme ry tu ry bab ci.

Piotr da je się we zna ki są sia dom, za kłó ca jąc spo kój

na klat ce. (…)

I I I 

(…) W skła dzie orze ka ją cym za sia da dwóch do świad -

czo nych sę dziów – Ire ne usz Szu le wicz (są dzi też m.in.

oskar żo nych o zle ce nie za bój stwa ko men dan ta głów ne -

go Po li cji Mar ka Pa pa ły) i Ma rek Wal czak (wy da wał wy -

rok m.in. w pro ce sie sze fów gan gu prusz kow skie go).

Wbrew po zo rom, osą dze nie roz mia ru wi ny nie jest

pro ste. Zwłasz cza Pio tra R., któ ry w śledz twie zmie niał

swo je wy ja śnie nia. Gdy zo rien to wał się, co mu gro zi (za -

pew ne uświa do mił mu to obroń ca) – twier dził, że nie

wie dział, że je go ko le ga ma nóż. Po li cjan ta pu ścił już

po pierw szym cio sie. A trzy mał go tyl ko dla te go, aby po -

móc ko le dze uwol nić się z rąk wpraw ne go w obez wład -

nia niu lu dzi funk cjo na riu sza.

Po od czy ta niu ak tu oskar że nia przez pro ku ra to ra sąd

ka że wstać Ma te uszo wi N. Wy ro śnię ty chło pak o jesz -

cze dzie cię cych ry sach twa rzy przy zna je się do za bój -

stwa.

Je go wer sja tra gicz ne go wy da rze nia: Po przed nie go

dnia póź nym wie czo rem spo tkał się z Pio trem, bo miał

„do ła” po awan tu rze ze swo ją dziew czy ną. – My z kum -

plem – oskar żo ny opi sał swój zwy kły dzień – nie cho dzi -

my do ba rów, bo nas nie stać, ale włó czy my się

po klat kach blo ków i tam pi je my bro war. Ja do sta ję

od ro dzi ców 50 zł kie szon ko we go na ty dzień. W no cy

z 9 na 10 lu te go wa łę sa li śmy się po mie ście, po pi ja jąc

pi wo, aż ra no zna leź li śmy się pod ha lą tar go wą na Wo li.

Nad je chał tram waj, wsko czy li śmy, ale nie wiem dla cze -

go, za raz wy sie dli śmy. Chy ba włą czył się nam „szwen -

dacz”. Na przy stan ku sta ło kil ka osób, wśród nich

męż czy zna w śred nim wie ku z wy ła do wa nym ple ca -

kiem. Po nie waż roz bi łem te le fon i gło śno prze kli na łem,

zwró cił mi uwa gę. Za czą łem go wy zy wać, on mi od po -

wie dział, też nie li czył się ze sło wa mi.

W tym mo men cie po je go stro nie przy je chał tram waj.

Fa cet wsiadł i przez szy bę po ka zał mi kciu kiem ta ki

brzyd ki gest. Ja by łem zde ner wo wa ny i po tych dzie się -

ciu pi wach mnie ro ze bra ło, rzu ci łem me ta lo wym ko -

szem na śmie ci w szy bę tram wa ju. Wte dy ten

męż czy zna wy biegł i od ra zu mnie obez wład nił. Mia -

łem za gum ką od dre sów ku chen ny nóż. Nie wiem, jak

to się sta ło, ale dźgną łem go w le wy bok. Dwa al bo

i wię cej ra zy. Nie chcia łem go za bić.

– Czy ten czło wiek po ka zał oskar żo ne mu po li cyj ną

le gi ty ma cję? – py ta sę dzia.

– Coś tam mi mi gnę ło przed ocza mi, ale my śla łem,

że to jest ka nar al bo ochro niarz z cen trum han dlo we go.

W śledz twie N. mó wił ina czej, jed nak że na sa li są do -

wej twier dzi, że po przed nie wy ja śnie nia po li cjan ci wy -

mu si li na nim prze mo cą.

Dru gi oskar żo ny Piotr R. (wy glą da do ro ślej od swe go

ró wie śni ka. Już lek ko ły sie je, no si oku la ry) twier dzi, że

przy biegł do ko le gi na je go okrzyk: „Po móż!”. Nie wi -

dział, że Ma te usz N. użył no ża. Po pierw szym cio sie pu -

ścił te go męż czy znę. Wcze śniej od cią gał go od ko le gi. –

Chcia łem tyl ko po móc Ma te uszo wi uwol nić się z uści -

sku – to zda nie Piotr R. po wta rza kil ka krot nie. Igno ru -

je py ta nia stron, de cy du je się tyl ko na zło że nie krót kich

wy ja śnień. W tej sy tu acji jed no z naj waż niej szych py -

tań, a mia no wi cie: kie dy Piotr R. prze stał trzy mać An -

drze ja Stru ja, po zo sta je na ra zie bez wia ry god nej

od po wie dzi. (…)

I I I 

Rów no rok i je den dzień po za bój stwie prze wód są do -

wy zo stał za mknię ty. Wy raź nie wbrew li nii obro ny ad -

wo ka ta głów ne go oskar żo ne go, któ ry skła dał ko lej ne

wnio ski do wo do we z su ge stią, że N. po wi nien być są -

dzo ny nie za za bój stwo, ale za udział w bój ce ze skut -

kiem śmier tel nym.

Z ko lei Ra do sław Ba szuk, ad wo kat Pio tra R., przez

pra wie go dzi nę ar gu men to wał na roz pra wie, dla cze go

je go klient nie po peł nił żad ne go prze stęp stwa. Ob da -

rzo ny kra so mów czym ta len tem me ce nas wręcz wy kpił

te zę pro ku ra tu ry, że oskar że ni do pu ści li się zbrod ni

wspól nie, w po ro zu mie niu. – Ca łe zda rze nie, od kie dy

włą czył się w nie R. – wy wo dził – trwa ło kil ka se kund.

W ja ki spo sób w tak krót kim cza sie miał się zro dzić za -

miar za bój stwa?

Zda niem te go ad wo ka ta je dy ne, za co mógł by od po -

wia dać oskar żo ny R., to na ru sze nie nie ty kal no ści cie le -

snej po li cjan ta. Ale nie ma żad ne go do wo du, że

oskar żo ny wi dział służ bo wą le gi ty ma cję.

Na to pro ku ra tor: – Sko ro Piotr R. nie miał za mia ru

za bić, to dla cze go nie od cią gnął ko le gi? Nie udzie lił po -

mo cy po szko do wa ne mu?

Po 25 lat wię zie nia dla obu 17-lat ków za za bój stwo

w bia ły dzień nie win ne go czło wie ka – oto ja kiej ka ry

do ma gał się oskar ży ciel. (…)

Skró ty po cho dzą od re dak cji

He le na Ko wa lik: War sza wa kry mi nal na II. War -
szaw skie Wy daw nic two Li te rac kie Mu za SA,
War sza wa 2012, s. 408
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W dru gim to mie re por ta ży są do wych He le ny Ko wa lik (roz mo wę z au tor ką oraz
frag ment jed ne go z re por ta ży z to mu pierw sze go za mie ści li śmy w 2011 r. 
w nr. mar co wym) zna la zła się m.in. hi sto ria mat ki Krzysz to fa, któ ry nie mal
30 lat po grą żo ny jest w śpiącz ce – ko bie ta zło ży ła do są du wnio sek o eu ta na -
zję sy na. Sąd od rzu cił jej proś bę. Jest też gło śna spra wa spół ki In ter brok: 
fir ma oka za ła się pi ra mi dą fi nan so wą, a jej klien ci nie ma ją ra czej szans na
od zy ska nie po wie rzo nych jej pie nię dzy. I jest też re por taż po świę co ny An drze -
jo wi Stru jo wi, war szaw skie mu po li cjan to wi, któ ry zgi nął w lu tym 2010 r. 
Na koń cu to mu za miesz czo no roz mo wę au tor ki z sę dzią są du re jo no we go
Do ro tą Ra dliń ską i ad wo ka tem oraz wy kła dow cą pra wa Han ną Ga jew ską -
-Kracz kow ską o tym, czy sa la są do wa jest po lem bi twy mię dzy do brem
a złem. 

AW
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Numer zamknięto: 26.09.2012 r.
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Po zio mo: 1 – to czy się wo kół nas, 4 – orze cze nie są du, 7 – żoł nie rze, żoł nie rze i żoł nie rze, 11 – cien ki
ka wa łek me ta lu, 14 – pa no wie z te ka mi i pre mier, 15 – dziel ni ca Wil na, tu pol skie ne kro po lie na ro do we,
16 – nie gdyś – do dzia tek ka ra nia, 17 – mia sto nad Od rą zna ne – wg Dłu go sza – z bo ha ter skiej obro ny
przed Niem ca mi, 18 – szał, 19 – mię czak jej po zba wio ny, 20 – zi mo wy sprzęt na pło zach, 22 – naj bliż -
sza to np. mał żo nek, 23 – w nim her ba cia ny na par, 26 – od za cho du do wscho du słoń ca, 27 – bieg 
my śli, 29 – w Za ko pa nem przy pra wia o ból gło wy, mi gre nę, 30 – iden ty fi ka cyj ny po li cjan ta, 33 – by wa 
– szu ka ny w po lu, 36 – od nie sio ne w wy pad ku, 37 – opa sły en cy klo pe dii, 38 – stal sto po wa, 41 – … inu,
Ja poń czyk na czte rech ła pach, 42 – przy tła cza ją ca fak tów np., 45 – tu (In die) słyn ne mau zo leum Tadż
Ma hal, 46 – wi gor, 47 – mą dry, do świad czo ny i naj star szy, 48 – zgło sił się sam do po mo cy, 49 – zna czy
to sa mo, co dryf.
Pio no wo: 1 – król Pusz czy Bia ło wie skiej, 2 – w miej scu nie stoi, 3 – róż ne zda wa ne w ży ciu, 4 – spla ta -
ny, 5 – dłuż sza wy mia na zdań, 6 – chwyt za pa śni czy, nie do zwo lo ny, 7 – cięż ka cho ro ba od zwie rzę ca,
8 – ka wał, bry ła, 9 – … Ko wal czyk, blon dyn ka – gra ła ją M. Mon roe – z fil mu „Pół żar tem, pół se rio”,
10 – po tocz nie: le cze nie z na ło gu, 12 – od kry ty wa gon to wa ro wy, 13 – nie płaz i nie gad, 20 – dla nie let -
nich, bez dom nych lub wy so ko gór skie, 21 – ma ła przy ja ciół ka Sta sia Tar kow skie go, 24 – ser ple śnio wy,
25 – Ktoś z Hi ma la jów, 28 – to, co ode rwa ło się od zbocza gó ry, 31 – za peł nia ny służ bo wy mi za pi ska mi,
32 – … Alex na tro pie, 33 – śla dy dzia ła nia ko ro zji, 34 – szczyt w Pi re ne jach (Hisz pa nia), 35 – włó cze nie
się, 39 – re wol wer bę ben ko wy, 40 – szcze bel wy żej, 43 – na rze ce, 44 – dzie lo ny na czwo ro.
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, które tworzą litery w kratkach oznaczonych 
w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 33:
(......................)  (.................)  (...........................................................................)  (...................)
1   2   3   4   5     6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20      21   22   23 

(...................................................................)
24   25   26   27   28   29   30   31   32   33

BOŻENA CHMIELEWSKA
Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych (nie decyduje data stempla
pocztowego) pod ad re sem re dak cji lub e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 22 października
2012 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni -
ków, któ rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa MUZA SA
Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania oznacza, że wyraża on zgodę na publikację swojego
imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w razie wygranej. Pełny regulamin do wglądu 
w redakcji.
Rozwiązanie krzyżówki nr 9:
„Po ma ga jąc in nym po ma gasz i so bie”. Nagrodę, książki Wydawnictwa W.A.B. wylosowali: Adam
Milanowski z Kluczy, Krystyna Nowobilska z Lwówka Śl., Tomasz Wójtowicz z Lublina.
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Czar par, czy li 
Pa trol Ro ku

październik 2012 r.       POLICJA 997 XIX Turniej Par Patrolowych  TYLKO SŁUŻBA 51

Policjanci z Lublina zwyciężyli w XIX Turnieju Par
Patrolowych Patrol Roku. Finał imprezy odbył się już
po raz 19. w Szkole Policji w Słupsku.

N aj lep si po li cjan ci pre wen cji ze wszyst kich wo je wództw ry wa -

li zo wa li przez trzy dni. Wśród fi na ło wych kon ku ren cji by ły 

in ter wen cja w lo ka lu ga stro no micz nym i w miesz ka niu. Spraw -

dza no umie jęt no ści strze lec kie i zna jo mość tech nik obez wład nia nia

nie bez piecz ne go prze ciw ni ka.

Uczest ni cy fi na ło wych roz gry wek to po li cjan ci, któ rzy na co dzień

peł nią służ bę na uli cach pol skich miast. O ich pro fe sjo na li zmie

świad czy fakt, że naj lep sze pa tro le po trze bo wa ły za le d wie 13 mi nut

na prze pro wa dze nie in ter wen cji zwią za nej z awan tu rą do mo wą. 

Mi mo że scen ki od gry wali ak to rzy, to stres po li cjan tów był du ży, po -

nie waż oceniający ich sę dziowie zwra ca li uwa gę na każ dy de tal in ter -

wen cji.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej zwy cię żył pa trol z Ko men dy Miej skiej

Po li cji w Lu bli nie, w skła dzie: st. post. Bar tosz Su choc ki i st. post.

Mi chał Kanc lerz. Lu bli nia nie po ko na li re pre zen ta cje z Bia łe go sto -

ku i Kra ko wa. Co cie ka we, przez ostat nich kil ka lat to wła śnie pa tro -

le z tak zwa nej ścia ny wschod niej trium fu ją w mi strzo stwach

po li cjan tów pre wen cji.

W te go rocz nym fi na le wy star to wa ła jed na ko bie ta – st. sierż. Mał -

go rza ta Go du la z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Lu bli nie, któ ra wspól -

nie z sierż. Mi cha łem Świe ra dem za ję ła 11. miej sce. Pa trol ten

zwy cię żył tak że w kon ku ren cji „Test wie dzy za wo do wej”.

Po dział za wod ni ków ze wzglę du na po li cyj ny sto pień przed sta wiał

się na stę pu ją co: st. asp. – 1; asp. – 1; sierż. sztab. – 7; st. sierż. – 5;

sierż. –19; st. post. – 24; post. – 11.

Na za koń cze nie te go rocz nej edy cji Tur nie ju Par Pa tro lo wych przy -

je chał do Słup ska ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło -

szyń ski, któ ry wrę czył zwy cięz com na gro dy oraz Pu char Prze chod ni

Pre zy den ta RP. Wcze śniej uczest ni czył w na ra dzie na czel ni ków pre -

wen cji ko mend wo je wódz kich i w spo tka niu z sa mo rzą dow ca mi.

Za rok, we wrze śniu, cze ka nas ju bi le uszo wa, XX edy cja Tur nie ju

Par Pa tro lo wych.

PIOTR KO ZŁOW SKI 
zdj. Ro bert Ste fań ski
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