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Bo ha ter ski po li cjant zo stał po śmiert nie

awan so wa ny na pierw szy sto pień ofi cer -

ski, od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim

Or de ru Od ro dze nia Pol ski i Krzy żem Za słu gi

za Dziel ność. 

W rocz ni cę tra gicz ne go wy da rze nia przy ta -

bli cy upa mięt nia ją cej śmierć po li cjan ta na war -

szaw skiej Wo li hołd od da li mu ko le dzy oraz

kie row nic two Po li cji z ko men dan tem głów nym

nad insp. Mar kiem Dzia ło szyń skim i ko men dan -

tem sto łecz nym nad insp. Da riu szem Dzia ło

na cze le (na zdjęciu). Wie niec zło ży li rów nież

przed sta wi cie le Tram wa jów War szaw skich. 

For mą upa mięt nie nia po li cjan ta jest rów nież

od by wa ją cy się w War sza wie tur niej pił ki noż nej

ha lo wej. Przy po mnĳ my, że wcze śniej by ły to

Ha lo we Mi strzo stwa War sza wy Służb Mun du -

ro wych w Pił ce Noż nej. Fi nał dru gich mi -

strzostw od by wał się 19 lu te go 2010 r., w dniu

po grze bu An drze ja Stru ja. Na czas ce re mo nii

prze rwa no roz gryw ki. Kie dy trum nę skła da no

do gro bu, za wod ni cy po wsta li z miejsc, a w sa -

mo cho dach przed ha lą włą czo no sy gna ły i sy re -

ny. Wte dy wszy scy jed no gło śnie po sta no wi li, że

za wo dy bę dą no si ły imię po li cyj ne go bo ha te ra. 

W dniach 12–13 lu te go ro ze gra no V Mię dzy -

na ro do wy Tur niej Służb Mun du ro wych w Pił ce

Noż nej Ha lo wej im. pod kom. An drze ja Stru ja

o Pu char Ko men dan ta Głów ne go Po li cji,

pod ho no ro wym pa tro na tem pre ze sa Pol skie go

Ko mi te tu Olim pĳ skie go. 
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Pa mię ci An drze ja Stru ja 
10 lutego 2010 r. zginął w Warszawie policjant. Zginał, gdy zareagował
na zachowanie chuliganów, którzy wybili koszem szybę w tramwaju
na przystanku Fort Wola. Nie wahał się interweniować, choć tego dnia był
na urlopie i właśnie wracał z zakupów. Zginął od ran zadanych nożem przez
jednego z napastników. Tym policjantem był 42-letni mł. asp. Andrzej Struj
z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP.

Do ry wa li za cji sta nę ło 41 dru żyn. Przed fi na -

ło wy mi spo tka nia mi ro ze gra no mecz po ka zo wy

mię dzy Ka drą Kie row ni czą Po li cji a Re pre zen -

ta cją Ka pe la nów. Po re mi sie 2:2 o zwy cię stwie

mu sia ły za de cy do wać rzu ty kar ne. Po li cjan ci

wy gra li wy ni kiem 7:6. 

W tur nie ju pierw sze miej sce za ję ła re pre zen -

ta cja IPA z Re pu bli ki Moł da wii, dru gie dru ży na

Okrę go we go In spek to ra tu Służ by Wię zien nej

w Ka to wi cach, a trze cie – ze spół Ko men dy

Głów nej Po li cji. 

Naj lep szym za wod ni kiem z za gra ni cy oka zał

się Eiman tas Vy tu vis z Li twy, któ ry grał z wiel -

kim po świę ce niem, co przy pła cił zła ma niem no -

gi. Dru ży ną fa ir play zo stał ze spół KWP we

Wro cła wiu, a za wod ni kiem fa ir play Ire ne usz Cal -

ski ze Stra ży Miej skiej m.st. War sza wy. Kró lem

strzel ców ob wo ła no Ra fa ła Pra żu cha, rów nież

z war szaw skiej Stra ży Miej skiej. Naj lep szym

bram ka rzem oka zał się Ma ciej Szkut nic ki z KGP,

a naj lep szym za wod ni kiem ca łe go tur nie ju Va le -

riu Ba esu z Moł da wii. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. An drzej Mi tu ra (2) i Krzysz tof Chrza now ski
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.TYLKO SŁUŻBA.
Kryminalistyka
Szybciej, lepiej, efektywniej – rozmowa 
z mł. insp. dr. Waldemarem Krawczykiem, dyrektorem
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

.DAWNO TEMU W POLICJI.
Nauka i technika w policji
Sopocka wystawa – poświęcona zagadnieniom
kryminalistycznym

.U NAS.
Prawa człowieka w Policji
Szanować każdego – 10. rocznica powołania pełnomocników
komendantów ds. ochrony praw człowieka 

.DYSKUSJA.
Ruch drogowy
Zachowaj odstęp dwóch dystansów – w polskim ustawodawstwie
odstępy na drodze między jadącymi pojazdami nie są ściśle
określone

.PAMIĘĆ.
Zbrodnia katyńska
Zmarła jedna z ostatnich wdów katyńskich
Pamięć przywracana – minialbum poświęcony śląskim
policjantom, którzy trafili do sowieckiej niewoli

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium
Marzec w latach 1924, 1974 i 1994

.POLICYNY PITAWAL.
Mord polityczny czy pospolita zbrodnia?
Podżegacze z Brzozowa – czy komendant PP był inspiratorem
zabójstwa?

.Z NAMI.
Dobry obyczaj w Policji
Uroczystości w miejscu pracy – Dzień Kobiet, urodziny i imieniny

.TYLKO SŁUŻBA.
Zmiana stereotypów płci
Gender w Policji – prowadzi m.in. do lepszego zrozumienia
różnych potrzeb bezpieczeństwa w całej populacji

.TYLKO SŁUŻBA.
Paralizatory w Policji
Ruszyły kursy – pierwsze policyjne szkolenie instruktorów
w zakresie posługiwania się paralizatorami

.OBOK NAS.
Rozmowa z pisarzem kryminalistykiem
American dream, czyli jak zostałem ekspertem kryminalistyki
– opowiada Richard A. Grzybowski
Kryminalne sekrety San Francisco
Oko w oko z zabójcą Harveya Milka – fragment książki 
Richarda A. Grzybowskiego „Ślady zbrodni” 

.ROZRYWKA.
Krzyżówka nr 3 

.U NAS.
Międzynarodowy turniej służb mundurowych
Pamięci Andrzeja Struja

.TYLKO SŁUŻBA.
Komendant główny Policji
O testach i szkoleniu – mówi nadinsp. Marek Działoszyński

KRAJ.
Rozmaitości

.POLICJANCI RATUJĄ.
Dzielni
Bohaterowie odznaczeni – 22 policjantów odznaczono 
Krzyżem Zasługi za Dzielność

.DEBATA.
Pĳą i jadą
Uczyć, leczyć, karać

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjant ma prawo
W oku wideorejestratora – odkąd policjanci używają
wideorejestratorów, kierowcy bardziej się dyscyplinują

.POLICJANCI 95-lecia.
Kpt. Leokadia Krajewska
Lodzia – najbardziej znana polska milicjantka

.TYLKO SŁUŻBA.
Komunikacja wewnętrzna w praktyce
Od tablicy korkowej do intranetu

.TYLKO SŁUŻBA.
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – prokuratura a „Niebieskie Karty”

.REAKCJE.
Listy od czytelników

.TYLKO SŁUŻBA.
Kazimierz i Karol Chaczko
Lotnicy – ojciec i syn, obaj służą w Lotnictwie Policji

.TYLKO SŁUŻBA.
Ochrona danych osobowych
Pozyskiwanie, przetwarzanie i przepisy karne – podstawowe
zagadnienia

.SPORT.
Rozmaitości
Harmonogram centralnych imprez sportowo-rekreacyjnych
w Policji w roku 2014

zdj. na okładce Andrzej Mitura
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– Po li cja jest w sta nie cią głej re or ga ni za cji. Dzi siaj za -

sad ni czy te mat to bez pie czeń stwo ru chu dro go we go. To

je den z prio ry te tów, wpi sa ny na dru giej po zy cji. W ru chu

dro go wym w ca łej Pol sce przy by ły 1173 eta ty. Sa me eta -

ty nie pra cu ją, trze ba je za peł nić ludź mi. Pod pi sa łem pi -

smo, w któ rym pro szę ko men dan tów o zwięk sze nie

licz by pa tro li ru chu dro go we go przez stwo rze nie pa tro li

mie sza nych: je den po li cjant rd, w peł ni prze szko lo ny

w za kre sie nad zo ru nad ru chem dro go wym i upraw nio ny

do sto so wa nia urzą dzeń, któ re są do te go nad zo ru nie -

zbęd ne, i dru gi – z in nych pio nów. W tym cza sie ko men -

dan ci bę dą szu kać kan dy da tów do po li cji ru chu

dro go we go. Mo że zgło szą się sa mi, mo że za ra żą się do -

brą ro bo tą? Do po ło wy ro ku chce my zejść do dzie się ciu

pro cent wa ka tu w ru chu dro go wym, a na ko niec ro ku

chcie li by śmy, że by nie prze kra czał on pię ciu pro cent. 

Szu ka my roz wią zań, jak tych no wych funk cjo na riu szy

rd wy szko lić i wy po sa żyć. Na ra zie szko li my ich głów nie

w CSP w Le gio no wie. Ale po wa ka cjach bę dzie wy re -

mon to wa ny aka de mik szko ły w Słup sku, co da 400 do -

dat ko wych miejsc. War to po wie dzieć, że w KGP,

pod kie row nic twem dy rek to ra insp. To ma sza Szan ki na,

dzia ła ze spół, któ ry opra co wu je wie lo let nią kon cep cję

szko le nia i do sko na le nia za wo do we go po li cjan tów. Na ra -

zie bi lan su je my po trze by szko le nio we i ba zę, ja ką dys po -

nu je my. Chce my do ce lo wo móc stwier dzić, ilu

po trze bu je my miejsc szko le nio wych, któ re – przy peł nym

wy ko rzy sta niu – za pew nią nam prze szko lo ne ka dry we

wszyst kich pio nach. 

Chce my przy wró cić spe cja li za cję szkół Po li cji i po sta -

wić na wie dzę po li cjan tów. We ry fi ka cja wie dzy bę dzie

otwie ra ła moż li wość awan so wa nia. Na przy kład szko ły

ofi cer skie – bę dą do stęp ne dla tych, któ rzy przej dą kon -

kurs. Ze spół, o któ rym wspo mnia łem, pra cu je nad pro -

jek tem po wro tu do eg za mi nów: pod ofi cer skie go i aspi -

ranc kie go. Moż li wość uzy ska nia wyż sze go stop nia, wyż -

sze go eta tu by ła by po wią za na ze spraw dze niem wie dzy

i umie jęt no ści. Mo że nie za wsze z ko niecz no ścią przej -

ścia szko le nia, ale na pew no z ko niecz no ścią przy swo je -

nia kon kret nej wie dzy i spraw dze nia jej przed ko mi sją.

Mo że my za pro po no wać al ter na ty wę: kurs i eg za min al bo

ma te riał do opa no wa nia i eg za min. 

Mó wi my o szko le niu. Tym cza sem w in ter ne cie zno wu

krą ży fil mik mło de go czło wie ka, któ ry spraw dza umie jęt -

no ści po li cjan tów – tym ra zem za po mo cą ciast ka uda ją -

ce go te le fon. Je stem zda nia, że nie na le ży wpi sy wać się

w kon wen cję, któ rą ten czło wiek pro po nu je, bo on ewi -

dent nie pro wo ku je. Trak tuj my go z uśmie chem i po czu -

ciem hu mo ru, po stę puj my zgod nie z pra wem, ale nie

daj my się spro wo ko wać. Przy po mi nam, że po li cjan ci ma -

ją ro zum, wie dzę i po win ni z nich ko rzy stać. Je śli ktoś

żar tu je, to się uśmiech nĳ my, ale je śli ła mie pra wo, to je

eg ze kwuj my. 

Du żo po waż niej szym te stem dla Po li cji jest „kry te rium

Ma riu sza T.”. Od wie lu mie się cy przy go to wy wa li śmy się

do sy tu acji, któ ra na stą pi ła 11 lu te go. W stycz niu pod pi -

sa łem po ro zu mie nie z dy rek to rem ge ne ral nym Służ by

Wię zien nej o wy mia nie in for ma cji o oso bach, w sto sun ku

do któ rych SW bę dzie wnio sko wa ła o ob ję cie pro ce du ra -

mi wy ni ka ją cy mi z no wej usta wy (http://dzien ni ku staw.

gov. pl/du/2014/24/1 – red.). To prze cież nie tyl ko ca sus
pa na T. Po wo ła li śmy ko or dy na to ra w ko men dzie głów nej

i ko or dy na to rów w wo je wódz twach po to, by re ali za cja

tych pro ce dur prze bie gła wła ści wie. 

Kie dy za kład kar ny opusz cza oso ba, wo bec któ rej orze -

czo no nad zór – in sty tu cję no wą, po cho dzą cą z pra wa cy -

wil ne go, a nie kar ne go – mu si my być na to przy go to wa ni.

Nie ma na ra zie ak tów wy ko naw czych do no wej usta wy,

mu si my więc dzia łać nie zwy kle roz waż nie, ale i sku tecz -

nie. Zresz tą zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem pro wa dzi -

my dzia ła nia roz po znaw cze i nad zor cze wo bec róż nych

osób, któ re mo gą za gra żać bez pie czeń stwu i ży ciu in -

nych. Po nie waż jed nak jest to rzecz no wa i wraż li wa spo -

łecz nie, sta ra my się re ali zo wać ją jak naj le piej. Tym

bar dziej że, z uwa gi na me dial ny roz głos spra wy Ma riu sza

T., dzia ła li śmy tro chę w świa tłach ka mer. 

Mie li śmy in for ma cje o tym, że na wol no ści mo że mu

coś za gra żać, a on rów nież mo że być za gro że niem. Do -

brym roz wią za niem by ła ochro na. Wy ra ził na nią zgo dę

i ob ję li śmy go dzia ła nia mi ochron ny mi, więc for my i me -

to dy na sze go dzia ła nia nie są już jaw ne. Jak dłu go to po -

trwa? Ty le, ile bę dzie trze ba. Nie któ rzy py ta ją: ile to

kosz tu je, ilu funk cjo na riu szy jest za an ga żo wa nych? 

Ro bi my to wła sny mi si ła mi, fi nan su je my z wła sne go 

bu dże tu. Uwa ża my, że le piej za po bie gać, niż ści gać,

a – w naj gor szym wy pad ku – po no sić ol brzy mie kosz ty

spo łecz ne. 

Prze stęp cy po od by ciu kar wy cho dzą. Usta wa, któ ra 

da je moż li wość pra cy te ra peu tycz nej z oso ba mi, któ re nie

w peł ni zo sta ły wy le czo ne i nie w peł ni na da ją się do po -

wro tu do spo łe czeń stwa, jest pró bą roz wią za nia te go pro -

ble mu. Uwa żam, że to lep sze niż nie ro bie nie ni cze go. 

Wy słu cha ła IF
zdj. Andrzej Mitura
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Ka dry
26 stycz nia 2014 r. nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, ko men dant

głów ny Po li cji, zwol nił z peł nie nia obo wiąz ków na sta no wi sku dy -

rek to ra Biu ra Lo gi sty ki Po li cji Ko men dy Głów nej Po li cji pod insp.

Kon ra da Chmie lew skie go. 

Na stęp ne go dnia na sta no wi sko dy rek to ra BLP KGP zo stał mia no -

wa ny insp. Wal de mar Wód kow ski, któ ry był do tych czas za stęp cą ko -

men dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Kiel cach.

2 lu te go 2014 r. ze sta no wi ska dy rek to ra Biu ra Służ by Kry mi nal nej

KGP zo stał zwol nio ny mł. insp. Ma rek Śli zak. 

Trzy dni póź niej peł nie nie obo wiąz ków na sta no wi sku dy rek to ra

te go biu ra po wie rzo no insp. Ma riu szo wi Wia tro wi. 

ArtK

No wa sie dzi ba włosz czow skiej po li cji
Po nad 6 mln zł kosz to wa ły pra ce zwią za ne z mo der ni za cją ist nie -

ją ce go bu dyn ku oraz bu do wą no we go skrzy dła sie dzi by Ko men dy Po -

wia to wej Po li cji we Włosz czo wie (woj. świę to krzy skie). No wy gmach

zo stał uro czy ście otwar ty 7 lu te go. Po wierzch nia użyt ko wa sie dzi by

KPP po więk szy ła się o 927 mkw. i wy no si obec nie 1560 mkw. W trzy -

kon dy gna cyj nym bu dyn ku wa run ki pra cy po li cjan tów i pra cow ni ków

Po li cji oraz wa run ki ob słu gi oby wa te li znacz nie się po pra wi ły.

Mo der ni za cja obiek tu prze pro wa dzo na by ła w ra mach pro gra mu

stan da ry za cji ko mend i po ste run ków Po li cji.

AK, KWP w Kiel cach

Mi lion na sa mo cho dy
W ra mach za war te go po ro zu mie nia Urząd Mia sta Szcze cin prze ka -

zał Ko men dzie Wo je wódz kiej Po li cji w Szcze ci nie mi lion zło tych

na za kup no wych ra dio wo zów. 30 ra dio wo zów zo sta nie za ku pio nych

w po ło wie ze środ ków po cho dzą cych z bu dże tu Po li cji i w po ło wie ze

środ ków sa mo rzą do wych. 

Od 2006 ro ku Urząd Mia sta Szcze cin prze ka zał Po li cji po nad

18 mln zł m.in. na do fi nan so wa nie ko mi sa ria tów, no we ra dio wo zy

i te le fo ny dla dziel ni co wych.

AK, KWP w Szcze ci nie

Za sił ki 
cho ro bo we

Se nat po parł usta wę

zrów nu ją cą za sił ki cho -

ro bo we mun du ro wych

i po zo sta łych ubez pie -

czo nych. Żoł nie rze, po -

li cjan ci, stra ża cy, po gra nicz ni cy, wię zien ni cy, funk cjo na riu sze służb

spe cjal nych i BOR do sta ną 80-pro cen to wy za si łek, a nie tak jak do -

tąd 100-pro cen to wy. Za po par ciem usta wy gło so wa ło 51 se na to rów,

prze ciw by ło 25, nikt się nie wstrzy mał. Usta wa tra fi te raz do pod -

pi su pre zy den ta.

We dług no wych prze pi sów peł na staw ka za sił ku cho ro bo we go dla

funk cjo na riu szy zo sta nie utrzy ma na, je śli cho ro ba bę dzie wy ni ka ła

z peł nie nia służ by. Cho dzi m.in. o wy pad ki pod czas służ by i cho ro -

by za wo do we, wy pad ki w dro dze do miej sca peł nie nia służ by (i po -

wrot nej), cho ro by w cza sie cią ży, sy tu acje pod da nia się ba da niom

le kar skim ko niecz nym dla daw ców ko mó rek, tka nek i na rzą dów.

Usta wa za kła da też, że le ka rze orzecz ni cy ZUS bę dą zo bo wią za ni

do kon tro lo wa nia pra wi dło wo ści wy sta wia nia za świad czeń le kar skich

funk cjo na riu szom i żoł nie rzom. Prze wi du je też moż li wość kon tro lo -

wa nia pra wi dło wo ści wy ko rzy sta nia zwol nie nia le kar skie go. Do tych -

czas nie by ło ta kiej moż li wo ści.

W dniu po sie dze nia Se na tu związ kow cy pi kie to wa li par la ment,

do ma ga jąc się od rzu ce nia usta wy. We dług związ kow ców usta wa nie

zmniej szy licz by dni, kie dy funk cjo na riu sze są na zwol nie niach, spo -

wo du je na to miast, że mun du ro wi – oba wia jąc się utra ty pie nię dzy

– bę dą peł nić służ bę cho rzy, co wpły nie na bez pie czeń stwo

oby wa te li. 

PAP, AK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Miej sce zda rze nia 
13 mar ca 2014 r. od bę dzie się w War -

sza wie II Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja

Na uko wa „Miej sce zda rze nia”. Bę dzie

ona częścią XVI Mię dzy na ro do wych Tar -

gów Ana li ty ki i Tech nik Po mia ro wych

Eu ro Lab oraz III Mię dzy na ro do wych

Tar gów Tech ni ki Kry mi na li stycz nej Cri -

me Lab. Głów nym ce lem kon fe ren cji jest

przed sta wie nie współ cze snych do ko nań

służb prze pro wa dza ją cych ba da nia kry mi -

na li stycz ne. Kon fe ren cji to wa rzy szyć bę dą se sja na uko wa oraz spe cja -

li stycz ne po ka zy – m.in. z oglę dzin nie le gal ne go la bo ra to rium

nar ko ty ko we go i miej sca za bój stwa z uży ciem bro ni pal nej. 

Or ga ni za to ra mi przed się wzię cia są: Cen tral ne La bo ra to rium Kry -

mi na li stycz ne Po li cji, Pol skie To wa rzy stwo Kry mi na li stycz ne oraz

Kra jo wa Szko ła Są dow nic twa i Pro ku ra tu ry. „Po li cja 997” ob ję ła pa -

tro na tem to wy da rze nie. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro -

nie: www.clk.po li cja.pl

P. Ost. 

Wo bec 
kry zy su
na Ukra inie

Kil ku dzie się ciu

Ukra iń ców w pol skich

szpi ta lach, 30 po zy tyw nie roz pa trzo nych wnio sków uchodź czych

– to for mal ny bi lans ukra iń skie go kry zy su dla Pol ski. Na Ukra inie

bi lans jest du żo po waż niej szy – zgi nę ło prawie 100 osób, pro te -

stu ją cy za ję li bu dyn ki rzą do we, m.in. we Lwo wie, w Tar no po lu,

Łuc ku i w Użgo ro dzie. Mi ni strów za stą pi li peł no moc ni cy, pre zy -

dent sam się usu nął (to stan na 24 lu te go). Ra da Naj wyż sza wy -

zna czy ła ter min wy bo rów pre zy denc kich na 25 ma ja.

– Na Maj da nie lu dzie ca ły czas są – mó wił nam ra no 24 lu te go

mł. insp. To masz Bie lec ki, ofi cer łącz ni ko wy pol skiej Po li cji w Ki jo -

wie. – Spo łe czeń stwo nie ufa mi li cji. Na ra zie nie wi dać jej na uli -

cach. Mó wi się o po wo ła niu wspól nych pa tro li sa mo obro ny i mi li cji. 

Kie dy to wy da nie „Po li cji 997” od da wa li śmy do dru ku, pre mier

i mi ni ster spraw we wnętrz nych za pew nia li, że Pol ska jest przy go to -

wa na na wszel kie sce na riu sze, włącz nie z ko niecz no ścią przy ję cia

kil ku ty się cy uchodź ców. Stra ża cy wy sła li do Ki jo wa ogrze wa ne na -

mio ty i łóż ka po lo we ze śpi wo ra mi.

IF
zdj. To masz Bie lec ki
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31 stycznia br. minister spraw wewnętrznych Bartłomiej
Sienkiewicz w asyście zastępcy komendanta głównego
Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i zastępcy
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego odznaczył
22 policjantów i jednego strażaka Krzyżem Zasługi
za Dzielność, nadanym przez Prezydenta RP. 
Wśród odznaczonych znaleźli się także funkcjonariusze
znani z naszych łamów: sierż. Aleksandra Calik 
i sierż. Anna Rabas-Szarska z KPP w Żyrardowie oraz
mł. asp. Marcin Majchrzak z KPP w Lęborku. 

CZYNY DZIELNOŚCI 
Na upa mięt nie nie i przy po mnie nie czy nów, za któ re zo sta li od zna -

cze ni, za słu gu ją wszy scy wy róż nie ni. 

St. asp. Mi ro sław Mar ci niak, mł. asp. Sta ni sław Ga weł 

i mł. asp. Sła wo mir Frąk z KP w Ozim ku (woj. opol skie) 31 

ma ja 2013 r. ura to wa li przed uto nię ciem pię cio let nie dziec ko.

Wszyst ko za czę ło się od zgło sze nia do ko mi sa riatu w Ozim ku, że

na rze ce Ma ła Pa new wy wró cił się ka jak z trzy oso bo wą ro dzi ną. 
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Krzyż Za słu gi za Dziel ność 
Hi sto ria Krzy ża Za słu gi za Dziel ność się ga okre su mię dzy wo -
jen ne go. Od zna cza no nim po cząt ko wo tyl ko po li cjan tów, 
po gra nicz ni ków i cel ni ków. Po zmia nach wpro wa dzo nych
25 ma ja 1939 r. mo gli go otrzy mać tak że żoł nie rze Woj ska Pol -
skie go. 
Od zna cze nie zo sta ło wpro wa dzo ne roz po rzą dze niem Pre zy -
den ta RP z 7 mar ca 1928 r. o usta no wie niu Krzy ża Za słu gi
za Dziel ność „ce lem szcze gól ne go wy róż nie nia funk cjo na riu -
szów Po li cji Pań stwo wej, ofi ce rów i sze re go wych Kor pu su
Ochro ny Po gra ni cza oraz funk cjo na riu szów Stra ży Cel nej
za czy ny, speł nio ne w spe cjal nie cięż kich wa run kach z wy ka za -
niem wy jąt ko wej od wa gi, z na ra że niem ży cia lub zdro wia
w obro nie pra wa, nie ty kal no ści gra nic pań stwo wych oraz ży cia
i mie nia oby wa te li” (pi sow nia ory gi nal na – przyp. P. Ost.). 
Krzyż Za słu gi za Dziel ność sta no wił od mia nę Krzy ża Za słu gi,
któ ry był naj wyż szym od zna cze niem pań stwo wym w II Rzeczy -
po spo li tej nada wa nym oso bom cy wil nym od 1923 r. Krzyż 
Za słu gi za Dziel ność w od róż nie niu od Krzy ża Za słu gi był od -
zna cze niem jed no stop nio wym. Miał for mę srebr ne go Krzy ża
Za słu gi, od któ re go od róż niał go na pis na ra mio nach krzy ża
„Za dziel ność”. Tej sa mej oso bie mógł być nada ny tyl ko trzy 
ra zy. Art. 6 roz po rzą dze nia Pre zy den ta RP re gu lo wał kwe stie fi -
nan so we: „Do od zna ki Krzy ża Za słu gi za Dziel ność przy pierw -
szem i dru giem nada niu te go od zna cze nia przy wią za na jest
do ży wot nia pen sja w wy so ko ści 200 zło tych rocz nie. Pierw sza
pen sja na le ży się za ca ły rok ka len da rzo wy, w któ rym na stą pi -
ło od zna cze nie i wy pła ca na bę dzie jed no cze śnie z wy da niem

od zna ki. Ter min płat no ści na stęp nych pen syj rocz nych przy pa -
da w dniu 2 stycz nia”. 
W prze ci wień stwie do Krzy ża Za słu gi Krzyż Za słu gi za Dziel -
ność nie wszedł do sys te mu od zna czeń PRL. Zo stał po now nie
wpro wa dzo ny usta wą z 16 paź dzier ni ka 1992 r. o or de rach i od -
zna cze niach. Obec nie na da je się go: „po li cjan tom, funk cjo na -
riu szom Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Agen cji
Wy wia du, Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ by Wy wia -
du Woj sko we go, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Stra ży
Gra nicz nej, Służ by Cel nej, Stra ży Po żar nej oraz żoł nie rzom
(…)”. Czy ny, za któ re się go na da je, mu szą wy ma gać szcze -

gól nej od wa gi, wy ka za nej w trud -
nych wa run kach. 
Obec nie Krzyż Za słu gi za Dziel -
ność mo że być przy zna ny tej sa -
mej oso bie wie lo krot nie. Ko lej ne
nada nie ozna cza się przez na ło -
że nie na wstąż kę po sia da ne go
już krzy ża sre brzo ne go oku cia
– li stew ki. 
Od zna cze nie na da je Pre zy dent RP
na wnio sek mi ni strów: spraw we -
wnętrz nych i obro ny na ro do wej.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

Bo ha te ro wie 
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Po li cjan ci przy by li na miej sce i stwier dzi li, że dwie do ro słe oso by, któ -

re pły nę ły ka ja kiem, wy do sta ły się już na brzeg. Nurt po rwał na to -

miast dziec ko, któ re mia ło na so bie ka pok. Po li cjan ci ru szy li z bie giem

rze ki. Za uwa ży li coś, co przy po mi na ło uno szą cą się na wo dzie ka mi zel -

kę. Mł. asp. Sta ni sław Ga weł rzu cił się do wo dy. Oka za ło się, że by ł to

ple cak oj ca dziec ka. Po li cjan ci nie da wa li za wy gra ną. W koń cu za uwa -

ży li chłop ca. Wszy scy po spie szy li na ra tu nek. Wspól ny mi si ła mi wy -

do sta li dziec ko na brzeg i udzie li li mu pierw szej po mo cy.

Asp. Ja cek Jon czak i asp. Ja cek Ziem bic ki z KPP w Bił go ra -

ju (woj. lu bel skie) w no cy z 30 na 31 ma ja 2013 r. pod czas pa tro lu

w miej sco wo ści Kró le ura to wa li szes na sto lat ka przed uto nięciem.

Gdy na miej scu zda rze nia zja wi li się po li cjan ci, ofia ry nie by ło już

wi dać na po wierzch ni sta wu, raz po raz wy ła nia ła się tyl ko rę ka.

Funk cjo na riu sze bez wa ha nia wsko czy li do wo dy i wy cią gnę li mło -

dzień ca na brzeg. Ten nie da wał już zna ków ży cia. Po li cjan ci pod ję li

ak cję re ani ma cyj ną, dzięki której przy wró cili ofie rze czyn no ści ży -

cio we. Chło pa ka za bra ło we zwa ne po go to wie. 

Sierż. Grze gorz Zy ska z KP w Kra śni ku (woj. lu bel skie) 19 ma -

ja ub.r. wraz z in nym po li cjan tem ura to wał z po ża ru 62-let nie go in -

wa li dę. Po li cjan ci ja ko pierw si zna leź li się na miej scu zda rze nia.

Na jed nym z bal ko nów za uwa ży li męż czy znę na wóz ku in wa lidz kim.

Z miesz ka nia wy do sta wa ły się już pło mie nie. Po li cjan ci przez bal -

kon ewa ku owa li ofia rę. Ura to wa ny męż czy zna zo stał prze wie zio ny

do szpi ta la. 

St. post. Ma riusz Ja chi miak, któ ry rów nież uczest ni czył w tej

ak cji, z po wo du cho ro by nie mógł przy być na uro czy stość do War sza -

wy. Zo sta nie od zna czo ny w ter mi nie póź niej szym. 

Asp. To masz Ko złow ski z KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim

(woj. lu bu skie) 11 wrze śnia 2012 r., pro wa dząc nie ozna ko wa ny sa mo -

chód służ bo wy, był świad kiem wy pad ku. Jed no z aut bio rą cych udział

w zde rze niu kil ka krot nie da cho wa ło. Po li cjant za trzy mał ra dio wóz

i po biegł na miej sce ka ta stro fy. Sa mo chód le żał na da chu, drzwi by -

ły za blo ko wa ne. Asp. To masz Ko złow ski do wnę trza do stał się przez

okno. Szyb ko oce nił stan po szko do wa ne go i udzie lił mu pierw szej

po mo cy. Za bez pie czył kie row cę i ra zem z in ny mi funk cjo na riu sza -

mi po sta wił sa mo chód na ko ła. Do pie ro wte dy moż na by ło wy do być

ofia rę. 

St. sierż. Kon rad Ko strze wa i asp. Ar tur Bie lec ki z KPP

w Grój cu (woj. ma zo wiec kie) w no cy 13 mar ca ub.r. zo sta li skie ro wa -

ni przez dy żur ne go jed nost ki, któ ry otrzy mał za wia do mie nie o po ża -

rze, do jed nej z ka mie nic. Pierw si przy by li na miej sce i, oce niw szy

sy tu ację, za czę li ewa ku ować lu dzi z za gro żo ne go do mu. Usta li li, że

w miesz ka niu ob ję tym po ża rem po win ny znaj do wać się dwie oso by.

Po li cjan ci, nie zwa ża jąc na za gro że nie, wy pro wa dzi li z ogar nię te go

pło mie nia mi lo ka lu 60-let nie go męż czy znę. Po tem wró ci li tam jesz -

cze z przy by ły mi na miej sce stra ża ka mi i wy nie śli nie przy tom ne -

go 48-lat ka. 
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Asp. Ma rek Ożga i asp. Piotr Ku czyń ski z KPP w Kę trzy nie

(woj. war miń sko -ma zur skie) 12 stycz nia 2013 r. ura to wa li oso by z po -

ża ru. I tym ra zem po li cyj ny pa trol był pierw szy na miej scu zda rze nia.

Funk cjo na riu sze wy nie śli z pło ną ce go miesz ka nia nie przy tom nych

męż czy znę i ko bie tę, któ rych prze ka za li ra tow ni kom z po go to wia,

a na stęp nie za ję li się ewa ku acją po zo sta łych miesz kań ców za gro żo -

ne go do mu. 

Sierż. Ma rek Woł ko wicz i sierż. sztab. An drzej Stę pień

z KPP w Na my sło wie (woj. opol skie) 13 mar ca 2013 r. ura to wa li z po -

ża ru czło wie ka. Pod czas służ by pa tro lo wej zo sta li skie ro wa ni przez

dy żur ne go do bu dyn ku, z poddasza którego wydobywał się dym. Po -

li cjan ci przy je cha li jesz cze przed stra ża ka mi. Z wła snej ini cja ty wy

po sta no wi li spe ne tro wać pło ną cy lo kal, w któ rym mógł prze by wać

czło wiek. Wy so ka tem pe ra tu ra i za dy mie nie nie po zwa la ły dłu go

w nim prze by wać. Do pie ro za trze cim ra zem zna leź li wśród pło mie -

ni nie przy tom ne go męż czy znę. Funk cjo na riu sze wy nie śli go i udzie -

li li mu pierw szej po mo cy. 

St. sierż. Piotr Gryn czel i pod kom. Ja nusz Sep ko z KPP

w So kół ce (woj. pod la skie) rów nież mie li do czy nie nia z ogniem

i zno wu ja ko pierw si do tar li na miej sce po ża ru. Nie ma jąc spe cja li -

stycz ne go sprzę tu, a wie dząc, że w pło ną cym do mu prze by wa ją dwie

ko bie ty, przy stą pi li do ak cji ra tow ni czej. Mi mo wiel kie go za gro że nia

uda ło im się ewa ku ować jed ną z nich. Dru gą zlo ka li zo wa li, a in for ma -

cje o tym prze ka za li przy by łym stra ża kom. Ra zem z ni mi wy nie śli

dru gą po szko do wa ną. Dzia ło się to 15 grud nia 2012 r. 

Asp. Mi chał Jaś kow ski z SP w Słup sku (woj. po mor skie) ura to -

wał nie do szłe go sa mo bój cę. Wie czo rem 22 ma ja 2013 r. pod czas peł -

nie nia służ by kon tro l nej był aku rat w dy żur ce szko ły, gdy świa dek

zda rze nia przy niósł wia do mość, że na po bli skim mo ście stoi męż -

czy zna, któ ry chce sko czyć do rze ki. Po li cjant po biegł nad Słu pię.

De spe rat prze szedł już przez ba rier ki mo stu i stał na ru rze bie gną -

cej rów no le gle do prze pra wy. Funk cjo na riusz roz po czął ne go cja cje,

któ re trwa ły kil ka na ście mi nut i po zwo li ły na zbli że nie się po li cjan -

ta do de spe ra ta. Ten jed nak na gle pu ścił ba rier kę i chciał rzu cić się

w nur t rze ki. Po li cjant w mgnie niu oka zna lazł się przy męż czyź nie,

chwy cił go i nie po zwo lił sko czyć. Ura to wa ny za cho wy wał się agre -

syw nie. Z po mo cą aspirantowi przy szli an ty ter ro ry ści, któ rzy przy -

je cha li do szko ły na za wo dy i aku rat wy szli na spa cer, oraz pa trol

z KMP w Słup sku. De spe ra ta prze wie zio no do szpi ta la. 

Mł. asp. Mar cin Maj chrzak z KPP w Lę bor ku (woj. po mor skie)

zna ny jest czy tel ni kom „Policji 997”. Pi sa li śmy o nim w czerw -

cu 2013 r. w ar ty ku le „Au to bus na to rach”, a bo ha ter ski po li cjant tra -

fił na wet na okład kę te go wy da nia mie sięcz ni ka. Przy po mnĳ my

– gdy by nie je go szyb ka in ter wen cja, nad jeż dża ją cy po ciąg ude rzył -

by w au to bus peł ny pa sa że rów. Po li cjant, po pę dza jąc kie row ców sto -

ją cych przed au to ka rem, wy ła mał za po rę, umoż li wia jąc po jaz do wi

opusz cze nie za gro żo ne go miej sca. Chwi lę po tem przez prze jazd

prze mknął roz pę dzo ny po ciąg. 

St. post. Pa weł Ba giń ski z KMP w Gdań sku (woj. po mor skie)

ura to wał męż czy znę, któ re mu nie po mo gły wy kwa li fi ko wa ne służ -

by ra tunkowe. Wszyst ko dzia ło się 8 lu te go 2013 r. Dy żur ny Służ by

Ochro ny Ko lei za wia do mił po li cję, że po da chu ko lej ki SKM po ru sza -

ją się ja cyś męż czyź ni. Oka za ło się, że je den z nich zo stał po ra żo ny

prą dem i jest nie przy tom ny. Na miej scu bar dzo szyb ko zja wi ła się

ka ret ka po go to wia, ale ra tow ni cy od mó wi li wej ścia na dach po cią gu,

do pó ki nie zo sta nie wy łą czo na sieć trak cyj na. St. post. Pa weł Ba giń -

ski po sta no wił dzia łać. Wsko czył na dach i pod jął re ani ma cję, aby

przy wró cić porażonemu ak cję ser ca i od dy cha nie. Pro wa dził ją

do mo men tu kie dy prąd w sie ci zo stał wy łą czo ny i moż na by ło po -

szko do wa ne go prze ka zać służ bom ra tun ko wym. 

Asp. Ar tur Ru lew ski i sierż. Bła żej Kwiat kow ski z KPP

w No wym Mie ście Lu baw skim (woj. war miń sko -ma zur skie) ura to -

wa li męż czy znę, któ ry sko czył z mo stu do rze ki. Ar tur Ru lew ski zo -

stał od zna czo ny Krzy żem Za słu gi za Dziel ność już po raz dru gi.

Wcze śniej, w 2011 r. – za ura to wa nie ra zem z part ne rem czte rech

osób, któ re nie przy tom ne wy cią gnę li z pło ną ce go au ta.

1 czerw ca 2013 r. asp. Ar tur Ru lew ski i sierż. Bła żej Kwiat kow ski

zo sta li skie ro wa ni na most na Drwę cy. Wy słał ich tam dy żur ny jed -

nost ki, do któ re go do tar ło zgło sze nie, że ktoś stoi po za ba rier ka mi

i praw do po dob nie bę dzie pró bo wał skoczyć do rze ki. Po li cjan ci zo -

ba czy li już tyl ko spa da ją ce go do wo dy czło wie ka. Po chwi li z wody

wy ło ni ło się bez wład ne cia ło, uno szo ne przez prąd. Funk cjo na riu sze

wsko czy li do rze ki, bły ska wicz nie wy cią gnę li de spe ra ta i udzie li li mu

pierw szej po mo cy. 

Sierż. Alek san dra Ca lik i sierż.

An na Ra bas -Szar ska z KPP w

Ży rar do wie (woj. ma zo wiec kie) 18

ma ja 2013 r. ura to wa ły z pło mie ni

star szą ko bie tę (pi sa li śmy o tym

w ar ty ku le „Szczę śli wa sió dem ka”

we wrze śnio wym wy da niu „Po li -

cji 997” z 2013 r.). Po li cjant ki, 

pa tro lu jąc te ren, do strze gły dym

uno szą cy się nie da le ko osie dla

dom ków jed no ro dzin nych. Na miej -

scu za sta ły nie przy tom ną 70-let nią

ko bie tę le żą cą w krę gu pło mie ni.

We zwa ły ka ret kę i od cią gnę ły po -

szko do wa ną. Oka za ło się, że ko bie -

ta stra ci ła przy tom ność, pró bu jąc uga sić su che tra wy i chasz cze,

któ re za ję ły się od roz pa lo ne go przez nią ogni ska. Ko bie tę ura to wa -

no dzię ki szyb kiej re ak cji funk cjo na riu szek. 

NIE KAŻ DY ZO STA JE ZA UWA ŻO NY
Pod czas tej sa mej uro czy sto ści od zna czo no rów nież jed ne go stra ża -

ka: sek cyj ne go Jac ka Go ro la z Ko men dy Miej skiej PSP w Lu bli nie,

któ ry w cza sie wol nym od służ by, bę dąc świad kiem wy pad ku, ura to -

wał ra zem z po stron ny mi oso ba mi dwo je pa sa że rów z to ną ce go au ta. 

– Dzi siej szy dzień to mo ment szcze gól ny, któ ry po ka zu je, kim jest

czło wiek mun du ru – zwró cił się do od zna czo nych mi ni ster Bar tło -

miej Sien kie wicz. – Czło wiek mun du ru to jest czło wiek, któ ry ma

zo bo wią za nia wo bec wspól no ty, któ re wy kra cza ją po za ludz kie od ru -

chy, po za zwy kły ludz ki in stynkt sa mo za cho waw czy. Dzi siaj skła da -

my wam hołd za wa sze czy ny, za wa szą de cy zję, za wa szą zdol ność

prze kro cze nia te go na tu ral ne go ludz kie go in stynk tu po to, aby ra to -

wać ży cie in nych lu dzi. Je ste ście so lą tej for ma cji, a wa sze czy ny są

do wo dem, czym jest for ma cja lu dzi w mun du rach. 

– Przy znam, że je ste śmy za sko czo ne tym wy róż nie niem – po wie -

dzia ła nam po uro czy sto ści sierż. Alek san dra Ca lik z KPP w Ży rar do -

wie. – Służ ba po li cjan ta wią że się z na ra ża niem wła sne go ży cia

– do da je ko le żan ka z jed nost ki sierż. An na Ra bas -Szar ska. – Każ dy

z nas wy ko nu je swo je obo wiąz ki z za an ga żo wa niem, ale nie każ dy

zo sta je za uwa żo ny. Na sza służ ba wią że się z po świę ce niem, ta ka już

jest. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor
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POLICJA ROBI WSZYSTKO, ŻEBY POWSTRZYMAĆ
NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW. MIMO TO ONI
PIJĄ I JADĄ, CHOĆ CORAZ RZADZIEJ. 

Po li cja 997: – Mot to na sze go mie sięcz ni ka to „Roz ma wiaj my

o Po li cji”. Spo łecz ny pro blem, ja kim są pi ja ni kie row cy na pol skich

dro gach, to nie tyl ko pro blem Po li cji. 

Nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, ko -

men dant głów ny Po li cji: – Licz ba ofiar

na pol skich dro gach nie da je nam spo ko ju,

bo mi mo że spa da, to po nad 3 tys. ofiar wy -

pad ków dro go wych lo ku je nas na sza rym

koń cu w Eu ro pie. Część tych ofiar po wo -

du ją pi ja ni kie row cy. Dwu to no wy sa mo -

chód pro wa dzo ny przez pi ja ne go jest

na rzę dziem do za bi ja nia. 

Co ro bi Po li cja, aby ogra ni czyć ilość zda -

rzeń śmier tel nych, aby eli mi no wać z ru chu

użyt kow ni ków, któ rzy pro wa dzą po pi ja ne mu? Po pierw sze: po pra -

wia my efek tyw ność kon tro li na dro gach, m.in. wy po sa ża jąc po li cjan -

tów w sprzęt, któ ry po zwa la pro wa dzić szyb ką we ry fi ka cję. Dzię ki

te mu w cią gu ostat nich dwóch lat licz ba ba dań trzeź wo ści kie row ców

na dro gach wzro sła z po nad 2 mi lio nów do pra wie 9 mi lio nów. Po dru -

gie: zwięk szy li śmy stan oso bo wy służ by ru chu dro go we go, wy go spo -

da ro wa li śmy w tym ce lu 1200 eta tów w ra mach wła snej re or ga ni za cji. 

Po trzeb ne jest ak tyw ne wy ko rzy sty wa nie tych in sty tu cji praw nych,

któ re ist nie ją, czy li wy ko rzy sty wa nie peł nej ga my środ ków, ja ką da ją

ko deks wy kro czeń i ko deks kar ny. Jest na przy kład moż li wość za sto -

so wa nia aresz tu wo bec oso by, któ ra po peł ni wy kro cze nie na dro dze,

bę dąc po spo ży ciu al ko ho lu, tym cza sem przez wie le lat prak ty ki nie

wi dzia łem ta kiej ka ry za sto so wa nej przez sąd. To się po win no zmie nić.

Prof. An drzej Ry chard, dy rek tor In -

sty tu tu Fi lo zo fii i So cjo lo gii Pol skiej

Aka de mii Na uk: – Ja ko so cjo log pa trzę

na ska lę te go zja wi ska w szer szej per spek -

ty wie. 7,7 proc. wśród wszyst kich wy pad -

ków dro go wych spo wo do wa li nie trzeź wi

kie row cy, czy jed nak nie trzeź wość by ła je -

dy ną przy czy ną? Wąt pli we. Na wet, gdy by

do tych wy pad ków nie do szło, to ogól na

licz ba wy pad ków zmniej szy ła by się tyl ko

o owe 7,7 proc. Ska la nie jest więc aż tak

wiel ka, w do dat ku, jak wy ka zu ją róż ne ba da nia, licz ba wy pad ków

po al ko ho lu, zwłasz cza śmier tel nych, ma le je. To ozna cza, że ska la

te go pro ble mu jest w rze czy wi sto ści znacz nie mniej sza niż mo że się

wy da wać, gdy słu cha się ko lej nych kam pa nii. 

Stan bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym jest w Pol sce fa tal ny, lecz

nie al ko hol jest te go głów ną przy czy ną, tyl ko styl i spo sób jeż dże nia

Po la ków. Pro blem jest w men tal no ści spo łecz nej. To, jak jeż dżą Po -

la cy, jest ob ra zem ca łe go na sze go spo łe czeń stwa, któ re jest pa zer ne,

bru tal nie roz py cha ją ce się, agre syw ne. 

Nie da waj my so bie na rzu cać przez me dia, ale też część ad mi ni -

stra cji i wła dzy, ta kich wy kre owa nych „wio dą cych pro ble mów”: spo -

łecz nym pro ble mem jest raz dzie cio bój stwo, in nym ra zem pe do fi le,

a jesz cze in nym pi ja ni kie row cy. To kwe stia pro por cji. 

Nie lek ce wa żę pro ble mu pi ja nych kie row ców, ale aby z tym zja wi -

skiem wal czyć, po trzeb ne są dłu go fa lo we kam pa nie spo łecz ne prze -

ciw dzia ła ją ce wszel kim na ru sze niom norm. To jest tak jak z ko rup cją

– nikt nie po wie, że zo sta ła ona w Pol sce zwal czo na, ale co raz szer -

sza jest spo łecz na świa do mość, że ko rup cja jest na ru sze niem nor my.

Wy ra bia nie ta kiej świa do mo ści to pierw szy krok do zmian.

Ma rek Bień kow ski, dy rek tor De par -

ta men tu Po rząd ku i Bez pie czeń stwa

We wnętrz ne go Naj wyż szej Izby Kon -

tro li (by ły ko men dant głów ny Po li cji):

– Je sie nią ubie głe go ro ku NIK roz po czę ła

kon tro lę do ty czą cą bez pie czeń stwa w ru -

chu dro go wym. Je śli cho dzi o pi ja nych kie -

row ców, to z na szej kon tro li wy ni ka,

i moc no to de fi niu je my, że na zja wi sko pro -

wa dze nia sa mo cho du po pi ja ne mu du ży

wpływ ma przy zwo le nie spo łecz ne. Każ dy

wy pa dek ze skut kiem śmier tel nym – to o je den wy pa dek za du żo.

Moż li wo ści dzia ła nia Po li cji są nie ste ty do syć ogra ni czo ne. 

Do bry efekt przy nio sły zma so wa ne kon tro le trzeź wo ści na dro -

gach. Mam przed so bą de zy de rat Ko mi sji Spra wie dli wo ści i Praw

Czło wie ka uchwa lo ny na po sie dze niu w stycz niu i skie ro wa ny

do pre mie ra. Na pi sa no w nim m.in. „ko mi sja po stu lu je pod ję cie dzia -

łań ma ją cych na ce lu eli mi no wa nie zja wi ska przy zwo le nia spo łecz ne -

go na pro wa dze nie sa mo cho du po pi ja ne mu, jak rów nież roz wa że nie

od po wie dzial no ści osób trze cich i osób naj bliż szych, któ re, bę dąc

świad ka mi spo ży wa nia al ko ho lu przez po ten cjal ne go kie row cę, nie

po dej mu ją dzia łań, aby te mu za po biec”. 

Ko mi sja stwier dza rów nież, że prze pi sy kar ne da ją wy star cza ją ce

na rzę dzia do wal ki z prze stęp stwa mi po peł nia ny mi przez pi ja nych

kie row ców. Ana li zu jąc da ne przed sta wio ne przez Mi ni ster stwo Spra -

wie dli wo ści, moż na przy jąć, że są dy zbyt czę sto sto su ją ka rę po zba -

wie nia wol no ści w za wie sze niu, co wie lo krot nie trak to wa ne jest

przez ska za nych ja ko brak ka ry. Częst sze po win no stać się orze ka nie

Uczyć, le czyć, ka rać
Po li cja rzu ca prze ciw ko śmier cio no śnym – jak okre ślił pi ja nych kie row ców szef Po li cji – co raz więk sze si ły i ro bi

wszyst ko co moż li we w gra ni cach obo wią zu ją ce go pra wa. A oni wciąż pi ją i ja dą. Wpraw dzie nie co rza dziej, 
ale – do pó ki z ich po wo du gi ną lu dzie – pro blem jest. Czy to pro blem tyl ko Po li cji? Co jesz cze moż na zro bić, że by

ich po wstrzy mać? Trze ba zmie nić pra wo, czy wy star czy sto so wać obo wią zu ją ce prze pi sy? O tym wszyst kim
20 lu te go br. dys ku to wa li eks per ci, któ rych re dak cja mie sięcz ni ka „Po li cja 997” za pro si ła do udzia łu w de ba cie.

t
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przez są dy ka ry ogra ni cze nia wol no ści z wy ko ny wa niem prac spo -

łecz nych lub od by wa nie ka ry po za za kła dem kar nym w sys te mie do -

zo ru elek tro nicz ne go. Zda niem ko mi sji za sad ne jest kie ro wa nie

nie trzeź wych kie row ców do od by wa nia te ra pii od wy ko wej. 

Trud no się pod tym nie pod pi sać, bo pro szę zwró cić uwa gę, że

60 proc, kie row ców, któ rzy ko lej ny raz je cha li pod wpły wem al ko ho -

lu, otrzy my wa ło wy rok w za wie sze niu. Są róż ne spo so by doj ścia

do ce lu. My pro po nu je my roz wią za nie ma ło po pu lar ne, bo nie da ją -

ce efek tu na tych mia sto we go: trze ba roz po cząć grun tow ną ak cję

uświa da mia ją cą przy szłym praw ni kom, oraz na szko le niach dla sę -

dziów, ja kie są re al ne skut ki lek kie go trak to wa nia osób, któ re mo gą

być po ten cjal ny mi za bój ca mi. 

Je rzy Koz droń, se kre tarz sta nu

w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści: – Je -

śli 7,7 proc. (po li cyj ne sta ty sty ki po da ją 8,2

proc. – red.) wy pad ków jest po wo do wa -

nych przez kie row ców w sta nie nie trzeź -

wo ści, to zna czy, że po nad 90 proc.

po peł ni li kie row cy trzeź wi. W spo łe czeń -

stwie jest przy zwo le nie za rów no na jaz dę

po pi ja ne mu, jak i na ła ma nie prze pi sów.

Trze ba więc wi dzieć ten pro blem w sze ro -

kim aspek cie i za cząć od eli mi no wa nia zgo -

dy na ła ma nie wszel kich prze pi sów. Któ ry z pro mi nent nych

po li ty ków mógł by po wie dzieć, że nie był ka ra ny za wy krocz nie w ru -

chu dro go wym? Je że li ma my być sku tecz ni, to nie tyl ko w wal ce z pi -

ja ny mi kie row ca mi, ale ze wszyst ki mi, któ rzy ła mią prze pi sy ru chu

dro go we go. 

Nie wi dzę po trze by zwięk sza nia sił i środ ków do wal ki z tą pla gą,

wy star czą kon se kwen cja i sku tecz ne wy ko rzy sty wa nie tych na rzę dzi

praw nych, któ re już ist nie ją. Pod sta wo wy pro blem jest w sku tecz -

no ści wy mia ru spra wie dli wo ści, że by śmy nie wy mie rza li kar, któ re

w isto cie ka ra mi nie są, jak po zba wie nie wol no ści w za wie sze niu. Ka -

ry mu szą być do tkli we.

Woj ciech Pa siecz ny, bie gły są do wy

(by ły szef sto łecz nej dro gów ki): – Od -

no sząc się do wy po wie dzi prof. Ry char da

na te mat sta ty sty ki, to mo że te 8,2 proc.

nie jest licz bą wiel ką, ale chciał bym po ka -

zać in ną sta ty sty kę. Trzeź wi kie row cy po -

wo du ją 9 zgo nów na 100 wy pad ków,

nie trzeź wi – 15. 

Do ce niam du żą ro lę me diów, ale me dia

na gła śnia ją tyl ko spra wy szcze gól nie bul -

wer su ją ce al bo ta kie, gdzie zgi nę ło wie le

osób. A tym cza sem w na szym kra ju nie trzeź wi kie row cy po wo du ją

każ de go dnia sześć wy pad ków dro go wych. Pa mię taj my, że każ dy wy -

pa dek dro go wy, zwłasz cza śmier tel ny, do ty ka wie lu osób: ro dzi ny,

bli skich.

Jak prze ciw dzia łać? Po pierw sze ro la me -

diów – po ka zy wa nie pro ble mu nie przez

pry zmat sen sa cji, po dru gie – wy cho wa nie

ko mu ni ka cyj ne z praw dzi we go zda rze nia:

szko le nie dzie ci trze ba za cząć już od szko -

ły pod sta wo wej. 

Ja cek Za lew ski, Fun da cja Kra jo we

Cen trum Bez pie czeń stwa Ru chu Dro -

go we go (by ły szef sto łecz nej dro gów ki

i BRD KGP): – Kam pa nie spo łecz ne po -

win ny do cie rać nie tyl ko do kie ru ją cych pod wpły wem al ko ho lu, ale

i do ich bli skich. Pi ja ni kie row cy to na ogół nie są oso by, któ re pi ją

gdzieś ukrad kiem. Oni pi ją tak, że wszy scy wi dzą. Cho dzi o to, że -

by śmy umie li re ago wać, gdy po pi ja ne mu wsia da ją za kie row ni cę.

Edu ka cja dla bez pie czeń stwa po win na od by wać się już od szko ły, ale

też na le ży uczyć prze strze ga nia pra wa w ogó le. Tym cza sem u nas

po ku tu je ta kie my śle nie, że pra wo jest po to, że by je omi jać. 

Re na ta Ma zur, pro ku ra tor i rzecz -

nik pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę go wej

War sza wa -Pra ga: – Nie zgo dzę się

z twier dze niem pa na pro fe so ra. Dla mnie

sta ty sty ka, na przy kła dzie mo je go okrę gu

war szaw sko pra skie go, jest prze ra ża ją ca.

Od stycz nia te go ro ku mie li śmy 172 przy -

pad ki ujaw nie nia pi ja nych kie row ców,

w ubie głym ro ku w tym sa mym cza sie by -

ło o 32 zda rze nia mniej. A za tem jest

wzrost i to mi mo na gła śnia nia tak tra gicz -

nych zda rzeń, jak to w Ka mie niu Po mor skim 1 stycz nia. Czy li że te

wszyst kie kam pa nie są chy ba nie wy star cza ją ce. Prze ra ża ją ce by ło dla

mnie to zda rze nie, kie dy 8-let ni chło piec wiózł sa mo cho dem pi ja -

ne go oj ca. Za czę ła bym na wet od przed szko la wpa ja nie dzie ciom, że

za cho wa nie sprzecz ne z pra wem nie po win no być ak cep to wa ne.

Trze ba też edu ko wać lu dzi, że by nie ba li się re ago wać na pi ja nych

kie row ców i wzy wa li po li cję. Po ku tu ją jesz cze po zo sta ło ści ze sta re -

go sys te mu, że każ de po wia do mie nie wła dzy jest do no sze niem. To

nie jest do no si ciel stwo, to jest bo ha ter stwo, bo być mo że oca li my

ko muś ży cie. 

Ma rek Dzia ło szyń ski: – Wi dać już pierw sze symp to my, że ta

spo łecz na nie ak cep ta cja ła ma nia pra wa za czy na się po ja wiać. Jest co -

raz wię cej przy pad ków, że po li cja jest po wia da mia na o ta kich fak -

tach.

Łu kasz Maj chrzak, Głów ny In spek -

to rat Trans por tu Dro go we go: – Nie po -

win ni śmy trak to wać pro ble mu pi ja nych

kie row ców ja ko fe ty sza, ale Pol ska jest

wciąż w ogo nie Eu ro py pod wzglę dem bez -

pie czeń stwa. Licz ba osób, któ re gi ną na na -

szych dro gach, jest po rów ny wal na z licz bą

w Niem czech – kra ju, któ ry ma od nas du -

żo więk szy wskaź nik zmo to ry zo wa nia. 

GITD sku pia się na nad zo rze, nie ja ko si -

łą zmu sza jąc do prze strze ga nia prze pi sów.

Jest to je den z ele men tów ma ją cych wpły wać na bez pie czeń stwo.

Tych ele men tów jest wie le: in fra struk tu ra, edu ka cja, ra tow nic two

me dycz ne, ale nie mo że my so bie po zwo lić na wy biór cze ich trak to -

wa nie, że na przy kład dziś mó wi my o pi ja nych kie row cach, a ju tro

zaj mie my się nad mier ną pręd ko ścią. Waż na jest ca łość, nie ma bar -

dziej i mniej waż nych praw. 

Aby sku tecz nie dzia łać, nie moż na dzia łać emo cjo nal nie. Po trzeb -

na jest du ża od po wie dzial ność i użyt kow ni ków dróg, i osób, któ re

ich ota cza ją, i me diów, itd.

Ma rek Bień kow ski: – Wkrót ce bę dzie my pro wa dzić kon tro lę

sys te mu szko le nia kie row ców. Bę dzie my też przy glą dać się, jak od -

by wa ją się szko le nia dla tych, któ rzy mie li ode bra ne pra wo jaz dy

i ubie ga ją się o nie po now nie. Rów nież Po li cja mu si do sko na lić swo -

je na rzę dzia, w tym szko le nie za wo do we po li cjan tów ru chu dro go -

we go. Nie do prze ce nie nia są tak że kam pa nie spo łecz ne. 

t
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PO TRZEB NE SĄ ZMIA NY W PRA WIE, CZY WY STAR CZY
EG ZE KWO WAĆ OBO WIĄ ZU JĄ CE PRZE PI SY? 

Je rzy Koz droń: – Chęt nie bym pań stwu od po wie dział, że zmia -

ny pra wa nie są po trzeb ne, że do tych cza so we in stru men ty są wy star -

cza ją ce. Ale wiem, że ko mi sja ko dy fi ka cyj na wła śnie pra cu je

nad zmia na mi w pra wie kar nym w za kre sie od po wie dzial no ści, mię -

dzy in ny mi za wy pad ki ko mu ni ka cyj ne. Wy miar spra wie dli wo ści nie

ko rzy sta z ca łe go wa chla rza kar. Nie mó wię o ka rach izo la cyj nych,

jak po zba wie nie wol no ści, bo te ka ry po win ny być za strze żo ne dla

szcze gól nie dra stycz nych zda rzeń i skut ków. Na to miast dla cze go nie

wy mie rza się kar ogra ni cze nia wol no ści, któ re są tak do tkli we dla sa -

me go spraw cy? Dla cze go nie wy mie rza się su ro wych kar grzyw ny?

Po nad 50 pro cent kar grzyw ny wy mie rzo nych obok ka ry po zba wie nia

wol no ści z wa run ko wym za wie sze niem jest po ni żej ty sią ca zło tych.

Je że li ko goś stać na luk su so wy sa mo chód i sąd wy mie rza mu grzyw -

nę ty sią ca czy dwóch ty się cy zło tych obok ka ry w za wie sze niu, to

jest to żad na ka ra. Po dru gie: są dy nie ko rzy sta ją z moż li wo ści na kła -

da nia na spraw cę obo wiąz ków – pod da nia się le cze niu od wy ko we -

mu, dzia ła niom te ra peu tycz nym. Po trze cie: na wiąz ki. Ma my

fun dusz po mo cy po krzyw dzo nym. Kie dy sąd na ka zał obo wią zek

wpła ty na wiąz ki na ten fun dusz? 

Ko mi sja ko dy fi ka cyj na przy mi ni strze spra wie dli wo ści, ana li zu jąc

te in for ma cje, wy cho dzi z za ło że nia, że pod no sze nie su ro wo ści i re -

pre syj no ści kar nie da je żad ne go efek tu, bo są dy za wsze znaj du ją

oko licz ność, że by tę ka rę za wie sić. Pro po nu je się więc, by moż li wość

za wie sze nia do ty czy ła tyl ko kar po zba wie nia wol no ści do ro ku. 

Oczy wi ście wie my, że z dnia na dzień nie znik ną spraw cy pro wa -

dzą cy po jaz dy w sta nie nie trzeź wo ści. W związ ku z tym w pierw szym

rzę dzie pro po nu je się ka ry wol no ścio we: su -

ro we ka ry grzyw ny, ka ry ogra ni cze nia wol -

no ści i ka ry tak zwa ne mie sza ne: ka ra

po zba wie nia wol no ści w czę ści wy ko ny wa -

na, z po zo sta łą ka rą ogra ni cze nia wol no ści. 

Nad insp. Zdzi sław Stop czyk, ko men -

dant wo je wódz ki Po li cji w Rze szo wie:

– A prze pa dek na rzę dzia zbrod ni? 

Je rzy Koz droń: – Nie, nie bę dzie. Ana -

li zo wa li śmy to pod ką tem kon sty tu cyj no ści i nie ste ty po jazd nie mie -

ści się w po ję ciu na rzę dzia zbrod ni. To jest tyl ko śro dek słu żą cy

do po peł nie nia prze stęp stwa. 

Na to miast za pro wa dze nie w sta nie nie trzeź wo ści orze ka ny bę dzie

obo wią zek na wiąz ki w kwo cie od 10 ty się cy zło tych w gó rę. Bę dzie to

na wiąz ka na rzecz fun du szy po mo cy po krzyw dzo nym: ofiar prze -

stępstw i ich dzie ci. Chce my też ka ry ogra ni cze nia wol no ści po łą czyć

nie tyl ko z pra cą na ce le pu blicz ne, ale i z ob rącz ką elek tro nicz ną. 

Ma rek Bień kow ski: – Je ste śmy świe żo po kon tro li sys te mów

do zo ru elek tro nicz ne go i peł na zgo da – ten sys tem na praw dę się

spraw dza. Z jed nej stro ny nie de pra wu je spraw cy w wię zie niu,

a z dru giej – jest re al nie do le gli wy. Na to miast że by śmy wie dzie li,

o czym mó wi my, przy to czę jed no zda nie z de zy de ra tu, z któ rym

trud no się nie zgo dzić, Ko mi sji Spra wie dli wo ści. Mia no wi cie: „z uwa -

gi na za sa dę nie za wi sło ści sę dziow skiej po wyż sze pro ble my mo gą

być je dy nie przed sta wia ne przez Mi ni stra Spra wie dli wo ści w for mie

proś by”. Pan mi ni ster nie ma prze cież re al ne go wpły wu na orze ka -

nie przez sę dziów.

Je rzy Koz droń: – Nie mam. Ale jest jesz cze kształ ce nie usta -

wicz ne tak sę dziów, jak i pro ku ra to rów. Je że li my dziś ro bi my ta ką

kon fe ren cję i oma wia my ta kie spra wy, to nie wi dzę pro ble mów, że -

by z sę dzia mi kar ny mi w Kra jo wej Szko le Są dow nic twa i Pro ku ra tu -

ry spo tkać się i przed sta wić im ten pro blem. I po wie dzieć: „Dro dzy

sę dzio wie, zo bacz cie: 97 pro cent jeż dżą cych w sta nie nie trzeź wo ści

do sta je ka ry z wa run ko wym za wie sze niem. A ka ry grzyw ny do ty sią -

ca zło tych, co to są za ka ry?”. Mo że my wy wo łać dys ku sję. I trze ba to

ro bić. 

Ma rek Bień kow ski: – Trze ba ze tknąć dwie ra cje. Że by ktoś nie

po my ślał, że my je ste śmy za tym, że by in ge ro wać w nie za wi słość sę -

dziow ską, bo ona jest gwa ran cją de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa. 

Je rzy Koz droń: – Nie, nie chce my in ge ro wać, chce my prze ko ny -

wać sę dziów do ko rzy sta nia z pra wa. My tu nie mó wi my o po li ty ce

ka ra nia…

Re na ta Ma zur: – …mó wi my już o eta pie wy ro ko wa nia. Bar dzo

istot ną rze czą jest wnio sko wa nie o wy miar ka ry. Bo to nie jest tak, że

sąd sam so bie są dzi i ni ko go in ne go nie ma na sa li. Ka rę w za wie sze -

niu naj pro ściej za wnio sko wać i naj pro ściej wy mie rzyć. Ale jest kon -

tro la in stan cyj na. I Pro ku ra tu ra Ge ne ral na ol brzy mi na cisk kła dzie

na to, że by uświa do mić pro ku ra to rom, że ten ka ta log kar jest ob szer -

ny. We dług mnie też nie ma po trze by zmia ny pra wa, jest tyl ko po -

trze ba eg ze kwo wa nia go i szyb ko ści dzia ła nia. Nie cza ruj my się:

je że li ktoś sta je przed są dem po dwóch la tach od za trzy ma nia, to

mógł już za po mnieć, że ta kie zda rze nie by ło. „Cze pia ją się mnie”

– mó wi. Po zda rze niu mu si być szyb kie po stę po wa nie, szyb ki pro -

ces i szyb ki wy miar ka ry. Szko le nie pro ku ra to rów idzie w do brym

kie run ku. Ale pro ces zmian mu si trosz kę po trwać. 

Ma rek Dzia ło szyń ski: – Wska zy wa li śmy wie lo krot nie na po trze -

bę roz sze rze nia oko licz no ści, w któ rych po li cjan ci mo gli by wnio sko -

wać o pod da nie oso by ba da niom psy cho lo gicz nym, któ re mia ły by

wpływ na cof nię cie upraw nień do kie ro wa nia. Tę moż li wość wy ko -

rzy stu ją po li cje w in nych pań stwach. 

W na szym prze ko na niu zbyt ma ło jest wy ko rzy sty wa ne upu blicz -

nia nie orze czeń. To by by ła bar dzo ta nia i sku tecz na me to da dys cy -

pli no wa nia lu dzi, szcze gól nie w spo łecz no ściach, w któ rych ci lu dzie

są zna ni i w któ rych po czu cie wsty du jest czę sto więk szą ka rą niż ja -

ka kol wiek ka ra ko dek so wa, w tym fi nan so wa. 

Re na ta Ma zur: – Co do wy mia ru ka ry. Każ de prze stęp stwo do -

ty ka dwóch stro n: za rów no po krzyw dzo ne go, jak i ca łą ro dzi nę spraw -

cy. Ow szem, mo że my za sta na wiać się nad za ostrze niem kar

fi nan so wych, ale mu si my brać pod uwa gę, że nie tyl ko spraw ca zo sta -

nie uka ra ny. Nie mo że my stra cić z oczu je go ro dzi ny. Bo co dziec ko

jest win ne, że ta tuś po pi ja ku spo wo do wał śmier tel ny wy pa dek, czy

na wet tyl ko je chał po pi ja ne mu?

Ma rek Dzia ło szyń ski: – To mo że, je śli za bie ra nie sa mo cho du

jest nie kon sty tu cyj ne, spie nię żać go na tych miast na po czet tych kar? 

Je rzy Koz droń: – Tak ja koś się dziw nie skła da, że czę sto wy pad -

ki po wo du ją oso by, któ re dys po nu ją do bry mi i dro gi mi sa mo cho da mi.

A po tem oka zu je się, że spraw ca ma ro dzi nę, jest je dy nym ży wi cie -

lem, nie stać go. Dla cze go ma my się nad nim li to wać, kie dy on nie

li to wał się nad swo ją ro dzi ną, kie dy pro wa dził nie trzeź wy? Ale ma -

my jesz cze ka rę ogra ni cze nia wol no ści. Ubierz my go w po ma rań czo -

wą ka mi zel kę i niech pra cu je 40 go dzin mie sięcz nie. 

Re na ta Ma zur: – Świet nie. To jest, uwa żam, naj lep sza ka ra, naj -

bar dziej wy mier na. Niech ktoś ta ki do sta nie mio tłę i za mia ta uli ce. t
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Je rzy Koz droń: – Je że li pro ku ra to rzy bę dą żą dać ka ry ogra ni cze -

nia wol no ści z pra cą na ce le spo łecz ne, to zo ba czy pa ni, ilu oskar żo -

nych bę dzie pro si ło o ka rę grzyw ny. 

Ma rek Bień kow ski: – Zo ba czy cie pań stwo, że do le gli wość ka ry,

je śli za cznie re al nie do ty kać spraw ców, nie uchron nie do pro wa dzi

do pew ne go kło po tu Po li cję, mia no wi cie spraw cy bę dą na gmin nie

ucie kać przed od po wie dzial no ścią. Z wszyst ki mi kon se kwen cja mi

z tym zwią za ny mi. Co raz czę ściej po li cjant w służ bie jest bez po śred -

nio na ra żo ny przez te go, któ ry w oba wie o kon se kwen cje wo bec sie -

bie nie li czy się z kon se kwen cja mi dla ży cia i zdro wia po li cjan ta czy

osób po stron nych. 

Ma rek Dzia ło szyń ski: – Spra wa, któ rą my, prze ło że ni, bar dzo

bo le śnie od bie ra my, to ochro na praw na funk cjo na riu szy. Pań stwo mu -

si stać za po li cjan ta mi, któ rzy po dej mu ją dzia ła nia zwią za ne z dys cy -

pli no wa niem in nych. Przy pad ki po trą ca nia po li cjan tów, prze cią ga nia

ich na drzwiach po jaz dów, mu szą spo ty kać się ze sta now czą, dra stycz -

ną wręcz re ak cją wy mia ru spra wie dli wo ści. Wszy scy mu szą wie dzieć,

że do pó ki nie ata ku ją funk cjo na riu sza pań stwo we go, któ ry re ali zu je

swo je za da nia, mo gą li czyć na to, że bę dą po trak to wa ni ła god nie i pro -

por cjo nal nie. Ale nie wte dy, gdy do cho dzi do ata ku na funk cjo na riu -

sza. Ostat nio w Ło dzi zgi nął czło wiek, dwóch po li cjan tów jest

w śpiącz ce. W Ma ło pol sce po li cjan ta cią gnię to kil ka dzie siąt me trów

na drzwiach ja dą ce go sa mo cho du. Uzna je my, że tam re ak cja pań stwa

nie by ła od po wied nio sta now cza i pro si my, by się to zmie ni ło. 

Ja cek Za lew ski: – Uwa żam, że pra wo jest na ty le do bre i su ro -

we, że wy star czy je sto so wać. Rów nież uwa żam, że zbyt ma ło jest

ogra ni cza nia wol no ści i kie ro wa nia spraw ców cho ciaż by do sprzą ta -

nia psich kup. Mam w pa mię ci ta ki przy kład ze Sta nów Zjed no czo -

nych: spraw ca, któ ry pod wpły wem al ko ho lu po trą cił dziec ko

przed szko łą, miał dwa ra zy w ty go dniu, w go dzi nie, o któ rej do szło

do te go po trą ce nia, cho dzić z ta kim du żym na pi sem „w tym miej scu

po pi ja ne mu po trą ci łem dziec ko”. To by ła dla nie go bar dzo do tkli wa

i upo ka rza ją ca ka ra. I o to cho dzi ło. 

Gros osób po peł nia ją cych wy pad ki to oso by, któ re już wcze śniej

stra ci ły pra wo jaz dy za kie ro wa nie po jaz dem w sta nie nie trzeź wo ści.

O czym to świad czy? To oso by, któ re ma ją pro blem al ko ho lo wy i sa -

mo za trzy ma nie im pra wa jaz dy, za bra nie sa mo cho du, po sa dze nie ich

w wię zie niu, nie roz wią że ich pro ble mu. Trze ba te oso by le czyć.

A u nas bra ku je przy mu so we go le cze nia. 

Mó wi my, że za bie ra nie po jaz du jest nie kon sty tu cyj ne. Li twa jest

też w Unii Eu ro pej skiej i ma de mo kra tycz ną kon sty tu cję. A tam

prze pa dek sa mo cho du nie jest sprzecz ny z kon sty tu cją i w wa run -

kach re cy dy wy sto su je się go. Nie mu si my te go sto so wać. Wy star czy

za trzy mać po jazd na po czet przy szłej ka ry i za są dzić ka rę w wy so ko -

ści war to ści te go sa mo cho du. I to bę dzie kon sty tu cyj ne.

Je dy ne, cze go mi dzi siaj w prze pi sach bra ku je, to od po wie dzial -

no ści osób, któ re wi dzą, że kie row ca pi je al ko hol i po zwa la ją, że by

wsiadł za kie row ni cę. I bar dzo czę sto wsia da ją z nim. 

Zdzi sław Stop czyk: – Pa ni pro ku ra tor mó wi, że mu si my my śleć

o ro dzi nie spraw cy. Od ga du ję pa ni in ten cje, ale rów nie waż na, a mo -

że na wet waż niej sza jest ro dzi na po krzyw dzo ne go. Uwa żam, że pro -

blem le ży w men tal no ści, w przy zwo le niu. Że mąż czy brat pi je

w do mu i nikt się nie od zy wa. Waż na jest edu ka cja. Być mo że to dzie -

ci po win ny do nas prze ma wiać, że nie po win ni śmy spo ży wać i pro wa -

dzić. Nie mo że my mó wić, że ro dzi na spraw cy jest dla nas waż niej sza. 

Re na ta Ma zur: – Ab so lut nie nie mia łam te go na my śli. Ale też

nie mo że my nie do strze gać te go pro ble mu. 

An drzej Ry chard: – Za pi su ję się do gro na tych z pań stwa, któ -

rzy uwa ża ją, że nie po trze ba za sad ni czych zmian w pra wie. Z ca łą

pew no ścią źle by by ło, gdy by we szły w ży cie ja kieś zmia ny do ty czą -

ce do zwo lo ne go po zio mu za war to ści al ko ho lu. Bo te 0,2 – 0,5 pro -

mi la mo im zda niem są roz sąd ne i so bie nie wy obra żam, co

przy pol skim sty lu pi cia by spo wo do wa ło za sto so wa nie na przy kład

sys te mu bry tyj skie go – 0,8 pro mi la. To już jest do brych pa rę kie -

lisz ków wód ki.

JAK ICH POWSTRZYMAĆ? 

An drzej Ry chard: – Or ga ni za to rzy de ba ty za pro po no wa li kil ka

kon kret nych roz wią zań. Uwa żam, że od mo wa wy pła ce nia od szko do -

wa nia pa sa że ro wi, je śli coś mu się sta nie pod czas jaz dy z pi ja nym

kie row cą – tak, pod wa run kiem, że ten pa sa żer o tym wie. Trze ba

mu to udo wod nić. Pod wyż sze nie skład ki ubez pie cze nio wej w przy -

szło ści – bar dzo słusz nie. Al ko blo ke ry? Bar dzo dro gie, kosz tow ne,

moż li we do oszu ki wa nia mo im zda niem. Je stem so bie w sta nie wy -

obra zić kil ka spo so bów: spraye, oso by usłuż ne na par kin gach: „kie -

row ni ku, czy za dy sz kę mo że pa nu tu taj dmuch nąć?”, żo na, dziec ko

i tak da lej. Waż ne są kam pa nie spo łecz ne. Ale do kam pa nii trze ba

wcią gnąć tych, któ rzy są au to ry te ta mi dla po ten cjal nych od bior ców,

na przy kład dla tych mło dych, któ rzy po wo du ją jed ną trze cią wy pad -

ków. A więc niech w nich uczest ni czą pio sen ka rze, ak to rzy, spor tow -

cy, zna ni dzien ni ka rze, zna ne twa rze. Oni by to zro bi li, mo im

zda niem. 

Zdzi sław Stop czyk: – A mo że by li spraw cy? Tak, na przy kład 

ja ko ka rę – 15 spo tów okre ślo nej tre ści. 

Woj ciech Pa siecz ny: – Pan pre mier za pro po no wał, że by

w każ dym sa mo cho dzie był al ko test. Mó wił, że wi dział na sta cji

ta kie po 5–10 zło tych. Przy wio złem tu pań stwu trzy ta kie urzą -

dze nia. Pierw sze ma atest Pań stwo we go Za kła du Hi gie ny. Nie ma

na to miast żad ne go ate stu do ty czą ce go ska li. We dług in struk cji,

„ni niej sze urzą dze nie nie jest le ga li zo wa ne i nie mo że słu żyć 

ja ko do wód prze by wa nia lub nie pod wpły wem al ko ho lu. Ni niej -

sze urzą dze nie słu ży wy łącz nie do użyt ku pry wat ne go i nie mo że

być w żad nym wy pad ku sto so wa ne do po mia ru zdol no ści do pro -

wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych lub też do po mia ru sta nu

trzeź wo ści w sy tu acji, gdy dzia ła nie pod wpły wem al ko ho lu jest

za bro nio ne przez pra wo”. Za 4,99 zł ku pi łem ko lej ne. Ma wiel ki

na pis „z cer ty fi ka tem”. Spraw dzi łem – ma cer ty fi kat… Pań stwo -

we go Za kła du Hi gie ny. W in struk cji czy ta my: „ni niej sze urzą dze -

nie nie jest le ga li zo wa ne i nie mo że słu żyć ja ko do wód

prze by wa nia lub nie pod wpły wem al ko ho lu”. Ku pi łem za tem

droż sze, za 8,90 zł. To nie ma żad ne go ate stu, na wet PZH. Jest in -

struk cja, z któ rej nic nie wy ni ka, nie wia do mo, ja kie ma po ka zać

war to ści. I ka żą mi dmu chać przez 30 se kund. Je stem w mia rę

spraw nym czło wie kiem, płu ca mam zdro we. Pró bo wa łem. Cięż ko

by ło.

Ma rek Dzia ło szyń ski: – Kie dy wpro wa dza li śmy pa sy bez pie -

czeń stwa czy obo wią zek jaz dy z włą czo ny mi świa tła mi, też na rze ka -

li śmy. W kra jach, o któ rych wspo mi nał pan pro fe sor, na przy kład

w An glii, po sia da nie ta kie go urzą dze nia jest obo wiąz ko we. 

Woj ciech Pa siecz ny: – Do bre urzą dze nie za czy na się od ty sią ca

zło tych i co kil ka mie się cy trze ba je ka li bro wać. Ina czej po ka zu je, co

chce. Ta ki sprzęt nie mo że le żeć w sa mo cho dzie, bo tam są zmien na

tem pe ra tu ra i wil got ność. Po za tym py tam: dla cze go ja, któ ry ni gdy

t
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nie bę dę je chał w sta nie nie trzeź wym, i kil ka na ście mi lio nów in nych

kie row ców, ma my być ka ra ni ko lej nym wy dat kiem? 

Ma rek Dzia ło szyń ski: – Przyj mĳ my, że te pro po zy cje wy cho -

dzą do przo du: że no we au ta by ły by za opa try wa ne w ta kie urzą dze -

nia. I to był by pro ces roz ło żo ny w cza sie. 

Woj ciech Pa siecz ny: – Szwe dzi wpro wa dzi li coś ta kie go, że kie -

row ca po raz pierw szy za trzy ma ny w sta nie nie trzeź wym mu siał

w swo im sa mo cho dzie coś ta kie go in sta lo wać na wła sny koszt, wraz

z blo ka dą. 

Je rzy Koz droń: – To ma sens, to ma sens. 

Łu kasz Maj chrzak: – We Fran cji wpro wa dzo no w 2012 ro ku

prze pis, że trze ba mieć ta kie pro ste, nie cer ty fi ko wa ne urzą dze nie,

któ re kosz tu je ja kieś dwa eu ro. 

Woj ciech Pa siecz ny: – A ka ra za brak wy no si ła 22 eu ro. Te raz

się z niej wy co fa no. A wie pan, kto jest dys try bu to rem tych urzą -

dzeń? Ten, kto wy my ślił ten prze pis. 

Ma rek Bień kow ski: – Nie chciał bym, że by śmy spro wa dza li

wszyst ko do pro ble mu tech nicz ne go. Trze ba ja koś po móc tym, któ -

rzy są „wczo raj si”, nie świa do mi te go, że jesz cze są nie trzeź wi. 

Ma rek Dzia ło szyń ski: – Za le ci li śmy, i to jest już sto so wa ne

w jed nost kach, że na ze wnątrz, przed dy żur ką, są umiesz czo ne urzą -

dze nia Al ko blow. Każ dy mo że wejść i ano ni mo wo spraw dzić trzeź -

wość. Jest bez piecz nie i ta nio.

Weź my prze cież pod uwa gę, że te bar dziej pre cy zyj ne urzą dze nia,

któ rych uży wa my przy kon tro li trzeź wo ści, ge ne ru ją też kosz ty. Ust -

nik kosz tu je 1–2 zło te. Po licz my: 9 mi lio nów ba dań w cią gu ro ku 

ra zy dwa zło te, to da je kon kret ną su mę. A jesz cze oskar ża no nas

o blo ko wa nie ru chu, od sy ła no do za kła du hi gie ny…

Ma rek Bień kow ski: – My też ba da li śmy te dzia ła nia Po li cji – czy

są le gal ne. Zwróć my uwa gę, że to jest kom plet nie nie me dial ne: po -

tęż na ro bo ta po li cji, któ ra się nie uka że w te le wi zji – za po bie ga nie.

Pod sta wo wym za da niem po li cji jest za po bie ga nie. Jak więc moż na

po wie dzieć, że ko rzy sta nie z pod sta wo we go na rzę dzia słu żą ce go za -

po bie ga niu jest nie le gal ne? 

Woj ciech Pa siecz ny: – Coś się jed nak po wo li zmie nia. Licz ba

kon tro li wzro sła w cią gu ostat nich lat pa ro krot nie, a jest mniej ujaw -

nio nych nie trzeź wych. To jed nak ozna cza zmia nę w świa do mo ści.

Kie dy ów cze sny szef war szaw skiej dro gów ki Ja cek Za lew ski wpro -

wa dził „trzeź wy po ra nek”, od są dza no nas od czci i wia ry. 

Zdzi sław Stop czyk: – Te raz już sa ma świa do mość trzeź wych po -

ran ków dzia ła pre wen cyj nie. Nic, tyl ko wpro wa dzić trzeź we dru gie

śnia da nia, wie czo ry i week en dy.

Pod insp. Ra fał Ko złow ski, za stęp ca

dy rek to ra Biu ra Pre wen cji i Ru chu

Dro go we go KGP: – Kie dy ob ser wu-

je my dys ko te ki, zda rza się czę sto, że wy -

jeż dża sa mo chód, w środ ku pięć osób, kie -

row ca trzeź wy, po zo sta li nie. Wie dzą, że

ob sta wia my, więc wy zna cza ją dy żur ne go

kie row cę, któ ry nie pi je. Ta ka pre me -

dy ta cja. 

Ca ła sa la: – I do brze, bar dzo do brze, o to cho dzi. 

Ra fał Ko złow ski: – Kie dy mó wi my o ba da niu trzeź wo ści: usta -

wa o kie ru ją cych po jaz da mi, któ ra obo wią zu je od po cząt ku te go ro -

ku, sta no wi, że spo sób ba da nia trzeź wo ści przez po li cjan tów po win no

ure gu lo wać roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia. Wy da nie te go ak tu blo -

ku je jed nak usta wa o wy cho wa niu w trzeź wo ści, któ ra no ta be ne

od 30 lat nie by ła no we li zo wa na. W związ ku z tym, że nie mo że tu

być sa mo wol ki, na dal kie ru je my się wcze śniej obo wią zu ją cym za rzą -

dze niem ko men dan ta głów ne go. 

Ma rek Bień kow ski: – Ab so lut nie trze ba to ure gu lo wać. Ale je -

śli ra cjo nal ny pra wo daw ca sta wia ko men dan to wi głów ne mu i for ma -

cji, któ rą on kie ru je, okre ślo ne za da nie: za po bie ga nie, to kto się

znaj dzie, któ ry po wie: „pa nie ko men dan cie, pro szę od stą pić od ba -

dań”? Nikt. 

Po li cja 997: – Do szli śmy do mo men tu, kie dy trze ba po wie dzieć,

że to nie jest pro blem tyl ko Po li cji, ani na wet nas tu ze bra nych. Pro -

blem jest wspól ny. Co moż na jesz cze w tej spra wie zro bić?

Ma rek Bień kow ski: – Je ste śmy w przeded niu pi sa nia in for ma -

cji w spra wie ta kie go ba da nia prze pro wa dzo ne go, jesz cze na zle ce -

nie mi ni stra No wa ka, we współ pra cy z ko le ga mi z Ban ku

Świa to we go, na te mat bez pie czeń stwa na pol skich dro gach. I jest

pa rę ele men tów, nad któ ry mi war to dys ku to wać. Na przy kład roz -

pro sze nie kom pe ten cji, roz pro sze nie sił i środ ków, brak me cha ni -

zmów roz li cza ją cych okre ślo ne dzia ła nia. Je stem pod ogrom nym

wra że niem spo tka nia z jed ną z eks per tek Ban ku Świa to we go, ko le -

żan ki z Ar gen ty ny. Tam po dob ny sys tem jak w Pol sce: wszy scy od -

po wia da ją za wszyst ko, czy li nikt za nic, ist niał jesz cze kil ka na ście

lat te mu. Aż wy da rzył się po twor ny wy pa dek, w któ rym zgi nę ło po -

nad 50 dzie cia ków ja dą cych au to ka rem. Był to tak po tęż ny wstrząs

spo łecz ny, że in sty tu cje pu blicz ne, zmu szo ne do pew nej re flek sji,

po szły w kie run ku, w któ rym idą pań stwa tzw. ugrun to wa nych de -

mo kra cji. Mia no wi cie: jest wy spe cja li zo wa na in sty tu cja/służ ba/pod -

miot, któ ry jest za da nio wa ny i bar dzo so lid nie roz li cza ny z te go, co

ma ro bić. 

U nas sen sow ne na wet pro gra my, któ re po wsta ją i któ re ma ją bu -

do wać sze ro ko ro zu mia ne bez pie czeń stwo na na szych dro gach, są

przyj mo wa ne nie ste ty na do syć ni skim po zio mie. To są do ku men ty

ni skiej ran gi. Mo im zda niem pro blem bez pie czeń stwa na pol skich

dro gach i przy ję ty pro gram wie lo let nich, sys te ma tycz nych dzia łań,

po wi nien być przy ję ty uchwa łą Ra dy Mi ni strów. To bę dzie jed no

z za le ceń, któ re bę dzie my za chwi lę przed sta wiać.

Ma rek Dzia ło szyń ski: – Wszyst kie in sty tu cje, któ re dzia ła ją

na rzecz bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym, bez tej zmia ny men tal -

no ści spo łecz nej, bez ostra cy zmu dla za cho wań ne ga tyw nych, bez

uświa do mie nia, że kil ku to no wy sa mo chód jest przed mio tem, na rzę -

dziem, któ re mo że za bić, nie bę dą w sta nie osią gnąć szyb ko lep szych

re zul ta tów. 

Prof. An drzej Ry chard: – Pro blem, o któ rym mó wi my, jest też

za da niem dla so cjo lo gów. Na pod sta wie te go, jak za cho wu je my się

na dro dze, bar dzo wie le mo że my do wie dzieć się o spo łe czeń stwie.

W tym, jak jeź dzi my, od bi ja się ca ły pol ski spo sób funk cjo no wa nia. 

Re dak cję „Po li cji 997” re pre zen to wa li: 
Ire na Fe do ro wicz, Elż bie ta Si tek i nad kom. Klau diusz Krycz ka

zdj. Andrzej Mitura
Za pis de ba ty na: www.ga ze ta.po li cja.pl
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W i de ore je stra to ry, czy li mier ni ki pręd ko ści z ka -

me rą, mon to wa ne są za rów no w ra dio wo zach

ozna ko wa nych, jak i nie ozna ko wa nych oraz

w mo to cy klach. Więk szość z nich dzia ła na za sa dzie

śred nie go po mia ru pręd ko ści, co ozna cza, że ra dio wóz

czy służ bo wy mo to cykl mu si się po ru szać za (lub przed)

po jaz dem, któ ry prze kro czył pręd kość, w okre ślo nym

cza sie i w okre ślo nej od le gło ści. Tyl ko wte dy moż na do -

ko nać po mia ru. Ale wi de orej stra tor słu ży nie tyl ko

do kon tro li pręd ko ści. Moż na przy je go uży ciu re je stro -

wać wszyst kie wy kro cze nia na dro dze. 

– Na przy kład ta ka sy tu acja: po li cjan ci sto ją

przy skrzy żo wa niu i kie row cy obok zda rzy się nie za sto -

so wać do sy gna li za cji świetl nej al bo po je chać na wprost

z pa sa prze zna czo ne go do jaz dy w pra wo. W ta kiej sy tu -

acji ma te riał za re je stro wa ny w wi de ore je stra to rze mo że

być do dat ko wym ma te ria łem do wo do wym – tłu ma czy

podkom. Ra tyń ski.

NA GRY WA NON STOP
Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi po li cjant wy jeż -

dża ją cy sa mo cho dem z wi de ore je stra to rem do służ by mo -

że wy łą czyć urzą dze nie tyl ko w czte rech przy pad kach.

– Gdy ko rzy sta z prze rwy, gdy wy mie nia no śnik in -

for ma cji, pod czas zda rze nia dro go we go, któ re go nie

trze ba pro ce so wo re je stro wać i w ra zie ko niecz no ści

oka za nia oso bie kon tro lo wa nej za re je stro wa ne go wy kro -

cze nia – mó wi mł. asp. Pa weł Abra mo wicz z Wy dzia łu

Ru chu Dro go we go KWP w Kiel cach. – Po za ty mi sy tu -

acja mi wi de ore je stra tor pra cu je non stop, re je stru jąc

rów nież prze bieg służ by po li cjan tów. Na gry wa za rów no

dźwięk, jak i ob raz, co nam, po li cjan tom, bar dzo uła twia

kon tro lę dro go wą.

NO WE TECH NO LO GIE
Część sa mo cho dów z wi de ore je stra to ra mi jest do dat ko -

wo wy po sa żo na w ra da ro we mier ni ki pręd ko ści, któ re

da ją moż li wość do ko ny wa nia tzw. rze czy wi ste go po mia -

ru pręd ko ści. Po li cjant ru chu dro go we go w kon kret nej

sy tu acji sam po dej mu je de cy zję, czy bę dzie do ko ny wał

po mia ru pręd ko ści przy uży ciu ra da ru, czy wi de ore je -

stra to ra. Róż ni ca jest ta ka, że przy ra da ro wym mier ni ku

pręd ko ści nie mu si je chać w rów nej od le gło ści od po -

jaz du na gry wa ne go. Mo że mie rzyć pręd kość po jaz dów

po ru sza ją cych się w tym sa mym kie run ku, jak i nad jeż -

dża ją cych z prze ciw ka, a tak że tych, któ re wy prze dza ją

ra dio wóz. 

– Do dat ko wo po li cjant mo że za mon to wać ra dar

z przo du al bo z ty łu po jaz du i mie rzyć wów czas pręd -

kość po jaz dów, któ re są przed ra dio wo zem al bo za nim

– tłu ma czy podkom. Wojciech Ra tyń ski. – Ra da ro we

mier ni ki pręd ko ści po zwa la ją nam też na do ko ny wa nie

po mia ru pręd ko ści w cza sie po sto ju. W cią gu kil ku se -

kund mo że zmie rzyć pręd kość i na grać wie le po jaz dów

na raz.

– Róż ni ca jest ta ka, że nie trze ba być w ru chu. Wi de o-

re je stra tor mie rzy pręd kość na pod sta wie pręd ko ści na -

sze go po jaz du, a ra da ro wy mier nik pręd ko ści na pod sta -

wie wy sy ła nia fal – mó wi sierż. sztab. Se ba stian

Par do z KPP w Tcze wie. – W naj now szych ra dio wo zach

oba urzą dze nia są ze so bą po łą czo ne.

IN STRUK CJA I LE GA LI ZA CJA
Pod sta wo wym wa run kiem do ko ny wa nia pra wi dło wych

po mia rów pręd ko ści po jaz dów czy we ry fi ko wa nia otrzy -

ma nych wy ni ków jest od po wied nie wy szko le nie po li -

cjan tów. Urzą dze nie po win no być ob słu gi wa ne przez

dys po nen ta ra dio wo zu, nie przez kie row cę, któ re go za -

da niem jest sku pie nie się na bez piecz nej jeź dzie. 

– Te urzą dze nia wy ma ga ją od po li cjan ta fa cho wej 

wie dzy – mó wi podkom. Ra tyń ski. – Każ dy po li cjant 

peł nią cy służ bę z wi de ore je stra to rem czy ra da ro wym

mier ni kiem pręd ko ści mu si wszyst ko o nim wie dzieć

i obo wiąz ko wo usta lić, czy urzą dze nie ma wła ści we świa -

dec two le ga li za cji. Zna jo mość in struk cji ob słu gi urzą dze -

nia to pod sta wa. Po li cjant mu si wie dzieć, jak ono pra cu je,

na ja kich za sa dach mie rzy pręd kość, tak że po to, by wy -

tłu ma czyć kie row cy, któ ry ma pra wo o to za py tać. 

– Le ga li za cję wy da je się na rok – mó wi kom. Pa weł

Zbiej czyk z Ko mi sa ria tu Au to stra do we go KWP w Ło -

dzi. – Po tym cza sie urzą dze nie mu si przejść kon tro lę

w Głów nym al bo Wo je wódz kim Urzę dzie Miar.

– Spraw dza się tam, czy urzą dze nie po praw nie mie rzy

prze by tą dro gę, czas i czy pra wi dło wo ob li cza śred nią

pręd kość po jaz du – do da je sierż. sztab. Se ba stian Par do. 
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W oku wi de ore je stra to ra
Wideorejestrator dokumentuje przekroczenie prędkości, ale nie
tylko. Rejestruje jednocześnie dźwięk i obraz, może więc być
wykorzystywany również do dokumentowania innych wykroczeń,
takich jak przejechanie na czerwonym świetle czy przekroczenie
podwójnej linii ciągłej. 
– I policjanci często wykorzystują wideorejestratory do takiego
działania – mówi podkom. Wojciech Ratyński z Biura Prewencji
i Ruchu Drogowego KGP.
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ZA TRZY MA NIE DO KON TRO LI
– Je że li za re je stro wa li śmy wy kro cze nie, po win ni śmy za trzy mać

po jazd do kon tro li dro go wej – mó wi podkom. Wojciech Ra tyń ski.

Trze ba pa mię tać, że po li cjant wy bie ra do kon tro li miej sce

bez piecz ne, bo to on po no si od po wie dzial ność za bez pie czeń -

stwo za trzy ma nych do kon tro li dro go wej. Mo że się zda rzyć, że

do wy kro cze nia doj dzie na dro dze eks pre so wej lub na dro dze

o dwóch jezd niach – wów czas po li cjant mo że ka zać kie row cy

je chać za ra dio wo zem na wet pół ki lo me tra.

– Sta ra my się za trzy my wać ta kie go kie row cę od ra zu po ujaw -

nie niu wy kro cze nia. Cza sem tro chę to trwa, bo mu si my

na przy kład włą czyć się do ru chu – mó wi sierż. sztab. Se ba stian

Par do.

– Spo ra dycz nie zda rza się, że ktoś się nie za trzy ma. Wte dy

ru sza my w po ścig – mó wi mł. asp. Ra fał Sie miń ski, a mł. asp.

Pa weł Abra mo wicz tłu ma czy, co zro bić w sy tu acji, gdy nie bę -

dzie moż li wo ści za trzy ma nia po jaz du, któ ry prze kro czył pręd -

kość: 

– Urzą dze nie ma funk cję zoom, w pierw szej ko lej no ści usta -

la my więc nu me ry re je stra cyj ne po jaz du. Na ich pod sta wie

usta la my wła ści cie la, a na stęp nie te go, któ ry kie ro wał i wów -

czas mo że my prze pro wa dzić po stę po wa nie. 

OGLĄ DA MY FILM
Je że li kie row ca po pro si o oka za nie fil mu z wi de ore je stra to ra,

po li cjant w mia rę moż li wo ści po wi nien mu go po ka zać.

– My wła ści wie w każ dym przy pad ku py ta my kie row cę, czy

chce się za po znać z na gra niem. Nie wszy scy chcą – mó wi mł.

asp. Ra fał Sie miń ski. – Je śli ktoś chce, za pra sza my go do ra dio -

wo zu, po ka zu je my czas, kie dy zo stał włą czo ny za pis i ja ki od -

ci nek dro gi był re je stro wa ny.

– Za zwy czaj sa dza my ta kie go kie row cę z ty łu, a my sie dzi my

z przo du. Tak jest wy god niej. Nie trze ba cho wać no tat ni ków,

man da tów, a z tyl nej ka na py kie row ca nie ma do stę pu do tych

rze czy – mó wi sierż. sztab. Se ba stian Par do.

– Je śli kie row ca nie chce wsiąść do ra dio wo zu, prze krę ca my

mo ni tor i po ka zu je my mu na gra nie z wnę trza sa mo cho du – do -

da je mł. asp. Sie miń ski.

Pod kom. Ra tyń ski przy po mi na, że je śli kie row ca chce zo ba -

czyć na gra nie, po li cjan ci po win ni pa mię tać o swo im bez pie -

czeń stwie i bez względ nie ase ku ro wać się w trak cie in ter wen cji.

W TRO SCE O BEZ PIE CZEŃ STWO
Co jesz cze po wi nien wie dzieć po li cjant ob słu gu ją cy wi de ore -

je stra tor? Przede wszyst kim w tro sce o swo je bez pie czeń stwo

i bez pie czeń stwo in nych, za trzy mu jąc po jazd do kon tro li, po wi -

nien włą czyć w ra dio wo zie bły sko we nie bie skie sy gna ły świetl -

ne. Nie ozna ko wa ny po li cyj ny po jazd po wi nien stać pod czas

kon tro li za po jaz dem za trzy ma nym. 

Po po ka za niu na gra ne go ma te ria łu fil mo we go oso ba, któ ra

po peł ni ła wy kro cze nie, jest in for mo wa na przez kon tro lu ją ce go

po li cjan ta o spo so bie za koń cze nia in ter wen cji.

– Od kąd ma my wi de ore je stra to ry, kie row cy bar dziej się dys -

cy pli nu ją. Gdy uży wa li śmy ręcz nych mier ni ków pręd ko ści, czę -

ściej kwe stio no wa li wy nik i od ma wia li przy ję cia man da tu. Te raz

pro cent od mo wy przy ję cia man da tu jest du żo mniej szy – mó -

wi mł. asp. Abra mo wicz. – Oczy wi ście, ta kie sy tu acje też się

zda rza ją. Wów czas do wo dem po peł nie nia wy kro cze nia jest na -

gra nie z wi de ore je stra to ra. Sąd oglą da na gra nie, nie ma po trze -

by wzy wa nia po li cjan ta ja ko świad ka.

AN NA KRAW CZYŃ SKA

Eu ro pej skie fun du sze
dla rd
P o li cja pro wa dzi za kro jo ne na sze ro ką ska lę przed się wzię -

cia, ma ją ce na ce lu po pra wę wa run ków po ru sza nia się

po dro gach oraz po pra wę prze strze ga nia prze pi sów ru chu

dro go we go. Do ty czą one za rów no dzia łań kon tro l nych w ru chu

dro go wym, jak i sze ro ko ro zu mia nej pro fi lak ty ki oraz dzia łal no -

ści le gi sla cyj nej.

W grud niu 2013 r. Ko men da Głów na Po li cji za koń czy ła re ali -

za cję ko lej ne go pro jek tu ma ją ce go na ce lu po pra wę bez pie czeń -

stwa w ru chu dro go wym. Pro jekt Tech nicz ne wzmoc nie nie Po li cji
w za kre sie po pra wy bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym re ali zo wa -

ny był z Pro gra mu Operacyjnego In fra struk tu ra i Śro do wi sko

(PO IiŚ), na mo cy umo wy o do fi nan so wa nie nr PO IS. 08.01.00-

- 00-029/11-00, za war tej 12 stycz nia 2012 r. z Cen trum Unij nych

Pro jek tów Trans por to wych.

Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu z Unii Eu ro pej skiej do jed no -

stek te re no wych Po li cji tra fi ły no we po jaz dy oraz sprzęt słu żą cy

po pra wie bez pie czeń stwa na pol skich dro gach, tj. 75 sa mo cho -

dów oso bo wych nie ozna ko wa nych z wi de ore je stra to ra mi, 15 mo -

to cy kli cięż kich, 8 po jaz dów fur gon Am bu lan se Po go to wia Ru chu
Dro go we go (APRD) oraz 411 la se ro wych mier ni ków pręd ko ści.

No wy sprzęt dla po li cyj nej dro gów ki – o war to ści pra wie

20 mln zł, zo stał za ku pio ny przez Ko men dę Głów ną Po li cji, a na -

stęp nie nie od płat nie prze ka za ny do po szcze gól nych jed no stek

te re no wych. 75 sa mo cho dów oso bo wych nie ozna ko wa nych z wi -

de ore je stra to ra mi, 8 fur go nów ty pu APRD i 411 la se ro wych

mier ni ków pręd ko ści zo sta ło prze ka za nych do ko mend wo je -

wódz kich/sto łecz nej Po li cji, na to miast 15 mo to cy kli cięż kich

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

Dzię ki do po sa że niu Po li cji w no wy sprzęt wzmoc nio ne zo sta -

ną dzia ła nia kon tro l ne na pol skich dro gach, któ re umoż li wią

zwięk sze nie licz by ujaw nia nych na ru szeń prze pi sów ru chu dro -

go we go. Uspraw nio ne zo sta nie rów nież ra tow nic two dro go we.

Cel ten zo sta nie osią gnię ty m.in. przez dy na micz ny nad zór Po -

li cji nad ru chem dro go wym, kształ to wa nie bez piecz nych za cho -

wań uczest ni ków ru chu dro go we go, od dzia ły wa nie na kie row ców

ła mią cych prze pi sy, mi ni ma li zo wa nie licz by i na stępstw wy pad -

ków dzię ki efek tyw niej sze mu po stę po wa niu po li cjan tów

na miej scu ka ta stro fy lub wy pad ku dro go we go oraz dzię ki szyb -

sze mu re ago wa niu i li kwi da cji skut ków za ist nia łych zda rzeń.

In for ma cje o pro jek cie moż na zna leźć tak że na stro nie

www.po li cja.pl w za kład ce „Fun du sze po mo co we”. Szcze gó ło we

in for ma cje do ty czą ce Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra

i Śro do wi sko do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej: www.po -

is.gov.pl

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ -

ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach

Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko.

oprac. Wy dział Fun du szy Po mo co wych Biu ra Fi nan sów KGP
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Na po cząt ku nic nie za po wia da ło, że bę dzie

aż tak barw ne. Oj ciec zmarł, kie dy mia ła

czte ry la ta. Mat ka w po szu ki wa niu źró deł

utrzy ma nia mu sia ła wy je chać z ro dzin ne go Wi ro wa

na Pod la siu do War sza wy. Ma łą Lo dzią i jej sio strą

za ję li się dziad ko wie.

– By ło cięż ko – wspo mi na pa ni Le oka dia. – Dzia -

dek był le śni kiem, chło pi krad ną cy drze wo wy bi li mu

oko, co ogra ni czy ło je go moż li wość pra cy. Prak tycz -

nie jesz cze ja ko dzie ci mu sia ły śmy ra dzić so bie sa me.

Ta umie jęt ność przy da ła jej się w cza sie woj ny,

kie dy zna la zła się w sto li cy sa ma – mat kę wy wie -

zio no do obo zu kon cen tra cyj ne go, a sio strę na przy -

mu so we ro bo ty. Ona pra co wa ła u szew ca. Po wy zwo -

le niu obo zu mat ka wró ci ła do War sza wy i wy sta ra ła

się o pra cę dla niej w pra skim PCK.

ZA MUN DU REM, ZA KA SZĘ
W kwiet niu 1945 r. są siad, funk cjo na riusz MO, na -

mó wił ją, by spró bo wa ła przy jąć się do służ by.

– Mia łam 17 lat, ale po wie dzia łam, że 18 – śmie -

je się na to wspo mnie nie. – Nikt wte dy nie spraw -

dzał do kład nie pa pie rów. Do sta łam zie lo ne

umun du ro wa nie, owi ja cze, pod ku te bu ty, fu ra żer -

kę, cho rą giew ki zie lo ną i czer wo ną, no i ka ra bin,

a póź niej pi sto let. Po krót kim prze szko le niu tra fi -

łam do Kom pa nii Ru chu Dro go we go i na swo je

pierw sze skrzy żo wa nie na ro gu ulic Tar go wej i Wi -

leń skiej. W tam tym okre sie by li śmy sko sza ro wa ni

na Bed nar skiej, a ca łą na szą ga żą był de pu tat żyw -

no ścio wy, głów nie ka sza gry cza na i śle dzie.

Kie dy pa ni Le oka dia za czy na ła służ bę, o kor kach

nikt jesz cze w zruj no wa nej War sza wie nie sły szał,

co jed nak nie ozna cza ło, że pra co wa ło się lek ko.

Ona i kil ka in nych ko le ża nek na rów ni z męż czy -

zna mi mu sia ły od stać na skrzy żo wa niu 8 go dzin,

nie za leż nie od po go dy.

– Sta ły śmy po dwie, zmie nia jąc się, go dzi na

na środ ku skrzy żo wa nia i go dzi na z bo ku, na chod -
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Samo wymienienie tytułów prasowych z Polski i z zagranicy,
które zamieszczały wywiady z nią lub reportaże o jej pracy,
zajęłoby pół artykułu. Na balu sylwestrowym tańczyła
w pierwszej parze z premierem. Pisano piosenki o niej i dla niej.
Choć także strzelano do niej. Życie Leokadii Krajewskiej,
najbardziej znanej polskiej milicjantki, mogłoby posłużyć
za kanwę scenariusza niejednego filmu.

ni ku, ale kie dyś ko le żan ka nie

przy szła i mu sia łam sa ma stać 16

go dzin – mó wi pa ni Le oka dia.

– Do sta łam w na gro dę 3 dni

urlo pu. 

Mi mo nie wiel kie go ru chu

do cho dzi ło do tra gicz nych

w skut kach wy pad ków

z udzia łem re gu lu ją cych

ruch mi li cjan tów i mi li -

cjan tek. Ire nę Ma łec ką,

ko le żan kę pa ni Le oka dii

z KRD, śmier tel nie po -

trą ci ła cię ża rów ka.

– Ja też zo sta łam po -

trą co na, ale nie groź nie

– mó wi. – By ły też i in ne

nie bez pie czeń stwa. Ko le -

żan kę Ja ni nę Krze miń ską 

za bi to, kie dy wra ca ła po służ -

bie. Za bra no jej pi sto let.

Do mnie i ko le żan ki ktoś

strze lał, kie dy sta ły śmy na pl.

Trzech Krzy ży. Scho wa ły śmy się

do bud ki straż ni czej na po bli skiej

bu do wie. Wte dy w War sza wie prze -

stęp czość by ła na praw dę ogrom na.

In nym ra zem wy sko czył do mnie

z kor bą ro syj ski kie row ca, któ re go

chcia łam uka rać. Obez wład ni li go

lu dzie, wrzu ci li na pa kę i za wieź li

do ko men dy, a prze ło że ni po tem

py ta li mnie, co on mi chciał zro bić, że go tak urzą dzi -

łam.

Z cza sem sy tu acja w mie ście za czę ła się po wo li

nor ma li zo wać. Kom pa nia zo sta ła roz ko sza ro wa na,

funk cjo na riu sze mo gli za miesz kać we wła snych do -

mach. Pa ni Le oka dii przy dzie la no służ bę na co raz to

no wych skrzy żo wa niach.

– Sta łam m.in. na ro gach: Kra kow skie go Przed mie -

ścia i Ka ro wej oraz Al. Je ro zo lim skich z No wym Świa -

tem, Mar szał kow ską, Że la zną, To wa ro wą, a tak że

na Kra kow skim Przed mie ściu przy po mni ku Ko per -

ni ka – mó wi. – Mu sia łam sa ma po służ bie nieść

do jed nost ki po dest, na któ rym sta łam, cza sem po -

ma ga li mi kie row cy, któ rych o po moc po pro si łam.

NA BA LII
Mło da mi li cjan tka za czę ła zwra cać na sie bie uwa gę

kie row ców i prze chod niów.

– Nie by ło nas wte dy du żo, ze 20 dziew cząt

w kom pa nii, rzu ca ły śmy się w oczy, a ja, jak mi mó -

wio no, by łam atrak cyj ną ko bie tą – mó wi fi glar nie.

– Za czę ło się oglą da nie, jak pra cu je my. Choć dla

mnie raz o ma ły włos nie skoń czy ło się to tra gicz -

nie. Za pa trzył się na mnie kie row ca i o ma ło mnie

nie po trą cił.

Praw dzi wa po pu lar ność pa ni Le oka dii za czę ła się

od po ste run ku na ul. Brac kiej. Kie dy tam re gu lo wa -

ła ru ch, po wstał pierw szy ar ty kuł o niej. Póź niej by -

ły na stęp ne. Wie le na stęp nych. Ry so wa no ją tak że,

Lo dzia

t
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m.in.: Ma rian Wa len ty no wicz, Kon stan ty So poć ko.

Po wsta ła też o niej pio sen ka.

– Ga piów by ło mnó stwo, i mło dych, i sta rych

– wspo mi na. – Lu dziom nie prze szka dza ło, że ka ra -

łam man da ta mi, lu bi li mnie. Jak za czę łam już być

zna na z imie nia, za czę łam do sta wać na imie ni ny

kwia ty, ba lo ny. Oj, pa mię tam ten pęk ba lo nów, któ -

ry ja koś trze ba by ło za wieźć póź niej do do mu. Po -

mógł mi mo to cy kli sta na mo to rze z ko szem. Kie dyś

za gra ła dla mnie Or kie stra z Chmiel nej, ale ja prze -

ra żo na i za wsty dzo na scho wa łam się do bra my,

a i tak na stęp ne go dnia prze ło żo ny zwró cił mi uwa -

gę, że nie po win nam się tak afi szo wać.

13 sierp nia 1947 r. na ro gu No we go Świa tu i Al.

Je ro zo lim skich po kie ro wa ła pierw szą sy gna li za cją

świetl ną w od bu do wy wa nej sto li cy.

– Sie dzia ło się na tzw. bo cia nim gnieź dzie i ręcz -

nie prze łą cza ło świa tła – wspo mi na.

Już nikt (mo że z wy jąt kiem prze ło żo nych) nie

mó wił o niej „pa ni Le oka dia”; dla war sza wia ków sta -

ła się Lo dzią. Z ko lei o jej po de ście, na któ rym peł -

ni ła służ bę, mó wio no „ba lia”. Z wła ści wym so bie

hu mo rem o Lo dzi i ba lii na pi sał Wiech w fe lie to nie

„Ba lie ob ni żyć”: (...) ba lia jest ciut -ciut za wy so ko
i o ob ra zę wła dzy w tych wa run kach nie trud no. Lo dzia
jest wła dziuch na wy jąt ko wo twa rzo wa, a tak wy so ko
stoi, że okien tram wa jo wych ka lo tech ni ką się ga. To tyż
mo że się zda rzyć, że ja kiś war sza wiak nie chcą cy na -
umyśl nie ją po ca łu je. I masz po ję cie, co się bę dzie dzia -
ło. Lo dzia z ba lii ze sko czy, że by pro to kół ze sta wić
i fa ce ta do mam ra od pro wa dzać, a tem cza sem fa tal ne
za ba dzia ra że nie ko ło we go ru chu mo że na stą pić. Po mo -
je mu ba lie mu so wo ob ni żyć. 

NA WE SO ŁO, NA SMUT NO
Za lot ni ków fak tycz nie nie bra ko wa ło.

– Je den z ad o ra to rów dłu go wy sta wał, ob ser wu jąc

mnie, w koń cu za czął za ga dy wać, a na wet kil ka ra zy od -

wiózł do do mu, ale po go ni łam go kie dyś, bo przy szedł

po kie li chu – mó wi. – In nym, któ ry utkwił mi w pa mię -

ci, był stu dent me dy cy ny. Oj, ja ki on był za zdro sny! Ro -

bił mi awan tu ry, że się uśmie cham do in nych.

Cza ro wi Lo dzi uległ na wet bur mistrz Sztok hol mu,

któ ry, bę dąc z wi zy tą w War sza wie, za pro sił ją na ko -

la cję, pro po nu jąc tak że wi zy tę w sto li cy Szwe cji.

Służ ba mu sia ła mieć też jed nak i swo je przy kre

stro ny.

– Ze smut nych rze czy naj bar dziej utkwił mi w pa -

mię ci pierw szy wy pa dek śmier tel ny na obec nym ron -

dzie Wa szyng to na, wów czas skrzy żo wa nie al.

Wa szyng to na z ul. Zie le niec ką – mó wi. – Męż czy zna,

chy ba sa mo bój ca, wpadł pod cię ża rów kę. Za trzy ma -

łam sa mo chód, za wieź li śmy go na po go to wie na No -

wo grodz ką. My śla łam, że go ura tu ję, ale le karz

stwier dził zgon. Cia ło mu sia łam za wieźć do kost ni cy

na ul. Oczki. Trze ba by ło mu wy jąć do ku men ty, ale

jak zo ba czy łam te no gi spod prze ście ra deł, zro bi ło

mi się sła bo. Na szczę ście po mo gła mi pra cow ni ca

kost ni cy. Póź niej jesz cze mu sia łam ro bić do ku men ta -

cję z miej sca zda rze nia.

Z BIE GIEM LAT
W 1950 ro ku Lo dzia po że gna ła się ze służ bą na uli -

cy. Ten rok był też waż ny w jej ży ciu tak że z in ne go

po wo du – wy szła za mąż za ko le gę z pra cy Ed mun da

Kra jew skie go (jej pa nień skie na zwi sko: Ku ba now -

ska).

– Ład ny, przy stoj ny był, choć ja po cząt ko wo nie

chcia łam, ale był ta ki upar ty, że w koń cu się po bra li -

śmy – uśmie cha się.

Po odej ściu z rd pra co wa ła w łącz no ści, in spek cji,

szko le niach; by ła rów nież se kre tar ką, ma szy nist ką,

kie row ni kiem ha li ma szyn. 

W tym sa mym cza sie pań stwo Kra jew scy do cze ka li

się dzie ci – sy nów Dar ka i Ry szar da. 

W 1965 r. wró ci ła do dro gów ki, ale nie na skrzy żo -

wa nie, a do do cho dze niów ki. W 1968 ro ku otrzy ma -

ła sto pień pod po rucz ni ka. Kie dy w stop niu ka pi ta na

od cho dzi ła ze służ by w 1973 ro ku, w sto łecz nej pra -

sie uka zał się ar ty kuł „Lo dzia opusz cza sze re gi MO”.

Zor ga ni zo wa no jej uro czy ste po że gna nie w Bia łej Sa li

w KSP. Jó zef Cy ran kie wicz przy słał 30 róż i wła sno -

ręcz nie pod pi sa ne ży cze nia. By ły pre mier pa mię tał,

jak w 1948 r. ra zem tań czy li w pierw szej pa rze na syl -

we stro wym ba lu przo dow ni ków, któ re go Lo dzia 

by ła ho no ro wym go ściem. 

Do dziś pa mię ta ją o niej za rów no by li, jak i obec ni

funk cjo na riu sze sto łecz nej dro gów ki. Miesz ka

na war szaw skim Żo li bo rzu pod opie ką sy na Dar ka.

Wciąż peł na sił wi tal nych, choć 15 lat te mu po cho wa -

ła mę ża, a te raz ma kło po ty ze zdro wiem. Przede

wszyst kim z cho dze niem, a miesz ka nie znaj du je się

na trze cim pię trze w blo ku bez win dy. Przy da ła by się

ope ra cja bio dra, choć mo gła by być ry zy kow na ze

wzglę du na in ne scho rze nia. Głów ny pro blem jed nak

sta no wi 2-let ni ter min ocze ki wa nia, ja ki wy zna czył

jej bie lań ski szpi tal, a na pry wat ne le cze nie jej nie

stać.

12 stycz nia 2014 ro ku Le oka dia Kra jew ska skoń -

czy ła 86 lat. 

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. An drzej Mi tu ra

Kpt. Leokadia Krajewska POLICJA 997      marzec 2014 r.18

W 2014 r. obchodziç b´dziemy 95. rocznic´
powołania polskiej Policji. To szczególna okazja, aby
z bogatej historii formacji przypomnieç tych, którzy
wybili si´ ponad przeci´tnoÊç.
W roku jubileuszowym chcemy na łamach

„Policji 997” zaprezentowaç Policjantów 95-lecia – funkcjonariuszy z ró˝nych
okresów naszej paƒstwowoÊci: mi´dzywojnia, hitlerowskiej okupacji,
PRL-u i Polski współczesnej, demokratycznej i niepodległej.
Mamy nadziej´, ˝e przy pomocy i podpowiedzi Czytelników uda nam si´ wybraç
bohaterów tamtych lat. Policjantów i policjantki, którzy zapisali si´ w pami´ci nie
tylko czynem niezwykłym (np. odwagà, poÊwi´ceniem ˝ycia), ale równie˝ innymi
przymiotami: charakterem, intelektem, talentem.
JeÊli znacie takie osoby z policyjnego (milicyjnego) Êrodowiska, prosimy o kontakt
z redakcjà: 
e-mailowy: gazeta.listy@policja.gov.pl lub telefoniczny: (22) 60-121-87,
(22) 60-161-26.

Redakcja

95
LAT

t
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– Por tal bę dzie sku piał wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje w jed nym

miej scu, aby każ dy po li cjant i pra cow nik był jak naj le piej po in for mo wa -

ny o spra wach, któ re go bez po śred nio do ty czą. Wie le rze czy bę dzie moż -

na zro bić szyb ciej i le piej – oce nia ko or dy na tor ka pro jek tu, za stęp ca

dy rek to ra Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji mł. insp. Kor ne la 

Ob liń ska. 

Na ra zie por tal bę dzie do stęp ny tyl ko w KGP, ale do ce lo wo, zgod nie

z ocze ki wa nia mi ko men dan ta głów ne go Po li cji, ma ob jąć wszyst kie ko -

men dy wo je wódz kie i szko ły Po li cji. Wpi su je się to w re ali za cję IV prio -

ry te tu KGP, po le ga ją ce go na za pew nie niu opty mal nych wa run ków

peł nie nia służ by i pra cy w ce lu lep sze go wy ko ny wa nia za dań. 

– Za nim to na stą pi, na dal bę dzie my ko rzy stać z In for ma cyj ne go Ser wi -

su Po li cyj ne go (isp.po li cja.pl). Są tam wszyst kie waż ne in for ma cje, a 200

tys. wejść na stro nę mie sięcz nie do wo dzi, jak bar dzo jest po trzeb ny – do -

daje.

KO RZY ŚCI I FUNK CJO NAL NO ŚCI
Do stęp na bę dzie więk sza ilość in for ma cji, ła twiej bę dzie je zna leźć. Por -

tal ma peł nić tak że funk cję in te gru ją cą, być miej scem spo tkań, wy mia ny

in for ma cji i do świad czeń.

– Oprócz uspraw nie nia ko mu ni ka cji we wnętrz nej usys te ma ty zu je my

oraz zwięk szy my szyb kość prze pły wu in for ma cji, ob ni ży my kosz ty zwią -

za ne np. z ko re spon den cją we wnątrz in sty tu cji – wy li cza mł. insp. Kor ne -

la Ob liń ska. Por tal bę dzie za wie rał in for ma cje o bie żą cych dzia ła niach

Ko men dy Głów nej Po li cji, pro jek tach, za po wie dziach i wy da rze niach.

Znaj dą się tam da ne o struk tu rze or ga ni za cyj nej, in for ma cje dla no wo

przy ję tych do służ by/pra cy, wy kaz lin ków, ba za ak tów praw nych, re po zy -

to rium pli ków (np. wzo ry do ku men tów, ele men tów gra ficz nych, ar ty ku -

łów, pre zen ta cji), in for ma cje na te mat

ce re mo nia łu po li cyj ne go itp.

Na uwa gę za słu gu je książ ka ad re so wa (za -

wie ra ją ca sto pień, imię i na zwi sko, sta no wi -

sko, miej sce pra cy i nu mer te le fo nu oraz

ad res e -ma ilo wy każ dej oso by za trud nio nej

w KGP), wy szu ki war ka pli ków mul ti me dial -

nych, słow nik wy ra żeń usta wo wych, prze -

wod nik, w któ rym znaj du ją się in for ma cje

do ty czą ce np. ba dań okre so wych, do fi nan so -

wa nia, go dzin przy jęć le ka rza me dy cy ny pra cy czy me nu po li cyj nej sto -

łów ki. 

Cie ka wym po my słem jest for mu larz kon tak to wy „na pisz do ko men -

dan ta”. Wa run kiem do brej służ by i pra cy jest rze czo wa i ak tu al na in for ma -
cja. Każ dy, kto nie zna lazł sa tys fak cjo nu ją cej bądź wia ry god nej od po wie dzi
na nur tu ją ce go py ta nie, mo że te raz skie ro wać je bez po śred nio do mnie. Nie
obie cu ję, że od po wiem na tych miast, ale obie cu ję, że od po wiem na każ de
– na pi sał ko men dant Dzia ło szyń ski. Dzię ki for mu la rzo wi każ dy użyt -

kow nik por ta lu bę dzie mógł zwró cić się do swo je go sze fa i, co

naj waż niej sze, otrzy mać od po wiedź.

W za kład ce „po go dzi nach” bę dą pu bli ko wa ne wszel kie go ro dza ju ogło -

sze nia, za pro sze nia, ape le – wszyst ko to, co do tąd moż na by ło zna leźć

na ta bli cach kor ko wych w KGP.

W komunikacji wewnętrznej
Komendy Głównej Policji szykują się
zmiany. Intranet, który niebawem
będzie dostępny na każdym biurku,
ma w atrakcyjny sposób informować
pracowników i funkcjonariuszy
o wszystkim, co ważne w ich
codziennej pracy. I nie tylko.

Od ta bli cy kor ko wej 
do in tra ne tu

NO WE PO MY SŁY 
Po nie waż por tal ma słu żyć pra cow ni kom i funk cjo na riu szom, są oni an ga -

żo wa ni w pra ce nad je go kształ tem. Choć jest on obec nie w fa zie kon fi -

gu ra cji i te stów, prze pro wa dza nych przy wspar ciu Biu ra Łącz no ści

i In for ma ty ki KGP, już po ja wia ją się pierw sze po my sły – mo wa np. o in -

tra ne to wym po rad ni ku ję zy ko wym, ka len da rzu nad cho dzą cych wy da rzeń,

skrzyn ce po my słów oraz uwag itp. Wie le po my słów jest wciąż udo sko na -

la nych, wie le jest w fa zie kon cep cji. Por tal two rzo ny jest wła sny mi si ła -

mi z wy ko rzy sta niem dar mo we go sys te mu za rzą dza nia tre ścią  Jo om la!
– Chce my au to ma tycz nie ak tu ali zo wać struk tu rę KGP, książ kę ad re so -

wą, sta ny ma ga zy no we umun du ro wa nia po przez in te gra cję por ta lu z Sys -

te mem Wspo ma ga nia Ob słu gi Po li cji (SWOP) – za po wia da pod kom.

Woj ciech Roz wa dow ski z Wy dzia łu Bez pie -

czeń stwa Te le in for ma tycz ne go Ga bi ne tu

KGP. – My śli my też o au to ma tycz nym ge ne -

ro wa niu róż ne go ro dza ju pism i wnio sków. To

znacz nie uła twi ło by pra cę. 

Por tal w obec nym kształ cie to za le d wie

pierw szy etap. Mo men tem prze ło mo wym

bę dzie wpro wa dze nie per so na li za cji.

– Chce my, aby każ dy użyt kow nik po za -

lo go wa niu się do por ta lu, miał swo bo dę

w je go kształ to wa niu zgod nie ze swo imi pre fe ren cja mi. Per so na li za -

cja po zwo li tak że pre cy zyj nie ad re so wać in for ma cje, bez ab sor bo wa -

nia uwa gi tych, któ rych one nie do ty czą – pod kre śla Klau diusz

Krycz ka, rad ca w Wy dzia le – Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”.

Choć por tal zo sta nie uru cho mio ny nie ba wem, to wciąż nie ma jesz cze

na zwy. Za chę ca my czy tel ni ków do prze sy ła nia po my słów. Wa ru nek jest

je den – na zwa mu si być krót ka i ko ja rzyć się z Po li cją. Pro po zy cje pro si -

my prze sy łać pod ad res pwkgp@po li cja.gov.pl. Je ste śmy otwar ci rów -

nież na Wa sze uwa gi (być mo że do świad cze nia) zwią za ne z roz wi ja niem

funk cjo nal no ści in tra ne tu.

BE ATA PER KOW SKA
Ze spół Ko mu ni ka cji We wnętrz nej GKGP
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Czy i w jakim zakresie Policja ma
obowiązek udostępnienia
prokuratorowi dokumentów
dotyczących procedury „Niebieskie
Karty”?

P ro ku ra tor re jo no wy zwró cił się

do ko men dan ta po wia to we go Po li -

cji o prze sła nie ko pii „Nie bie skich

Kart” do ty czą cych prze mo cy w ro dzi nie

spo rzą dzo nych przez funk cjo na riu szy ko -

men dy po wia to wej za okres od po cząt ku

czerw ca do po ło wy wrze śnia. 

OD MO WA PRZE KA ZA NIA DO KU -
MEN TA CJI 
Ko men dant po wia to wy Po li cji w oba wie

o na ru sze nie da nych osób do tknię tych

prze mo cą w ro dzi nie i da nych osób sto -

su ją cych prze moc, opie ra jąc się na art. 9c

usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy

w ro dzi nie, po pro sił pro ku ra to ra o do pre -

cy zo wa nie za py ta nia przez okre śle nie,

do ja kich ce lów praw nych ma ją być wy -

ko rzy sta ne ko pie „Nie bie skich Kart”.

Jed no cze śnie za su ge ro wał pro ku ra to ro -

wi, by z za py ta niem o tę do ku men ta cję

zwró cił się do prze wod ni czą cych ze spo -

łów in ter dy scy pli nar nych funk cjo nu ją -

cych w ra mach dzia łal no ści gmin, gdyż,

zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre -

sie prze pi sa mi, to oni są upraw nie ni

do dys po no wa nia do ku men ta cją obej mu -

ją cą prze moc do mo wą.

Pro ku ra tor re jo no wy po otrzy ma niu 

od po wie dzi po now nie zwró cił się do ko -

men dan ta po wia to we go Po li cji o prze sła -

nie in te re su ją cej go do ku men ta cji,

ogra ni cza jąc się do uza sad nie nia, że

„Nie bie skie Kar ty” po trzeb ne są pro ku -

ra tu rze do re ali zo wa nia jej usta wo -

wych za dań. Jed nak sta no wi sko ko men -

dan ta po wia to we go Po li cji po zo sta ło nie -

zmien ne.

CZY DE CY ZJA KO MEN DAN TA BY ŁA
ZA SAD NA? 
Usta wa z 29 lip ca 2005 r. o prze ciw dzia ła -

niu prze mo cy w ro dzi nie (Dz.U. z 2005 r.

nr 180, poz. 1493) zo sta ła zno we li zo wa na

z dniem 1 sierp nia usta wą z 10 czerw -

ca 2010 r. o zmia nie usta wy o prze ciw-
dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie oraz nie któ -
rych innych ustaw (Dz.U. z 2010 nr 125,

poz. 842). Zmie nio na usta wa zo bo -

wią za ła wój tów, bur mi strzów al bo pre zy -

den tów do po wo ła nia ze spo łów in ter dy -

scy pli nar nych (ZI), któ ry mi kie ru ją

wy bra ni spo śród człon ków prze wod ni czą -

cy. Pod sta wo wym za da niem ze spo łu 

jest in te gro wa nie i ko or dy no wa nie dzia -

łań pod mio tów wy mie nio nych w art. 9a

ust. 3–5 w za kre sie prze ciw dzia ła nia

prze mo cy w ro dzi nie. Pod mio ta mi ty mi

są: jed nost ki or ga ni za cyj ne po mo cy spo -

łecz nej, gmin ne ko mi sje roz wią zy wa nia

pro ble mów al ko ho lo wych, Po li cja, oświa -

ta i ochro na zdro wia, a tak że ku ra to rzy

są do wi. Oprócz tych in sty tu cji fa kul ta -

tyw nie, tak że pro ku ra to rzy i przed sta wi -

cie le in nych pod mio tów dzia ła ją cych

na rzecz prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro -

dzi nie. Po li cja jest więc jed nym z pię ciu

ob li ga to ryj nych pod mio tów re ali zu ją cych

ww. za da nia. Na mo cy ust. 3 art. 9d usta -

wy przed sta wi cie le ww. pod mio tów re a-

li zu ją pro ce du rę w opar ciu o za sa dę

współ pra cy, a wszyst kie in for ma cje o po -

dej mo wa nych dzia ła niach prze ka zu ją

prze wod ni czą ce mu ZI. Prze wod ni czą cy

ZI jest więc za ra zem go spo da rzem pro ce -

du ry i jed no cze śnie ad mi ni stra to rem gro -

ma dzo nych in for ma cji. Po twier dza to

wy da ne na pod sta wie de le ga cji usta wo -

wej roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z

13 wrze śnia 2011 r. w spra wie pro ce du ry
„Nie bie skie Kar ty” oraz wzo rów for mu la -
rzy „Nie bie ska Kar ta”. Zgod nie z par. 7

roz po rzą dze nia wy peł nio ny przez upraw -

nio ny pod miot for mu larz „Nie bie ska

Kar ta -A” prze ka zy wa ny jest prze wod ni -

czą ce mu ZI, któ ry ja ko go spo darz po dej -

mu je de cy zję o prze ka za niu w przy pad ku

po dej rze nia po peł nie nia prze stęp stwa

wszyst kich do ku men tów (w tym spo -

rzą dzo nych przez in ne pod mio ty niż 

Po li cja) or ga nom wła ści wym do pro wa -

dze nia po stę po wa nia przy go to waw cze go.

Obo wią zek ten wy ni ka z tre ści par. 10

ust. 2 cy to wa ne go roz po rzą dze nia. Nie

ma więc pod staw do frag men ta rycz ne go

prze ka zy wa nia do ku men ta cji od no szą cej

się do dzia łań tyl ko jed ne go pod mio tu,

w tym przy pad ku Po li cji. Te zę o prze ka -

zy wa niu ca ło ści do ku men ta cji po twier -

dza ją rów nież roz wią za nia przy ję te w 

Wy tycz nych Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
z dnia 21.12.2011 r. do ty czą cych za sad 
po stę po wa nia po wszech nych jed no stek 
or ga ni za cyj nych pro ku ra tu ry w za kre sie
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie.
Zgod nie z pkt 8 wy tycz nych w przy pad -

ku re ali za cji czyn no ści pro ce so wych,

w trak cie któ rych po twier dzo ny zo sta nie

fakt wsz czę cia pro ce du ry „Nie bie skie

Kar ty”, obo wiąz kiem pro wa dzą ce go jest

uzy ska nie do akt po stę po wa nia przy go to -

waw cze go do ku men ta cji po dej mo wa nych

dzia łań, czy li tych, o któ rych mo wa

w par. 10 roz po rzą dze nia. Oczy wi ste sta -

je się więc, że uzy ska nie do ku men ta cji

po win no od no sić się wy łącz nie do kon -

kret nej spra wy, a nie róż nych pro ce dur

wsz czę tych w ozna czo nym prze dzia le

cza so wym. 

Do oce ny za sad no ści za ję te go przez ko -

men dan ta po wia to we go sta no wi ska ma

rów nież zna cze nie za pis za war ty w cy to -

wa nych wy tycz nych, z któ re go wy ni ka, że

za war te w nich po sta no wie nia są wią żą ce

nie tyl ko dla pro ku ra tur, ale dla wszyst -

kich or ga nów upraw nio nych do pro wa -

dze nia po stę po wań przy go to waw czych,

w tym tak że dla Po li cji.

CZY PRO KU RA TOR MIAŁ PRA WO?
Żą da nie prze ka za nia przez Po li cję

wszyst kich „Nie bie skich Kart” spo rzą -

dzo nych w okre ślo nym prze dzia le cza su

przez ca łą jed nost kę, z ja kim zwró cił się

pro ku ra tor, po zo sta je więc w sprzecz -

no ści z za sa da mi okre ślo ny mi w Wy tycz -
nych Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go. W związ ku

z tym za kres udzie lo nej od po wie dzi po -

wi nien być ogra ni czo ny za kre sem pro wa -

dzo ne go przez pro ku ra to ra po stę po wa nia

i obej mo wać do ku men ta cję do ty czą cą

ści śle okre ślo nej pro ce du ry „Nie bie skie

Kar ty”, ewen tu al nie kil ku pro ce dur, ale

do ty czą cych tej sa mej ro dzi ny. 

Na le ży też za uwa żyć, że żą da nie pro -

ku ra to ra prze sła nia ca ło ści do ku men ta cji

zgro ma dzo nej przez jed nost kę Po li cji

w ra mach pro ce du ry „NK” w da nym

prze dzia le cza so wym wkra cza w ob szar

spra wo wa nia nad zo ru nad pro ce du rą

„Nie bie skie Kar ty”, do któ re go, zgod nie
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z art. 7 ust. 1 usta wy o prze ciw dzia ła niu prze -
mo cy w ro dzi nie upraw nio ny jest wy łącz nie

wo je wo da. Na to miast la ko nicz ne uza sad nie -

nie żą da nia, opie ra ją ce się na stwier dze niu,

że „Nie bie skie Kar ty” po trzeb ne są pro ku -

ra tu rze do re ali zo wa nia jej usta wo wych za -

dań, nie da je moż li wo ści oce ny ist nie nia

za sad no ści ich prze ka za nia. Wo bec te go nie

ma pod staw praw nych do udo stęp nie nia tej

do ku men ta cji. 

Po nad to udzie le nie do ku men ta cji w żą da -

nym za kre sie mo gło by wią zać się z prze ka -

za niem in for ma cji i da nych, co do któ rych

człon ko wie ze spo łów in ter dy scy pli nar nych

i grup ro bo czych ma ją praw ny obo wią zek za -

cho wa nia po uf no ści, co ma swo je źró dło

w tre ści art. 9c ust. 2 usta wy o prze ciw dzia ła -
niu prze mo cy w ro dzi nie. 

RO LA PRO KU RA TU RY
Czy ro la pro ku ra tu ry w pro ce sie prze ciw -

dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie ogra ni czo na

jest wy łącz nie pro wa dzo nym po stę po wa -

niem przy go to waw czym? Od po wiedź na to

py ta nie za war ta jest w art. 9a ust. 5 usta wy,

któ ry da je pro ku ra tu rze upraw nie nie do włą -

cze nia się w lo kal ny sys tem prze ciw dzia ła -

nia prze mo cy w ro dzi nie przez skie ro wa nie

swo ich przed sta wi cie li do pra cy w ze spo łach

in ter dy scy pli nar nych. A więc w ra mach prac

ze spo łu pro ku ra tu ra mo że uczest ni czyć mię -

dzy in ny mi w dia gno zo wa niu pro ble mu

prze mo cy, po dej mo wa niu dzia łań ma ją cych

na ce lu prze ciw dzia ła nie te mu zja wi sku, czy

też ini cjo wa niu dzia łań w sto sun ku do osób

sto su ją cych prze moc. Co wię cej, pro ku ra tor

ge ne ral ny w pkt 24 swo ich wy tycz nych z 21

grud nia 2011 r. zo bo wią zał kie row ni ków jed -

no stek or ga ni za cyj nych pro ku ra tu ry do na -

wią za nia współ pra cy mię dzy in ny mi

z or ga na mi ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej, w

ce lu prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie.

Do dać na le ży, że mi mo uży cia przez pro ku -

ra to ra ge ne ral ne go ter mi no lo gii „wy tycz ne”,

wska zu ją cej, że są to wska zów ki do dzia ła -

nia, za war te w nich za sa dy po stę po wa nia

jed no stek pro ku ra tu ry w za kre sie prze ciw -

dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie ma ją de fac to
po stać po le ceń. 

Pod su mo wu jąc ro lę pro ku ra tu ry w pro ce -

sie prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie.

na le ży stwier dzić, że znacz nie wy kra cza ona

po za za kres pro wa dzo nych lub nad zo ro wa -

nych czyn no ści pro ce so wych, lecz nie

upraw nia do ana li zo wa nia in for ma cji za war -

tych w do wol nie wy bra nej do ku men ta cji

pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty”.

mł. insp. TO MASZ JĘ DRZEJ CZYK 
na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji w KWP w Ło dzi

Wi tam Re dak cję, 

Po lek tu rze ostat nie go nu me ru ga ze ty „Po li cja 997”
po sta no wi łem przed sta wić swo je zda nie na te mat
nie trzeź wych kie row ców i pro po no wa nych sank cji.
Po my sły ty pu al ko mat w każ dym sa mo cho dzie,
wyż sze grzyw ny, dłuż sze za ka zy tro chę mnie 
dzi wią, bo, jak wi dać, wcze śniej sze za ostrze nia
prze pi sów nie wie le da ły. Te mat do bry na kieł ba sę
wy bor czą. 

Mo im skrom nym zda niem trze ba dzia łać w tro chę in nym kie run ku i to
z wy ko rzy sta niem ist nie ją cych prze pi sów. 

Po pierw sze, współ od po wie dzial ność. Pa mię tam, że ja ko mło dy po li -
cjant rd wie lo krot nie by łem na in ter wen cjach z nie trzeź wy mi kie ru ją cy -
mi, gdzie „sta re gli ny” dzia ła li w myśl za sa dy, że wnio sek o uka ra nie ma
być rów nież na pa sa że rów i wła ści cie la sa mo cho du – wszak od po wia da
rów nież ten kto: „do pu ścił do...”. Póź niej ta ka sys te ma ty ka za ni kła. Prze -
cież czę sto pa sa że ro wie zda ją so bie spra wę, iż kie row ca jest „po kie li chu”.
Czę sto to He niek dał przy sto le Józ ko wi klu czy ki od wła sne go po jaz du,
aby nim „sko czył” po flasz kę. Po dru gie, ka ra po win na być do tkli wa i nie -
odwo łal na. W cza sach wszech obec nej ano ni mo wo ści i znie czu li cy oso ba
za mia ta ją ca chod nik, ko szą ca tra wę, a przede wszyst kim sprzą ta ją ca
w szpi ta lach i ho spi cjach, ubra na w pięk ny wy róż nia ją cy uni form, naj do -
tkli wiej bę dzie od czu wa ła pięt no wy stęp ku. Nie uchron ność prac spo łecz -
nie uży tecz nych, brak moż li wo ści wy łga nia się Pa na Pre ze sa, Dy rek to ra
i Biz nes me na na rów ni z sza racz ka mi od za wsty dza ją cej acz po ży tecz nej
pra cy jest wła ści wym kie run kiem prac le gi sla cyj nych. Oso ba po wo du ją ca
wy pa dek, w któ rym ktoś od niósł ob ra że nia, mu si z urzę du przy cho rych
w szpi ta lu po pra co wać – wi dzieć, jak wy glą da krzyw da i cier pie nie, a nie
sły szeć tyl ko o nich na roz pra wie. W USA sto su je się za sa dę prac spo łecz -
nie uży tecz nych za jaz dę po al ko ho lu od daw na i tam się to spraw dza.
Po trze cie, pra co wać da lej nad prze pad kiem na rzę dzia po peł nie nia czy nu
za bro nio ne go. Ko men tarz my ślę, zby tecz ny – ka ra do tkli wa, a uwa żam, że
więk szość al ko ho lo wych re cy dy wi stów jeź dzi, bo ma czym. Przy kła dem
niech bę dzie Wiel ka Bry ta nia, gdzie za kie ro wa nie sa mo cho dem bez ubez -
pie cze nia OC po za du żą (jak na ten kraj) licz bą punk tów kar nych i so lid -
ną grzyw ną z au to ma tu ho lu je się po jazd, któ ry jest za bez pie cze niem
uisz cze nia grzyw ny w cią gu kil ku dni. Po tym ter mi nie po jazd prze cho dzi
na wła sność pań stwa. Po czwar te i ostat nie. Pań stwo po win no swo im pra -
wo daw stwem umac niać swo ją po zy cję i pra wo swo je bez względ nie chro -
nić. Nie bę dzie sku tecz nej wal ki z pi ra ta mi i pi ja ka mi, je że li na rzę dzia
do tej wal ki są ofi cjal nie de pre cjo no wa ne. Ja ki wpływ na isto tę czy nu ma
drą że nie, czy urzą dze nie ma ta kie czy in ne za twier dze nie ty pu, je że li or -
gan ad mi ni stra cji pań stwo wej do ko nał je go kon tro li i po twier dził pra wi -
dło we dzia ła nie. Ja kie zna cze nie ma ro dzaj po mia ru, je że li ten sam urząd
po twier dził pra wi dło wość dzia ła nia i okre ślił błąd po mia ru itd. itd. Zo sta -
wia jąc uchy lo ną furt kę i wpi su jąc nie do mó wie nia do prze pi sów pra wa 
po zwa la my uni kać od po wie dzial no ści. Prze pis pra wa (kar ne go, wy kro -
czeń, skar bo we go) po wi nien być jed no znacz ny, do słow ny i kon kret ny dla
opi sy wa ne go przy pad ku, przede wszyst kim nie pod le ga ją cy i nie wy ma ga -
ją cy in ter pre ta cji – wów czas bę dzie sku tecz ny. 

Pro po no wa ne zmia ny mo że i bę dą ja kimś stra sza kiem – ale jest ry zy ko,
że w efek cie do pro wa dzą do zwięk sze nia ilo ści osa dzo nych w za kła dach
pe ni ten cjar nych. Mon to wa nie al ko te stów czy in nych urzą dzeń w sa mo -
cho dach to te mat dla Ko mi sji Eu ro pej skiej – trze ba zmu sić pro du cen tów
po jaz dów wpro wa dza nych na ry nek do ich mon ta żu, a nie ob cią żać wła -
ści cie li. Po zo sta je spra wa le ga li za cji lub kon tro li ta kich urzą dzeń – co
w tym cza sie z po jaz dem?

da ne do wia do mo ści re dak cji
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Lot ni cy
Ojciec i syn. Obaj są policjantami, służą
w Zarządzie Lotnictwa Policji Głównego
Sztabu Policji KGP.

Star szy aspi rant Ka zi mierz Chacz ko jest pi lo tem

śmi głow ca, a je go syn Ka rol, star szy sier żant, sta -

ra się, aby nim zo stać. Pierw szy z nich spę dził

w po wie trzu 6750 go dzin. To je den z naj bar dziej do -

świad czo nych i za słu żo nych pi lo tów lot nic twa po li cyj -

ne go. Je go syn do tej po ry pi lo to wał sa mo lo ty, ale w tym

ro ku ma w pla nach ukoń cze nie kur su na dru gie go pi lo -

ta śmi głow ca W -3 So kół, bo je go ma rze niem jest la tać

he li kop te ra mi, jak ta ta.

OJ CIEC
W Pol sce w la tach 70. XX wie ku by ło za po trze bo wa nie na usłu gi 

agro lot ni cze, a na ryn ku bra ko wa ło pi lo tów. Dla te go w dwóch 

szko łach śred nich w Kę trzy nie i Za mo ściu po wsta ły kie run ki, na któ -

rych moż na by ło zdo być kwa li fi ka cje lot ni cze. Ka zi mierz Chacz ko

za pi sał się do dru giej z nich w 1978 ro ku. Już po ro ku edu ka cji od był

pierw szy sa mo dziel ny lot. W 1981 r. zdo był li cen cję pi lo ta śmi głow -

ca Mi -2. Zo stał za trud nio ny w WSK „PZL Świd nik”, gdzie wy ko ny -

wał przede wszyst kim zle ce nia dla pań stwo wych go spo darstw

rol nych.

– Zaj mo wa łem się agro lot nic twem, czy li ochro ną i na wo że niem ro -

ślin, a tak że trans por tem pa sa że rów i ła dun ków – opo wia da pi lot

o swo jej pierw szej pra cy w lot nic twie. 

W 1991 r. zli kwi do wa no więk szość PGR -ów, a rok póź niej w

ra mach re struk tu ry za cji WSK „PZL Świd nik” po wsta ła spół ka „He -

li se co”. Od tąd głów nym za da niem fir my by ła ochro na prze ciw po ża -

ro wa la sów w Pol sce, a w na stęp nych la tach w Hisz pa nii. 

W „He li se co” pra co wał do 2001 ro ku, gdzie spę dził za ste ra mi śmi -

głow ców 5250 go dzin. Po sta no wił wstą pić do Po li cji, bo był do świad -

czo nym pi lo tem, a do te go la tał dwo ma ty pa mi śmi głow ców: Mi -2

i W -3 So kół.

– Za pro po no wa no mi służ bę w Ko men dzie Wo je wódz kiej Po li cji

w Gdań sku, gdzie od 2001 ro ku by łem kie row ni kiem w tam tej szej

Sek cji Lot nic twa Po li cji – wspo mi na st. asp. Ka zi mierz Chacz ko.

Po kil ku la tach ba za zo stała zli kwi do wa na, a jego prze nie sio no

do War sza wy, gdzie od 1 stycz nia 2009 r. roz po czął służ bę na sta no -

wi sku star sze go pi lo ta. 

W Wy dzia le Lot ni czym ZLP wy ko nu je lo ty po szu ki waw cze osób

za gi nio nych, ści ga z po wie trza prze stęp ców, a zda rza się, że prze pro -

wa dza ak cje ra tun ko wo -ewa ku acyj ne. Ma upraw nie nia do lo tów w gó -

rach, nad mo rzem, a tak że w no cy. Mó wi, że te ostat nie są

naj trud niej sze i naj bar dziej mę czą ce, gdy nad la sa mi po szu ku je się

osób za gi nio nych za po mo cą ka mer ter mo wi zyj nych, bo lo ty wy ma -

ga ją szcze gól ne go sku pie nia i do kład no ści. 

– Wte dy pierw szy pi lot zaj mu je się lo tem, a dru gi ob ser wa cją te -

re nu ob ję te go po szu ki wa nia mi i ob słu gą re flek to ra – opo wia da pi lot.

– Nie moż na za ni sko scho dzić, bo trze ba uwa żać, że by nie ude rzyć

w drze wa. Nie moż na też la tać za wy so ko, bo wte dy nic nie wi dać.

Naj le piej la tać na wy so ko ści 150–200 me trów – wy ja śnia.

Py ta ny o ak cje, któ re naj bar dziej utkwi ły mu w pa mię ci, wspo mi -

na dzia ła nia z 23 ma ja 2010 ro ku, gdy w Pol sce by ła po wódź. 

– W Świ nia rach, w po wie cie płoc kim, do szło do prze rwa nia wa łu

prze ciw po wo dzio we go na Wi śle. Wo da za le wa ła do my, w któ rych

uwię zie ni zo sta li lu dzie – mó wi.

Spraw na ak cja ra tun ko wo -ewa ku acyj na prze pro wa dzo na przez 

pi lo ta Ka zi mie rza Chacz ko, ja ko do wód cę za ło gi śmi głow ca W -3 

So kół, po zwo li ła ura to wać z za le wa ne go bu dyn ku 12 osób, w tym

8 dzie ci. 

– Gdy by nie na sza po moc, to nie wy klu czo ne, że ci lu dzie nie prze -

ży li by, bo by li od cię ci od świa ta – wspo mi na ak cję ra tow ni czą. 

Za te dzia ła nia otrzy mał Krzyż Za słu gi za Dziel ność, któ ry jest

nada wa ny przez Pre zy den ta RP za czy ny w spe cjal nie cięż kich wa -

run kach, z wy ka za niem wy jąt ko wej od wa gi, z na ra że niem ży cia lub

zdro wia (o od zna czo nych w tym ro ku pi sze my na stro nie 6).

Pod czas 33-let niej ka rie ry za wo do wej spę dził w po wie trzu po -

nad 6750 go dzin, w tym oko ło 1500 za ste ra mi śmi głow ców po li cyj -

nych. Im po nu ją co wy glą da tak że licz ba je go star tów i lą do wań, któ ra

w chwi li pi sa nia ar ty ku łu wy no si ła 35 750. 

W 2013 r. pod czas świę ta lot nic twa pol skie go otrzy mał od re dak -

cji „Skrzy dla tej Pol ski” ho no ro we wy róż nie nie za ca ło kształt dzia łal -

no ści lot ni czej „Błę kit ne Skrzy dła”. 

SYN
Ka rol Chacz ko uro dził się i wy cho wał w Świd ni ku, któ ry sły nie z fa -

bry ki śmi głow ców. Od dziec ka je czę sto wi dy wał, i czę sto o nich sły -

szał. Wła ści wie trud no się dzi wić, że za czął się in te re so wać

he li kop te ra mi i sa mo lo ta mi. 

– Moi wszy scy przy szy wa ni wuj ko wie to pi lo ci. Oni by li za wsze dla

mnie wzo rem. Gdy przy cho dzi li do nas do do mu, roz ma wia ło się naj -

czę ściej o lot nic twie – wspo mi na dzie ciń stwo. 

Za czął la tać, gdy miał 16 lat. Swo ją przy go dę z lot nic twem roz po -

czął od szy bow ców w ae ro klu bie, na któ rych wy la tał w su mie 70 go -

dzin.

– Na po cząt ku la ta ło się od 5 do 10 mi nut, ale czło wiek był szczę -

śli wy. Póź niej zda rza ło się, że lot trwał po kil ka go dzin – wspo mi na

po cząt ki pa sji. 

Na lot ni sku ko sił tra wę, mył szy bow ce, a gdy by ło trze ba, po ma gał

zwo zić ko le gów, któ rzy wy lą do wa li w po lu. Mó wi, że by ły to jed ne
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z pięk niej szych chwil je go ży cia. Po znał wspa nia łych lu dzi, któ rzy

dzi siaj są ka pi ta na mi w pa sa żer skich li niach lot ni czych. 

Po ukoń cze niu szko ły śred niej roz po czął stu dia w Wyż szej Szko le

Han dlo wej w Kiel cach na kie run ku bez pie czeń stwo pu blicz ne

i ochro na. 

– Wy je cha łem wte dy do An glii na staż stu denc ki, że by pod szko lić

ję zyk oraz za ro bić pie nią dze na dal sze szko le nie lot ni cze – mó wi.

Gdy wró cił, zro bił li cen cję za wo do wą pi lo ta sa mo lo to we go oraz

zdał eg za min teo re tycz ny na li cen cję pi lo ta li nio we go, któ ra upraw -

nia go do la ta nia za wo do we go. Za czął la tać sa mo lo ta mi ty pu: Ces -

sna 150, Ces sna 152, Ces sna 172 i PZL M -20 Me wa, a tak że An -2.

Po stu diach pra co wał w Stra ży Miej skiej w Świd ni ku. Po dwóch

la tach zło żył pa pie ry o przy ję cie do Po li cji. 

– W KWP w Lu bli nie prze sze dłem pro ce du rę re kru ta cji, ale w tym

gar ni zo nie nie zo sta łem przy ję ty, bo nie by ło na bo ru. Przy ję cia by ły

tyl ko w gar ni zo nie sto łecz nym – opo wia da. 

W 2009 r. tra fił na kurs pod sta wo wy do Szko ły Po li cji w Słup sku,

a póź niej do OPP w Pia secz nie. Na przy ję cie do Lot nic twa Po li cji

nie mógł li czyć, bo był nie do świad czo nym pi lo tem sa mo lo to wym,

któ ry spę dził w po wie trzu za le d wie 200 go dzin.

W OPP jeź dził na za bez pie cze nia me czów, de mon stra cji i im prez

ma so wych, a tak że pa tro lo wał uli ce. Nie by ło ła two, ale wspo mi na

tam ten czas z sen ty men tem, bo miał wspa nia łych do wód ców i po -

znał ko le gów, z któ ry mi się za przy jaź nił.

– W Po li cji za czą łem pra cę od przy sło wio we go kra węż ni ka. Dla te -

go mam ogrom ny sza cu nek dla chło pa ków słu żą cych na uli cy, bo

wiem, jak cięż ką i od po wie dzial ną peł nią służ bę – stwier dza st. sierż.

Ka rol Chacz ko.

Po ro ku służ by w OPP zo stał prze nie sio ny do Ko men dy Wo je wódz -

kiej Po li cji we Wro cła wiu, któ ra po trze bo wa ła pi lo ta, bo po zy ska ła

sa mo lot A -22 Ae ro prakt. 

– Pa tro lo wa łem z po wie trza au to stra dy i rze kę Od rę. Bra łem udział

w za bez pie cze niu EU RO 2012 – wspo mi na.

Nie usta nnie pi sał ra por ty, by prze szko lo no go do la ta nia śmi głow -

ca mi. Na pi sał któ ryś z ko lei, ale ca ły czas przy cho dzi ły od mo wy z po -

wo du peł nej ob sa dy eta to wej. Na gle się oka za ło, że jest miej sce

w Za rzą dzie Lot nic twa Po li cji GSP KGP w War sza wie. Do te go cza -

su je go na lot sa mo lo ta mi wy no sił 487 go dzin.

– To był naj szczę śliw szy dzień w mo im ży ciu, gdy do wie dzia łem

się, że z dniem 1 lip ca 2012 ro ku zo sta ję prze nie sio ny do ZLP – opo -

wia da. 

Peł ni obo wiąz ki sze fa nad zo ru ope ra cyj ne go Lot nic twa Po li cji. Ko -

or dy nu je po li cyj ne ope ra cje lot ni cze w kra ju. 

– Je że li nasz śmi gło wiec wy la tu je w Pol skę, or ga ni zu ję za ło gom

pa li wo, lą do wi sko, a cza sa mi noc leg. Zaj mu ję się lo gi sty ką – mó wi

o swo ich za da niach.

Do dat ko wo jest ope ra to rem sy te mu ob ser wa cji lot ni czej w śmi -

głow cu Bell 206. Ka me ra, któ rą ob słu gu je, po zwa la wi dzieć wszyst -

ko. Za jej po mo cą po szu ku je z po wie trza m.in. osób za gi nio nych. 

Kie dy po wsta wał ten tekst, st. sierż. Ka rol Chacz ko od by wał szko -

le nie teo re tycz ne na dru gie go pi lo ta śmi głow ca W -3 So kół. Uczył się

bu do wy he li kop te ra i za sad lo tu. Ma na dzie ję, że w tym ro ku roz -

pocz nie prak tycz ne szko le nie śmi głow co we. 

Jest szczę śli wy, że tra fił do ZLP, bo ma szan sę się speł nić się za -

wo do wo. Mó wi, że zła pał Pa na Bo ga za no gi. 

Ka rol Chacz ko ma żo nę i dwu let nią có recz kę. Za py ta ny, czy chciał -

by, że by je go po cie cha w przy szło ści la ta ła, od po wie dział, że bę dzie

jej od ra dzał, bo to cięż ki ka wa łek chle ba. Jed no jest pew ne, gdy bę -

dzie chcia ła zgłę bić taj ni ki la ta nia, bę dzie mia ła się od ko go uczyć.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Dla Bo śni 
i Her ce go wi ny

22 stycz nia br. w sie dzi bie Dy rek cji ds. Ko or dy na cji

Służb Po li cji Bo śni i Her ce go wi ny zor ga ni zo wa no

kon fe ren cję pod su mo wu ją -

cą pro jekt Twin ning As si -
stan ce to the Di rec to ra te for
co or di na tion of po li ce bo -
dies. Dwu let nia ini cja ty wa

szko le nio wa z wy ko rzy sta niem fun du szy unij nych

mia ła na ce lu wspar cie za gra nicz nych part ne rów

w re for mie służb po li cji. Przed się wzię cie ze stro ny

pol skiej ko or dy no wa ło Biu ro Mię dzy na ro do wej

Współ pra cy Po li cji KGP.

Kon fe ren cji prze wod ni czył spe cjal ny przed sta wi ciel UE

w Bo śni i Her ce go wi nie am ba sa dor Pe ter So ren sen.

Do udzia łu w spo tka niu za pro szo no kie row nic two wszyst -

kich cen tral nych in sty tu cji bez pie czeń stwa pu blicz ne go

kra ju be ne fi cjen ta, re pre zen tan tów pla có wek dy plo ma tycz -

nych oraz klu czo wych unij nych eks per tów za koń czo nej ini -

cja ty wy.

Pol ską Po li cję re pre zen to wa li: peł nią cy obo wiąz ki dy -

rek to ra Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji insp. 

Ro bert Żół kiew ski, eks pert Biu ra Służ by Kry mi nal nej

KGP pod insp. Mał go rza ta Paw ło wicz oraz ko or dy na tor

pro jek tu Mar cin Da ni szew ski.

Pol scy de le ga ci otrzy ma li po nad to za pro sze nie na

spo tka nie do Am ba sa dy RP w Sa ra je wie. Pod czas roz mów

z am ba sa do rem An drze jem Kraw czy kiem prze ka za li 

oso bi ście swo je uwa gi i spo strze że nia   z za koń czo ne go

pro jek tu. Am ba sa dor An drzej Kraw czyk za de kla ro wał 

go to wość wspar cia ko lej nych ini cja tyw szko le nio wych 

Po li cji w Bo śni i Her ce go wi nie.

Pro jekt Twin nin gu re ali zo wa no w la tach 2012–2014. Li -

de rem przed się wzię cia by ła Ho len der ska Agen cja Po li cji.

Obok pol skiej Po li cji w cha rak te rze part ne rów – daw ców

po mo cy, wzię ły w nim udział tak że in sty tu cje z Ru mu nii

i Sło we nii.

W ra mach przed się wzię cia eks per ci pol skiej Po li cji

wspie ra li bo śniac kich part ne rów m.in. w za kre sie bu do -

wy i pra wi dło we go funk cjo no wa nia in fra struk tu ry IT, sys -

te mów i pro ce dur mię dzy na ro do wej wy mia ny da nych,

współ pra cy z Eu ro po lem oraz ana li zy kry mi nal nej.

W cią gu ostat nich 24 mie się cy zor ga ni zo wa no wie le

warsz ta tów i se mi na riów w Sa ra je wie i Mo sta rze. Be ne -

fi cjen ci w po ło wie 2012 r. mie li moż li wość od wie dzić 

Pol skę. 

Przed sta wi cie le Dy rek cji ds. Ko or dy na cji Służb Po li cji

BiH bar dzo wy so ko oce ni li za an ga żo wa nie i pro fe sjo na -

lizm pol skich eks per tów. Współ pra ca szko le nio wa z part -

ne ra mi za gra nicz ny mi bę dzie kon ty nu owa na dzię ki

wspar ciu unij nych in stru men tów fi nan so wych TA IEX

i Twin ning.

oprac. Biu ro Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP

22-23.03:Layout 6  2/21/14  1:00 PM  Page 23



Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
wystąpił 20 grudnia 2013 r. do Komendanta Głównego
Policji o zaznajomienie funkcjonariuszy Policji
z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony
danych osobowych.

10 stycz nia 2014 r. dy rek to rzy biur KGP i ko men dan ci wo je wódz cy

zo sta li zo bo wią za ni przez nad insp. Mar ka Dzia ło szyń skie go, ko men -

dan ta głów ne go Po li cji, do po now ne go za po zna nia pod le głych po li cjan -

tów z prze pi sa mi od no szą cy mi się do tych kwe stii. 

Funk cjo na riu sze, zgod nie z wy tycz ny mi, mie li przy po mnieć so bie

w szcze gól no ści re gu la cje zwią za ne z po zy ski wa niem da nych oso bo -

wych, a tak że prze pi sy kar ne od no szą ce się do usta wy z 29 sierp -

nia 1997 ro ku o ochro nie da nych oso bo wych. 

Po li cjan tom, zgod nie z su ge stią GIO DO, na le ży przy po mnieć, że nie

na le ży kie ro wać do Ge ne ral ne go In spek to ra Ochro ny Da nych Oso bo -

wych wnio sków o udo stęp nie nie da nych oso bo wych, gdyż sto sow nie

do art. 12 usta wy o ochro nie da nych oso bo wych udo stęp nie nie ta kich

da nych po zo sta je po za za kre sem kom pe ten cji te go or ga nu. 

UPRAW NIE NIA PO LI CJI
Po li cja ma pra wo po zy ski wać da ne oso bo we na pod sta wie kil ku ak tów

praw nych. Pod sta wo we re gu la cje w tym za kre sie wy ni ka ją z usta wy

o Po li cji z 6 kwiet nia 1990 r., gdzie jest na pi sa ne, że for ma cja ta w ce -

lu re ali za cji usta wo wych za dań mo że ko rzy stać z da nych o oso bie,

w tym rów nież w for mie za pi su elek tro nicz ne go, uzy ska nych przez in -

ne or ga ny, służ by i in sty tu cje pań stwo we w wy ni ku wy ko ny wa nia czyn -

no ści ope ra cyj no -roz po znaw czych oraz prze twa rzać je w ro zu mie niu

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.), bez wie dzy i zgo dy oso by, któ -

rej da ne te do ty czą. Po li cji po zy ski wa nie da nych oso bo wych za pew nia -

ją tak że ko dek sy: kar ny, wy kro czeń, po stę po wa nia kar ne go, a tak że

po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia.

DA NE OSO BO WE
Zgod nie z usta wą o ochro nie da nych oso bo wych są to wszel kie in for -

ma cje do ty czą ce zi den ty fi ko wa nej lub moż li wej do zi den ty fi ko wa nia

oso by fi zycz nej.

Są ni mi: imię, na zwi sko, ad res oso by, ale rów nież przy pi sa ne jej nu -

me ry (np. PE SEL, NIP, nr dok. toż sa mo ści), a tak że in for ma cje o ce -

chach: fi zycz nych (np. wy gląd, wzór siat ków ki oka), fi zjo lo gicz nych

(np. struk tu ra ko du ge ne tycz ne go, gru pa krwi), eko no micz nych (np.

sta tus ma jąt ko wy), umy sło wych, kul tu ro wych i spo łecz nych.

Da ny mi oso bo wy mi nie są po je dyn cze in for ma cje o du żym stop niu

ogól no ści, np. sa ma na zwa uli cy i nu mer do mu, w któ rym miesz ka wie -

le osób, czy wy so kość wy na gro dze nia. Jed nak in for ma cja ta ka bę dzie

sta no wić da ne oso bo we wów czas, gdy zo sta nie ze sta wio na z in ny mi,

do dat ko wy mi in for ma cja mi, np. imie niem i na zwi skiem czy nu me rem

PE SEL, któ re w kon se kwen cji moż na od nieść tyl ko do kon kret nej

oso by.
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Po zy ski wa nie, prze twa rza nie
i prze pi sy kar ne W usta wie wy od ręb nio no szcze gól ną ka te go rię da nych oso bo wych,

któ re są zwa ne da ny mi wraż li wy mi. Są to in for ma cje szcze gól nie chro -

nio ne, m.in. o: po cho dze niu ra so wym i et nicz nym, po glą dach re li gĳ -

nych, przy na leż no ści par tyj nej lub związ ko wej, sta nie zdro wia,

na ło gach, a tak że ży ciu sek su al nym. 

PRZE TWA RZA NIE DA NYCH 
Zgod nie z art. 7 ust. 2 usta wy o ochro nie da nych oso bo wych prze twa -

rza nie da nych to ja kie kol wiek ope ra cje wy ko ny wa ne na da nych oso bo -

wych od mo men tu ich po zy ska nia do usu nię cia, ta kie jak: zbie ra nie,

utrwa la nie, prze cho wy wa nie, opra co wy wa nie, zmie nia nie, udo stęp nia -

nie, usu wa nie, a zwłasz cza te, któ re wy ko nu je się w sys te mach in for -

ma tycz nych.

To ozna cza, że już sa mo prze cho wy wa nie da nych, na wet je śli pod -

miot fak tycz nie z nich nie ko rzy sta, jest tak że prze twa rza niem.

Za sa dy prze twa rza nia da nych wy zna cza art. 26 ust. 1 usta wy, któ ry

uj mu je je w for mę pod sta wo wych obo wiąz ków ad mi ni stra to ra da nych

(w KGP jest nim Ko men dant Głów ny Po li cji). Z tre ści te go prze pi su

wy ni ka, że po wi nien on do ło żyć szcze gól nej sta ran no ści w ce lu ochro -

ny in te re sów osób, któ rych da ne do ty czą.

GIO DO
Jest cen tral nym or ga nem ad mi ni stra cji pań stwo wej wła ści wym w spra -

wach ochro ny da nych oso bo wych. Na czte ro let nią ka den cję po wo łu je

go, ale tak że i od wo łu je, Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej za zgo dą Se na -

tu. Do za dań GIO DO na le ży w szcze gól no ści: kon tro la zgod no ści prze -

twa rza nia da nych z prze pi sa mi o ochro nie da nych oso bo wych,

wy da wa nie de cy zji ad mi ni stra cyj nych i roz pa try wa nie skarg w spra wach

wy ko na nia prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych, a tak że pro wa dze -

nie re je stru zbio rów da nych oraz udzie la nie in for ma cji o za re je stro wa -

nych zbio rach (jaw ny, tzn. do stęp ny dla każ de go, ogól no pol ski re jestr

zbio rów da nych, do stęp ny rów nież w in ter ne cie, za pew nić ma nie zbęd -

ną wie dzę o pod mio tach prze twa rza ją cych da ne oraz spo so bach i wa -

run kach, w ja kich się to od by wa).

PRZE PI SY KAR NE
Są za war te w roz dzia le 8 usta wy o ochro nie da nych oso bo wych. Zgod nie

z art. 49 ust. 1 usta wy za prze twa rza nie da nych oso bo wych w zbio rze, mi -

mo że nie jest ono do pusz czal ne al bo jest wpraw dzie do pusz czal ne, ale

do ko nu je te go oso ba, któ ra nie jest upraw nio na do ta kie go po stę po wa -

nia, prze wi dzia na jest: grzyw na, ka ra ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba -

wie nia wol no ści do lat 2.

Ustęp 2 te go ar ty ku łu za wie ra kwa li fi ko wa ną po stać te go prze stęp -

stwa, sank cjo nu ją cą nie do zwo lo ne prze twa rza nie da nych wraż li wych,

za co gro zi ka ra grzyw ny, ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol -

no ści do lat 3. 

W art. 51 mo wa jest o od po wie dzial no ści oso by ad mi ni stru ją cej zbio -

rem lub zo bo wią za nej do ochro ny da nych oso bo wych: za udo stęp nie nie

lub umoż li wie nie do stę pu do da nych oso bom nie upo waż nio nym prze wi -

dzia na jest ka ra grzyw ny, ogra ni cze nia wol no ści lub po zba wie nia wol no -

ści do lat 2. Sank cja mo że być ła god niej sza, gdy spraw ca dzia łał

nie umyśl nie.

Oso ba, któ ra ad mi ni stru jąc da ny mi, na ru sza choć by nie umyśl nie obo -

wią zek za bez pie cze nia ich przed za bra niem przez oso bę nie upraw nio ną,

uszko dze niem lub znisz cze niem, zgod nie z art. 52 usta wy pod le ga ka rze:

grzyw ny, ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku. 

AR TUR KO WAL CZYK
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Har mo no gram 2014 
Z małym opóź nie niem, ale tra fił do nas w koń cu har mo no gram

im prez spor to wo -re kre acyjn cyh na ten rok. Pu bli ku je my go

na stro nach 26–27. W stycz niu nie by ła za pla no wa na żad na im pre -

za o cha rak te rze cen tral nym. 

Istot nym no vum w te go rocz nym ze sta wie niu jest wy od ręb nie -

nie 30 im prez, któ re od by wać się bę dą w ra mach ob cho dów 95-

-le cia po wo ła nia Po li cji Pań stwo wej. Zna la zły się wśród nich 

za rów no za wo dy spor to we, jak i przed się wzię cia tu ry stycz ne. 

Mo że war to po my śleć w przy szłym ro ku o stwo rze niu trzech 

od ręb nych ka len da rzy: im prez ty po wo spor to wych, raj dów tu ry -

stycz nych oraz tur nie jów spe cja li stycz nych, ta kich jak „Pa ra me -

dyk”, „Pa trol Ro ku” czy tur niej po li cji kon nej? 

Spor tow ców i ama to rów róż nych ty pów re kre acji jest w Po li cji

co raz wię cej. War to uła twić im do stęp do in for ma cji.

Cie ka wym te go rocz nym przed się wzię ciem upa mięt nia ją -

cym 95-le cie po wo ła nia PP jest I Po li cyj na Szta fe ta Mor ska. Kil -

ku na stu po li cyj nych pły wa ków za mie rza po ko nać pra wie 400 km,

pły nąc non stop w sys te mie go dzin nych zmian wzdłuż pol skie go

wy brze ża. Prze ciw ni ka mi bę dą w tym wy pad ku zmę cze nie i zim -

na wo da. 

W ra mach ob cho dów 95-le cia po wsta nia PP Ga bi net KGP przy -

go to wał po nad to: Tur niej te ni sa sto ło we go – w mar cu, Za wo dy

Pierw szej Po mo cy Me dycz nej (kwie cień), Dzień Dziec ka na spor -

to wo (maj), I Tur niej Pił ki Siat ko wej (paź dzier nik) oraz Za wo dy

w Bow lin gu (paź dzier nik). 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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Stra żak mi strzem olim pij skim 
15 lu te go br. na XXII Zi mo wych Igrzy skach Olim pĳ skich w So czi

pan cze ni sta Zbi gniew Bród ka zdo był zło ty me dal w łyż wiar stwie

szyb kim na dy stan sie 1500 m, uzy sku jąc czas 1:45,006. Zbi gniew

Bród ka na co dzień jest za wo do wym stra ża kiem i słu ży w Jed no st ce

Ra tow ni czo -Ga śni czej w Ło wi czu. Obec nie od de le go wa ny jest

do Cen tral nej Szko ły PSP w Czę sto cho wie, gdzie koń czy kurs aspi -

ranc ki. 

P. Ost. 

Czar na Gó ra 

Już po raz szó sty na Czar nej Gó rze od był się Zi mo wy Fe styn Po li -

cyj ny pod pa tro na tem Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. Wśród licz nych

atrak cji prze pro wa dzo no m.in. zjazd nar ciar ski, na star cie któ re go

sta nę ło po nad 80 za wod ni ków ry wa li zu ją cych w róż nych ka te go riach

wie ko wych. Naj młod si mo gli spo tkać się z po li cyj nym przy ja cie lem

dzie ci – Ko mi sa rzem Lwem, któ ry też za pre zen to wał swo je umie -

jęt no ści, zjeż dża jąc z ni mi na nar tach.

PA WEŁ PE TRY KOW SKI 
zdj. Jo an na Pa łys 

Armw re stling mun du ro wych 
W Mysz ko wie, gdzie w ko men dzie po wia to wej Po li cji słu ży je den

z naj sil niej szych za wod ni ków na świe cie Da riusz Musz czak, zor ga ni -

zo wa no Mi strzo stwa Po li cji i Służb Mun du ro wych w Armw re stlin -

gu. Mistrz wy stą pił w wal kach po ka zo wych. O ty tuł naj sil niej sze go

i naj sil niej szej ry wa li zo wa ło 28 za wod ni ków. Wśród pań naj lep sza

„na rę kę” by ła Mał go rza ta

Szew czyk z KMP w Ty chach.

Wśród męż czyzn w ka te go rii

do 90 kg zwy cię żył Piotr Da dan

z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej

w Ja worz nie. W ka te go rii po wy -

żej 90 kg trium fo wał Ja kub Ja -

błoń ski z Jed nost ki Woj sko wej

w Tar now skich Gó rach.

P. Ost. 
zdj. KWP w Ka to wi cach/KPP

w Mysz ko wie

Wal ka z do pin giem 
Ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski i Je rzy

Smo ra wiń ski przewodniczący Ko mi sji do zwal cza nia Do pin gu w Spo -

rcie pod pi sa li po ro zu mie nie o współ pra cy, któ re za kła da ukró ce nie

han dlu i prze my tu nie do zwo lo nych środ ków oraz sto so wa nia nie do -

zwo lo nych me tod w spo rcie. Pod sta wą współ pra cy bę dzie szyb ka wy -

mia na in for ma cji, udział oby dwu stron w spe cja li stycz nych

szko le niach i kon fe ren cjach oraz dzia ła nia zmie rza ją ce do wpro wa dze -

nia sku tecz nych prze pi sów pra wa zwal cza ją cych do ping w spo rcie. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Ko lej ny mistrz
z Mysz ko wa 

W KPP w Mysz ko wie oprócz Da -

riu sza Musz cza ka słu ży zło ty me da li -

sta ko lar ski. Mł. asp. Adam Dziuk

sta nął na naj wyż szym po dium pod -

czas XV Ogól no pol skie go Wy ści gu

w Ko lar stwie Prze ła jo wym w Kę dzie -

rzy nie -Koź lu. Po li cyj ny ko larz trium -

fo wał na trud nej tra sie w ka te go rii

MA STERS. To już pią te zwy cię stwo

po li cyj ne go cy kli sty w tym ro ku. Gra -

tu lu je my! 

P. O. 
zdj. z ar chi wum Ada ma Dziu ka 
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Harmonogram centralnych im

Kwiecieƒ

4 XII Mistrzostwa Polski Policji w Biegu Maratońskim „Dębno 2014” – KWP 
w Szczecinie 

4 XIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach – KWP
w Opolu 

4 Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Halowej – KPP w Zgorzelcu

4

Maj

4 Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych
(odbędą się w trzech edycjach) – Gabinet KGP (I edycja)

4 Ogólnopolskie Zawody Policji w Kolarstwie Przełajowym 
– KWP w Katowicach 

4 Ogólnopolskie Zawody Policjantów „Strongman 2014” 
– KPP w Kłobucku 

4 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej 
– KWP w Katowicach 

4 Piłkarski Turniej Otwarcia dla Służb Mundurowych – SP w Pile
4 Mistrzostwa Policji w Strzelaniu – SP w Katowicach 
4 Otwarte Mistrzostwa Policji w Biathlonie Policyjnym – WSPol. 
4 II Wędkarskie Mistrzostwa Policji – SP w Słupsku

5

Czerwiec

4 VI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych – SP 
w Pile 

4 XIII Spływ Kajakowy Policjantów – Komisja
Turystyki MSW 

4 Otwarte Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych
Policji w Piłce Nożnej Drużyn 6-osobowych – SP
w Pile 

4 II Ogólnopolskie Zawody Ratowników
Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy –
SP w Słupsku  

4 Międzynarodowe Mistrzostwa Policji 
w Siatkówce Plażowej „Turek 2014” – KWP 
w Poznaniu 

4 Międzynarodowy Turniej Drużyn Policji Konnej –
KMP w Częstochowie

6

Luty

4 VI Policyjny Festyn Zimowy „Czarna Góra 2014” – KPP 
w Kłodzku  

4 Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej
Halowej im. podkom. Andrzeja Struja – Gabinet KGP

4 XV Policyjny Bieg Piastów na dystansie 15 km – KMP 
w Jeleniej Górze

2

Marzec

4 XV Międzynarodowe Zawody Strzeleckie „Romków” – KWP 
w Poznaniu

4 Zimowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu „Lublin 2014” – KWP 
w Lublinie 

4 I Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim – KWP i KMP
we Wrocławiu 

4 Mistrzostwa Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Piłce
Nożnej Halowej „Konwój Cup 2014” – KWP w Poznaniu

3
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Grudzieƒ

4 Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych 
(III edycja) – Gabinet KGP 

4 XI Halowe Mistrzostwa MSW w Piłce Nożnej „Mielno 2014”
– KWP w Szczecinie 

4 Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej JUJITSU NE WAZA –
KWP w Łodzi 

12

h imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji w roku 2014

Lipiec

4 XVII Zlot Rowerowy im. gen. Marka Papały – KWP 
w Rzeszowie 

4 Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu
Długodystansowym „Kiekrz 2014” – KWP w Poznaniu 

4 I Policyjna Sztafeta Morska – Gabinet KGP  
4 Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Bez Granic” (Niemcy,

Litwa, Czechy, Słowacja) – Gabinet KGP 

7

Paêdziernik

4 Mistrzostwa Policji w Judo – CSP w Legionowie
4 Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym 

im. sierż. Grzegorza Załogi – KWP w Katowicach 

10

Listopad
4 Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych MSW w Pływaniu

– WSPol.
4 V Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Jednostek

Szkoleniowych Służb Mundurowych w Strzelaniu – SP 
w Słupsku

11

Sierpieƒ

4 V Mistrzostwa Polski Policji w Biegu na 10 km – KPP w Górze

8

Wrzesieƒ

4 Ogólnopolskie Zawody Medycyny Taktycznej „Paramedyk
2014” – KWP w Gdańsku 

4 JP II Turniej CUP – Gabinet KGP 
4 Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych 

(II edycja) – Gabinet KGP 
4 Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych – Komisja

Turystyki MSW  
4 Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych –

SP w Pile 
4 XXI Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji

– Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” – SP w Słupsku  
4 III Mistrzostwa Polski Policji w MTB – KWP we Wrocławiu  
4 Mistrzostwa Policji w Półmaratonie w ramach XXIV

Międzynarodowego Półmaratonu Philipsa – SP w Pile

9

P

–

– Kolorem czerwonym zaznaczono imprezy
organizowane z okazji 95-lecia polskiej policji95

LAT

zdj. Paweł Ostaszewski (6), Andrzej Mitura, Marcin Grąz, KPP w Górze,
KPP w Kłodzku, KWP w Poznaniu i z archiwum Andrzeja Kuczyńskiego
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W listopadowym numerze magazynu „Policja 997”
zapowiadaliśmy reorganizację pionu kryminalistyki. 
Co udało się zrobić?

– Od tam te go cza su zmie ni ło się bar dzo du żo. Ko men -

dant głów ny Po li cji pod pi sał kon cep cję funk cjo no wa nia

la bo ra to riów kry mi na li stycz nych, w któ rej wszyst kie za -

po wia da ne zmia ny zo sta ły prze ka za ne do re ali za cji. Po -

za tym 4 lu te go we szło w ży cie Za rzą dze nie nr 3

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 17 stycz nia 2014 ro ku

w spra wie upraw nień do wy da wa nia opi nii oraz wy ko ny -

wa nia czyn no ści w po li cyj nych la bo ra to riach kry mi na li -

stycz nych, któ re jest waż nym ele men tem re or ga ni za cji. 

Podstawowym celem zmian było ujednolicenie
kryminalistyki. Można powiedzieć, że plan został
wykonany. 

– W ostat nich la tach każ de la bo ra to rium dzia ła ło tro -

chę na wła sny ra chu nek, nie by ło żad nej spój nej wi zji,

a tech ni cy by li zu peł nie ode rwa ni od ca ło ści. 17 la bo ra to -

riów mniej lub bar dziej współ pra cu ją cych, CLKP ja ko od -

ręb ny byt i tech ni cy po roz rzu ca ni po kra ju. Te raz ma my

jed ną spój ną struk tu rę. Od pierw sze go stycz nia nad tech -

ni ka mi nad zór me ry to rycz ny spra wu ją la bo ra to ria wo je -

wódz kie i w każ dym z nich jest ko or dy na tor do spraw

tech ni ków kry mi na li sty ki. Po za tym wszyst kie la bo ra to -

ria kry mi na li stycz ne mu szą współ pra co wać z CLKP, po -

nie waż to CLKP ma upraw nie nia do de cy do wa nia o tym,

ja kie spe cjal no ści kry mi na li stycz ne w da nym la bo ra to -

rium mo gą się roz wi jać, a któ re po win ny być zli kwi do wa -

ne. I to jest isto ta pro ce su re gio na li za cji i spe cja li za cji

ba dań. Pla nu je my za koń czyć go w cią gu dwóch lat,

do koń ca 2015 ro ku.

Co te zmia ny ozna cza ją dla pra cow ni ków?
– Re gio na li za cja i spe cja li za cja ba dań wią że się z prze -

kwa li fi ko wa niem czę ści osób, z tym że część bę dzie mu -

sia ła odejść, ale bę dą i ta kie miej sca, gdzie trze ba bę dzie

za trud nić no wych pra cow ni ków. W wy tycz nych ko men -

dan ta jest ja sno okre ślo ne, ja kie pra cow nie i w któ rym la -

bo ra to rium bę dą funk cjo no wa ły po 2015 ro ku, oraz ja kie

ba da nia bę dą tam wy ko ny wa ne. Ma my dwa la ta na do -

sto so wa nie się do wy tycz nych.

Powiedział Pan, że część osób będzie musiała odejść.
Zabrzmiało groźnie.

– Oso by, któ re ma ją od po wied nią wy słu gę lat, już

w tym ro ku za po wie dzia ły, że chcą odejść. In ni do sta ną,

bądź już do sta li, pro po zy cję prze kwa li fi ko wa nia, zgod nie

z ma pą spe cja li za cji. Opcją jest też prze nie sie nie się

do miej sca, w któ rym da na spe cja li za cja bę dzie re ali zo -

wa na. Ci, któ rzy nie sko rzy sta ją z żad nej z tych moż li wo -

ści, bę dą mu sie li odejść, ale ta kich przy pad ków bę dzie

nie wie le. Więk szym pro ble mem mo gą się oka zać bra ki

ka dro we, bo dwa la ta to krót ki okres na wy szko le nie eks -

per tów. 

Jakie były kryteria wyboru specjalizacji dla
poszczególnych LK?

– Kry te ria by ły dwa, po pierw sze po trze by zle ce nio -

daw ców. Ana li za po ka za ła, że nie wszę dzie jest tak, że

po trze by prze wyż sza ją moż li wo ści. Przy kła dem jest tra se -

olo gia, gdzie du ża licz ba pra cow ni ob słu gi wa ła nie wiel ką

licz bę zle ceń o po wo ła niu bie głe go. Po dob nie by ło z kosz -

tow ną osmo lo gią. W obu tych przy pad kach ra cjo nal ne

dzia ła nie na ka zy wa ło ogra ni czyć licz bę pla có wek ob słu -

gu ją cych te spe cjal no ści. Te, któ re po zo sta ły, wy ko na ją

bez ko le jek wszyst kie wpły wa ją ce do Po li cji zle ce nia.

Dru gim kry te rium by ło ak tu al ne wy po sa że nie la bo ra to -

riów i ka dra. To do ty czy np. ba dań che micz nych, gdzie

wy so ki po ziom eks per tyz jest za leż ny od wy so kiej kla sy

sprzę tu.

Nadzór nad zakupami miał przejść z komend
wojewódzkich na CLKP.

– To już się sta ło. Wszyst kie KWP zmie ni ły swo je re gu la -

mi ny tak, że te raz za kup wy po sa że nia na rzecz LK wy ma ga

po zy tyw nej opi nii CLKP. I sło wo po zy tyw nej jest tu klu czo -

we, bo do tej po ry wy móg uzy ska nia opi nii ist niał tyl ko

na pa pie rze. Ta kie roz wią za nie po zwa la też ob ni żyć kosz ty.

Przy kła dem niech bę dą ba da nia DNA. Do tąd Po li cja wię -

cej wy da wa ła na ba da nia zle ca ne na ze wnątrz niż jej bra ko -

wa ło na za kup od czyn ni ków do tych ba dań. A więc mie li śmy

sy tu ację, że są eks per ci, jest sprzęt, ale nie ma pie nię dzy

na od czyn ni ki, a w tym sa mym cza sie z in nej kie sze ni, ale

też kie sze ni Po li cji, wyj mu je się pie nią dze i pła ci la bo ra to -

riom ze wnętrz nym za wy ko na nie ba dań. W ubie głym ro ku

ogło si li śmy wspól ny prze targ dla wszyst kich pra cow ni bio -

lo gicz nych na od czyn ni ki. Do dat ko wą ko rzy ścią jest to, że

do sta wa obej mu je okres trzy let ni. Koń czy my więc ze zle ca -

niem tych ba dań na ze wnątrz, a dzie sięć pra cow ni bio lo -

gicz nych, któ re ma my, na bie żą co ob słu ży zle ce nia. Zresz tą

za ło że nie nie zle ca nia ba dań na ze wnątrz do ty czy wszyst -

kich dzie dzin, nie tyl ko bio lo gii. 

Ja kie kry te ria mu szą speł niać la bo ra to ria?
– Naj waż niej si są lu dzie i sprzęt. Je śli pra cow nia ma

funk cjo no wać po 2015 r., to w da nej dzie dzi nie mu si mieć

co naj mniej dwóch bie głych. Nie do pusz czal ne jest z punk -

tu wi dze nia ja ko ści ba dań, że upraw nie nia do wy da wa nia

i pod pi sy wa nia eks per ty zy ma tyl ko jed na oso ba. Mu si być
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Rozmowa z mł. insp. dr. Waldemarem
Krawczykiem, dyrektorem Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego
Policji

Szyb ciej, le piej, 
efek tyw niej
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dru ga, któ ra w ra zie po trze by ta ką eks per ty zę zwe ry fi ku -

je. Wpro wa dzi li śmy za le ce nie, że je śli je den eks pert spo -

rzą dza eks per ty zę, to dru gi mu si ją prze czy tać. 

Obok zapewnienia spójności, ujednolicenia
kryminalistyki, drugim ważnym elementem było
podniesienie efektywności. Udało się?

– Po ja wia ły się na rze ka nia na prze wle kłość, że dłu go się

cze ka na opi nię. Po mi ja jąc już to, czy te za rzu ty by ły uza -

sad nio ne, czy nie, do ło ży li śmy wszel kich sta rań, że by pod -

nieść efek tyw ność i skró cić czas ocze ki wa nia. Po wo ła li śmy

ze spo ły, któ re w każ dej dzie dzi nie kry mi na li sty ki opra co -

wa ły wy tycz ne do ba dań. Mó wiąc w du żym skró cie, wy -

tycz ne te mó wią nie tyl ko, jak na le ży prze pro wa dzać

ba da nie, ale tak że, jak dłu go ta kie ba da nie mo że trwać. Wy -

tycz ne wdro ży li śmy 1 grud nia 2013 ro ku i już dziś wi dać

wy raź nie, że skró cił się czas ocze ki wa nia na eks per ty zę.

W nie któ rych dzie dzi nach, np. w ba da niu do ku men tów,

wy daj ność wzro sła trzy krot nie. Mo ni to ru je my rów nież czas

ocze ki wa nia klien ta na opi nię. W wie lu dzie dzi nach eks -

per ty zy wy ko ny wa ne są na bie żą co, czy li w cią gu mie sią ca.

Tam, gdzie by ły naj więk sze za le gło ści, a więc w ba da niach

kom pu te ro wych i w do ku men tach, uda ło się zmniej szyć

czas ocze ki wa nia z trzech lat do pół ro ku. 

Co te wszystkie zmiany oznaczają
w kontekście IV priorytetu Komendanta Głównego Policji
nakazującego zapewnić optymalne warunki pełnienia
służby bądź pracy policjantom i pracownikom Policji
w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich
zadań?

– Ca ła re or ga ni za cja słu ży do sko na le niu ja ko ści wy ko -

ny wa nych za dań, ale na wa run ki pra cy du ży wpływ ma

rów nież fakt, że uda ło się w ze szłym ro ku – co war to pod -

kre ślić – prze zna czyć na kry mi na li sty kę pie nią dze, któ re

mia ły być na nią prze zna czo ne. Wcze śniej róż nie z tym

by wa ło. Po nad to pod ko niec ro ku z re zer wy ce lo wej wy -

róż nia ją ce się la bo ra to ria kry mi na li stycz ne do sta ły środ -

ki na za kup sprzę tu. Dla pra cu ją cych w la bo ra to riach

waż ne są rów nież zmia ny, ja kie wpro wa dza za rzą dze nie

nr 3. Jed ną z nich jest skró ce nie cza su szko le nia z trzech

lat do dwóch lub pół to ra ro ku. Ure al ni li śmy też kwe stię

prak tyk dla eks per tów, za kła da jąc, że pod sta wą ich za li -

cze nia nie bę dzie od de le go wa nie na okre ślo ny czas

do ko mór ki tech ni ków, ale uczest nic two w okre ślo nej

licz bie oglę dzin. 

Dla eks per tów, czy li dla bie głych?
– Tak. Wspo mnia ne za rzą dze nie zmie nia ter mi no lo gię

i nie bę dzie już eks per tów kry mi na li sty ki tyl ko bie gli po -

li cyj nych la bo ra to riów kry mi na li stycz nych. To upo rząd -

ko wa nie skoń czy z za mie sza niem, ja kie cza sa mi po ja wia ło

się w trak cie po stę po wań są do wych, kie dy sąd po wo ły -

wał re pre zen tu ją ce go la bo ra to rium bie głe go, a na roz pra -

wę sta wiał się eks pert, czy li ktoś w ogó le w ko dek sie

po stę po wa nia kar ne go niewy stę pu ją cy.

Oprócz bie głych po ja wi li się też spe cja li ści.
– Tak. O ile zmia na z eks per ta na bie głe go, choć po -

rząd ku je pew ne spra wy, jest jed nak for mal na, o ty le po -

ja wie nie się cer ty fi ko wa nych spe cja li stów jest zmia ną

prak tycz ną. To są lu dzie, któ rzy wy ko nu ją ba da nia, ale

nie wy da ją opi nii. Na przy kład prze pi su ją wy nik ba da nia

z urzą dze nia do for mu la rza, jak przy ba da niu za war to ści

al ko ho lu we krwi. Nie ma tu ele men tu oce ny. Po dob ny

me cha nizm od wzo ro wa nia za cho dzi przy spo rzą dza niu

por tre tu pa mię cio we go czy ko pio wa niu dys ków kom pu -

te ro wych. Do ta kiej pra cy nie są po trzeb ne upraw nie nia

bie głe go czy wyż sze wy kształ ce nie, a by ło tak, że te tech -

nicz ne, co nie za wsze ozna cza ła twe czyn no ści, zaj mo wa -

ły czas bie głym i zmu sza ły ich do wy da wa nia opi nii ze

wszyst ki mi te go kon se kwen cja mi.

W styczniowym wydaniu opublikowaliśmy list technika,
który skarży się na złą organizację pracy, wskutek czego
on i koledzy mają więcej godzin dyżurów domowych niż
godzin pracy.

– Chce my, że by dzia ła ją cy na szcze blu wo je wódz kim

ko or dy na to rzy nad zo ru ją cy pra cę tech ni ków zaj mo wa li

się or ga ni za cją szko leń dla tech ni ków, dba li o od po wied -

nie wy po sa że nie, a tak że, że by włą czy li się w or ga ni za cję

pra cy, by ta kie sy tu acje, jak opi sy wa na w li ście, cha rak -

te ry stycz ne dla ma łych jed no stek, nie mia ły miej sca. Do -

brym roz wią za niem, któ re już się po ja wia, jest two rze nie

po nad po wia to we go ogni wa tech ni ki kry mi na li stycz nej,

w ra mach któ re go mo gą funk cjo no wać np. trzy po wia ty,

co ozna cza, że za miast dwóch dy żu ru ją cych na prze mian

tech ni ków bę dzie ich sze ściu. 

A co z sie dzi bą cen tra li? Od lat sły chać gło sy, że 
lo ka li za cja jest naj więk szą bo lącz ką CLKP.

– To praw da. CLKP jest w trzech miej scach, a w

bu dyn ku przy Al. Ujaz dow skich nie ma my już żad nych

moż li wo ści roz wo ju. Wszyst kie po miesz cze nia są wy ko -

rzy sta ne mak sy mal nie, a z ra cji te go, że bu dy nek jest

na li ście za byt ków, za każ dym ra zem, gdy trze ba coś zro -

bić, wy ma ga na jest zgo da kon ser wa to ra. Pro sta wy mia -

na drzwi trwa ła la ta mi i kosz to wa ła kil ka dzie siąt ty się cy

zło tych. Dla te go bar dzo li czy my, że uda nam się do stać

środ ki na bu do wę no we go la bo ra to rium, by wszyst ko by -

ło w jed nym miej scu. Ta ka bu do wa to oko ło 100 mln zł

z pro jek ta mi, ze wszyst kim.

W tym roku miną trzy lata odkąd CLKP zyskało nową
formę organizacyjną i jako instytut badawczy stało się
samodzielną jednostką organizacyjną Policji. 

– W związ ku z tym za chwi lę bę dzie my mu sie li pod -

dać się tzw. pa ra me try za cji, czy li oce nie pa ra me trycz nej

w sto sun ku do in nych in sty tu tów. I to nie ste ty spę dza

mi sen z po wiek. Kie dy zo sta li śmy po wo ła ni, za li czo no

nas do na uk spo łecz nych, a my się ma my ni jak do tej

dzie dzi ny na uk. Dla te go w ra mach Ra dy Na uko wo -Tech -

nicz nej, któ ra dzia ła przy Mi ni strze Spraw We wnętrz -

nych, wy my śli li śmy, że by stwo rzyć no wą dys cy pli nę

na uko wą – in ży nie rię bez pie czeń stwa. Na zwa pa su je

do te go, co ro bi my i ła two by ło by nam się wpa so wać w ta -

kie kry te ria. Gdy to się uda, bę dę spo koj nie pa trzył

na oce nę na sze go in sty tu tu. Bo na dzi siaj po rów ny wa nie

nas z in sty tu tem psy chia trii i neu ro lo gii to jest ab surd.

Dzię ku je my za roz mo wę.

AN NA KRAW CZYŃ SKA I KLAU DIUSZ KRYCZ KA
zdj. Andrzej Mitura
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Je śli 
pra cow nia ma
funk cjo no wać

po 2015 r., 
to w da nej 
dzie dzi nie 
mu si mieć 

co naj mniej
dwóch bie głych.
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Dowo dem na to, że w po ło wie lat dwu dzie stych prze sta li śmy

być kop ciusz kiem w dzie dzi nie wal ki z prze stęp czo ścią kry -

mi nal ną i po li tycz ną, by ły m.in. wi zy ty za gra nicz nych de le ga -

cji po li cyj nych w na szym kra ju, a tak że za pro sze nia kie ro wa ne

na rę ce ko men dan ta głów ne go PP do udzia łu przed sta wi cie li pol -

skiej po li cji w mię dzy na ro do wych sym po zjach na uko wych, pra cach

w sto wa rzy sze niach po li cyj nych, a tak że do współ or ga ni zo wa nia wy -

staw po świę co nych osią gnię ciom na uki i tech ni ki po li cyj nej.

SO POT, LI PIEC 1924
Wy da rze niem na ska lę eu ro pej ską by ła mię dzy na ro do wa wy sta wa po -

świę co na za gad nie niom kry mi na li stycz nym, zor ga ni zo wa na w ra tu -

szu miej skim w So po cie w dniach 10–13 lip ca 1924 r. Z jej ini cja ty wą

wy stą pi ła po li cja gdań ska, za pra sza jąc do udzia łu for ma cje po li cyj ne

Pol ski i Nie miec.

Urzę do we go otwar cia wy sta wy do ko nał pre zy dent Se na tu gdań skie go
dr Sahm – do no si ła „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej” pió -

rem swo je go se kre ta rza re dak cji Sta ni sła wa Przy jem skie go, któ ry był

jed no cze śnie człon kiem de le ga cji

pol skiej. – Na uro czy stość, oprócz wie -
lu fa chow ców po li cyj nych z sze re gu
państw i licz nej pu blicz no ści, przy by li:
Wy so ki Ko mi sarz Li gi Na ro dów
w Gdań sku, przed sta wi ciel pol skie go
Ko mi sa ria tu Ge ne ral ne go i kon su lo wie
państw ob cych. W po wi tal nym prze mó -
wie niu pre zy dent po li cji gdań skiej Fro -
bo ess za zna czył, że po li cja gdań ska
pra gnie współ pra co wać z po li cja mi
dwóch wiel kich państw są sied nich
– Nie miec i Pol ski. Dla te go urzą dza jąc
tę wy sta wę, zwró ci ła się do tych wła śnie
państw o współ udział, któ re go jej nie
od mó wio no.

Po li cję pol ską re pre zen to wa li m.in:

insp. Hen ryk Sa dłow ski – na czel nik

Cen tra li Kry mi nal nej KG PP, insp. Ta de usz To ma now ski – ko men -

dant PP Okrę gu I War szaw skie go, insp. Ru dolf Wi zi mir ski – ko men -

dant PP Okrę gu XII Po mor skie go oraz pod insp. Mau ry cy So nen berg

– na czel nik Urzę du Śled cze go PP m.st. War sza wy. W skład de le ga -

cji Schu po (po li cji nie miec kiej) wcho dzi li m.in.: dr Jan Schne ic kett,

dr Bo eh me, kom. Ge is sel, le karz są do wy – dr Moll. Z Au strii przy je -

chał dy rek tor po li cji wie deń skiej dr Schultz. By li też go ście z Es to -

nii, Wę gier, Ho lan dii, a na wet z od le głej Ja po nii.

So poc ką wy sta wę po dzie lo no na dwie czę ści: ści śle po li cyj ną, od -

no szą cą się do za gad nień kry mi na li stycz nych i tech ni ki kry mi nal nej,

oraz prze my sło wą, pre zen tu ją cą sprzęt i urzą dze nia wy ko rzy sty wa ne

w wal ce z prze stęp czo ścią i za po bie ga ją ce jej. 
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So poc ka wy sta wa
Przedwojenna Policja Państwowa, mimo krótkiego
stażu i kadr o małym jeszcze doświadczeniu, dosyć
szybko nadrabiała opóźnienia spowodowane latami
zaborów. Polityka otwartych drzwi, kontakty
międzynarodowe, praktyki szkoleniowe odbywane przez
naszych oficerów w policyjnych formacjach Niemiec,
Austrii, Francji czy Anglii zaowocowały sukcesami
w rodzimej kryminalistyce i technice kryminalnej. 

Fragment polskiej ekspozycji

Oficjalny plakat sopockiej
wystawy
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Dział pol ski przed sta wiał się bar dzo po waż nie – pi sa ła „GA iPP”.

– Zda niem wie lu fa chow ców nie tyl ko nie ustę po wał eks po na tom po -
li cji nie miec kiej, ale prze wyż szał je, od zna cza jąc się do dat nio do bo rem
eks po na tów, ich opra co wa niem i uło że niem (…). Ścia ny za ję ły ta bli -
ce z wy kre sa mi sta ty stycz ny mi prze stęp czo ści, fo to gra fia mi z ćwi czeń
oraz z in ter wen cji po li cyj nych, z fał szy wy mi bank no ta mi, in stru men -
ta mi ka siar ski mi i zło dziej ski mi, bro nią ban dyc ką i sprzę tem wła my -
wa czy. Jed na z ta blic za wie ra ła ma te ria ły fo to gra ficz ne do ty czą ce
trzech zbrod ni: sko li mow skiej, Pa ri ser ber ga i Pa śni ka, prze zwa ne go
„pol skim Lan dru”. Po wszech ną uwa gę zwra ca ły też drew nia ne mo -
de le po ste run ku po li cji, szko ły po li cyj nej i koj ca dla psów, a tak że eks -
po na ty kry mi na li stycz ne oraz kom plet ne umun du ro wa nie niż sze go
i wyż sze go funk cjo na riu sza PP.

Co waż ne, tyl ko pol ski dział był umie jęt nie ude ko ro wa ny bar wa mi
na ro do wy mi i wiel kim or łem ja giel loń skim. Ten wy strój był dzie łem

st. przod. Su ra wi cza. Nie ste ty, nic bliż sze go o nim nie wie my.

EKS PO ZY CJA NIE MIEC KA
Dział nie miec ki so poc kiej wy sta wy przy go to wa ły po li cje z Ber li -

na, Kró lew ca, Mo na chium, Stut t gar tu i Gdań ska. Do cie kaw szych

eks po na tów przy wie zio nych z Ber li na na le ża ły m.in.: fał szy we nie -

miec kie bank no ty i kli sze do ich dru ku, czte ry la ski -ka ra bi ny oraz

„sprzęt” prze myt ni czy: pu sta ba rył ka do szmu glu i wy drą żo ny bo -

che nek chle ba. Kró le wiec za pre zen to wał ko lek cję fo to gra ficz ną 25

ty pów ras ludz kich z róż nych kon ty nen tów, wzo ry fał szy wych pasz -

por tów i ano ni mo wych li stów. Po li cja mo na chĳ ska przy wio zła ze

so bą no we fo lie dak ty lo sko pĳ ne po my słu kom. Rub ne ra, apa rat

do po więk sza nia na ekra nie zdjęć dak ty lo sko pĳ nych oraz uni wer -

sal ny apa rat fo to gra ficz ny dla ekip śled czych. 

Ze Stut t gar tu, sto li cy od le głej Ba de nii -Wir tem ber gii, przy wie -

zio no m.in. zdję cia mer ce de sa przy sto so wa ne go do po trzeb po li cji

kry mi nal nej, al bum z fo to gra fia mi miejsc prze stępstw oraz kil ka

ta blic z da ny mi sta ty stycz ny mi. Po li cja gdań ska za pre zen to wa ła

dwie roz pru te ka sy ban ko we, in stru men ty ka siar skie, na rzę dzia

zło dziej skie, fał szy we bank no ty oraz sprzęt po moc ni czy uży wa ny

przez oszu stów kar cia nych.

Bo ga to pre zen to wał się pa wi lon tech nicz ny, w któ rym wy sta wi -

ły swój asor ty ment fir my nie miec kie i gdań skie, m.in. za kła dy Sie -

mens i Hal ske z Ber li na, pro du ku ją ce po li cyj ne sta cje alar mo we.

Naj wię cej jed nak eks po na tów – pi sa ła „GA iPP” – sta no wi ły róż ne
wy na laz ki za bez pie cza ją ce miesz ka nia, ma ga zy ny i skle py od wła mań
jak: klu cze róż nych sys te mów, ka sy ognio trwa łe, ka set ki za opa trzo ne
w me cha nizm alar mo wy, spe cjal ne dru ty elek trycz ne prze cho dzą ce ko -
ło drzwi i okien miesz ka nia, któ re przy do tknię ciu lub prze cię ciu, za -
leż nie od sys te mu, wy wo łu ją dzwo nie nie al bo prze raź li we okrzy ki
fo no gra fu, wzy wa ją ce po li cję.

So poc kiej wy sta wie to wa rzy szy ła kon fe ren cja na uko wa zwią za -

na z te ma tem wy sta wy oraz po ka zy prak tycz ne. Wśród pre le gen -

tów wy stą pił insp. Mau ry cy So nen berg, przed sta wi ciel pol skiej

po li cji, któ ry przed sta wił re fe rat pt. Mię dzy na ro do wy po ścig, 

do ty czą cy współ pra cy po li cji eu ro pej skich w zwal cza niu prze stęp -

czo ści (skrót re fe ra tu za miesz cza my obok). Z du żym za in te re so wa -

niem obej rza no pre zen ta cje nie miec kich no wi nek tech nicz -

nych, wy ko rzy sty wa nych już przez tam tej szą po li cję. Pod kie run -

kiem nad kom. Po krzyw nitz ky’ego z po li cji gdań skiej urzą dzo no

prób ne strze la nie z re wol we rów do ochron ne go pan ce rza po li cyj ne -

go fir my Schau mann, po ka za no no wą prze stęp czą me to dę roz pru -

wa nia kas pan cer nych za po mo cą ace ty le nu oraz tre su rę psów

po li cyj nych.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „GA iPP”

Mię dzy na ro do wy po ścig
W koń cu ze szłe go wie ku prze stęp cy kry mi nal ni nie mie li jesz cze

do swo jej dys po zy cji naj now szych wy na laz ków w dzie dzi nie tech ni -
ki, któ re spo wo do wa ły nie tyl ko po stęp ogól nej na uki, lecz na tych -
miast zo sta ły wy ko rzy sta ne przez prze stęp ców do ich prak tycz nych
ce lów. Mam na my śli po cią gi -expre sy, au to mo bi le, sa mo lo ty, apa ra -
ty do wy pa la nia kas itp. Wy na laz ki te słu żą prze stęp com nie tyl ko
do uciecz ki i wy krę ca nia się z rąk spra wie dli wo ści, lecz na wet do wy -
ko ny wa nia prze stępstw (…).

Ze swej stro ny po li cje ca łe go świa ta, mi mo swej wo li i po mi mo
ogrom ne go na kła du pra cy, w dzie dzi nie tech ni ki nie zmier nie po wol -
nie na dą ża ją za prze stęp cą (…), po zo sta ły na wet znacz nie w ty le
(…). Ja ko cha rak te ry stycz ny przy kład nad mie nię tyl ko, że w Eu ro -
pie moż na wy li czyć na pal cach urzę dy kry mi nal nej po li cji, któ re dys -
po nu ją ta ką ko niecz ną drob nost ką, jak au to mo bil.

(…) Mam do za no to wa nia jesz cze jed ną prze wa gę prze stęp cy
nad po li cjan tem. Prze stęp ca, chcąc prze nieść te ren swo ich ope ra cji
do in ne go kra ju lub unik nąć ka rzą cej rę ki spra wie dli wo ści, prze no -
si się w prze cią gu kil ku go dzin do in ne go pań stwa bez żad nych spe -
cjal nych trud no ści, ko rzy sta jąc al bo z zie lo nej gra ni cy, al bo
z fał szy wych do ku men tów (…). Ina czej rzecz się przed sta wia z po -
li cjan tem. Ten przy po ści gu sta je przed gra ni cą pasz por to wą i cel ną,
któ ra wstrzy mu je go na wie le go dzin, nie mó wiąc już o tym, że
do chwi li przy jaz du sam fakt za ła twie nia for mal no ści pasz por to -
wych i wi zo wych zaj mu je bar dzo du żo cza su (…). Gra ni ce cel na
i pasz por to wa, któ re sta no wią prze szko dę dla po li cjan ta, są zba wie -
niem dla prze stęp cy.

(…) A prze cież prze stęp ca kry mi nal ny jest szkod ni kiem nie tyl ko
jed ne go pań stwa (…). Jest rze czą ko niecz ną, aby wszyst kie po li cje
kul tu ral nych państw świa ta sta no wi ły jed ną wiel ką ro dzi nę, ce lem
wza jem ne go wspie ra nia się i po ma ga nia so bie w wal ce z prze stęp czo -
ścią.

(…) Ja kież zmia ny i ja kie in no wa cje na le ża ło by wpro wa dzić, aby
umoż li wić po li cji sku tecz ny po ścig? (…) Od po wia dam przy ję ty mi
przez Ko mi sję Kon gre su Po li cyj ne go w Wied niu (3 IX 1923 r.

– przyp. J. Pac.) uchwa ła mi: stwo rze nie mię dzy na ro do we go pi sma
po ści go we go, mię dzy na ro do we go biu ra iden ty fi ka cji na od le głość oraz
od rzu ce nie wszel kich gra nic cel nych i pasz por to wych dla po li cji. 

(…) Ja ko mię dzy na ro do we pi smo po ści go we przy ję ty zo stał wy -
cho dzą cy w Wied nu po li cyj ny or gan „Oef fen tli che Si cher he it” (…).
Biu ro iden ty fi ka cji na od le głość zo sta ło już za ło żo ne w Ko pen ha dze
przez insp. Ha ko na Jor gen se na i by ło by po żą da ne, aby wszyst kie
pań stwa zgło si ły do nie go ak ces przez po sy ła nie od bi tek fo to gra ficz -
nych i od ci sków dak ty lo sko pij nych
wszyst kich prze stęp ców o mię dzy na ro do -
wym zna cze niu.

(…) Ostat ni punkt i to naj waż niej szy
mu szę roz po cząć i za koń czyć okrzy kiem
wiel kiej wa gi i si ły, okrzy kiem, któ ry wy -
ry wa się z pier si każ de go po li cjan ta:
„Precz z gra ni cą pasz por to wą i cel ną dla
po li cji!”.

Skrót re fe ra tu insp. M. So nen -

ber ga, na czel ni ka Urzę du Śled cze -

go m.st. War sza wy na wy sta wę

po li cyj ną w Gdań sku -So po cie 
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WLidz bar ku War miń skim do szło do po bi cia

dwóch za trzy ma nych w tam tej szej ko men dzie

Po li cji, w środ ku dnia, a nikt ni cze go nie sły -

szał i nie wi dział. Ta spra wa to z jed nej stro ny przy kład

zmo wy mil cze nia, a z dru giej – przy kład błę dów, ja kie

moż na po peł nić przy wy ja śnia niu zda rze nia. 

GDY PO LI CJANT STO SU JE PRZE MOC
– Prze ło że ni i od po wied nie służ by po win ni re ago wać na -

tych miast, gdy tyl ko uzy ska ją in for ma cję o ta kim fak cie

– mó wi pod kom. Se ba stian Kaj czyń ski. – W spra wie lidz -

bar skiej przy stą pio no do wy ja śnia nia do pie ro po kil ku

mie sią cach. Nic dziw ne go, że pro ku ra tu ra nie mo gła

zna leźć do wo dów.

Peł no moc nik ko men dan ta wo je wódz kie go ds. ochro -

ny praw czło wie ka z Olsz ty na i peł no moc nik ko men dan -

ta głów ne go zor ga ni zo wa li szko le nie dla lidz bar skich

po li cjan tów na te mat prze mo cy i dys kry mi na cji. 

– Na przy kła dzie tej spra wy uczy my te raz, ja kich błę -

dów nie wol no po peł niać – mó wi peł no moc nik ds.

ochro ny praw czło wie ka ko men dan ta głów ne go Po li cji

insp. Krzysz tof Łasz kie wicz. – Cho dzi o to, że by śmy

wszy scy: peł no moc ni cy, prze ło że ni i na uczy cie le w szko -

łach po li cyj nych wciąż i wciąż po wta rza li po li cjan tom,

że od chwi li pod ję cia in ter wen cji al bo czyn no ści pro ce -

so wych spo czy wa na nich bez względ na od po wie dzial -

ność za ży cie i zdro wie osób, wo bec któ rych je pro wa dzą. 

Nie mal każ dy z peł no moc ni ków miał na swo im te re -

nie do czy nie nia z ja kąś spra wą, któ ra roz grza ła me dia

i po sta wi ła na no gi or ga ni za cje zaj mu ją ce się ochro ną

praw czło wie ka. W ubie głym ro ku oskar że nia o po bi cie

pa dły np. w Gdań sku Wrzesz czu, Sie dl cach czy Ska ry -

sze wie k. Ra do mia. Po li cyj ni peł no moc ni cy mo ni to ro -

wa li je i in for mo wa li o nich Rzecz ni ka Praw

Oby wa tel skich. Wie dzą, że każ dy przy pa dek uży cia

prze mo cy przez po li cjan tów przy no si szko dy wi ze run -

kowi Po li cji ja ko ca łej for ma cji, utra tę za ufa nia do po li -

cjan tów na da nym te re nie i po gor sze nie at mos fe ry

w jed no st ce. 

ZA CZNIJ MY OD SIE BIE 
Kil ka na ście lat te mu pro blem praw czło wie ka w Po li cji

po dej mo wa ny był ra czej oka zjo nal nie. Po ja wiał się

przy oka zji nie któ rych skarg oby wa te li na po li cjan tów

i zni kał wraz z za ła twie niem ko lej ne go przy pad ku. Jed -

nak przez la ta, kie dy spo łe czeń stwo sta wa ło się co raz bar -

dziej róż no rod ne pod wzglę dem kul tu ry, wy zna nia, ko lo ru

skó ry, pre fe ren cji sek su al nych itd., itd., oka za ło się, że

prze strze ga nie pra wa czło wie ka to coś znacz nie wię cej

niż tyl ko nie na ru sza nie czy jejś nie ty kal no ści cie le snej.

Co raz czę ściej do cho dzi ło do prze stępstw z nie na wi ści

i na tle ra so wym, a po li cjan ci na co dzień spo ty ka li się ze

zja wi skiem wie lo kul tu ro wo ści i zwią za ny mi z tym pro ble -

ma mi. Nie zbęd ne sta ło się wy peł nie nie za pi su art. 14

ust. 3 usta wy o Po li cji o obo wiąz ku „re spek to wa nia god -

no ści ludz kiej oraz prze strze ga nia i ochro ny praw czło -

wie ka” znacz nie głęb szą tre ścią, któ rą przy no si ło ży cie. 

W 2004 ro ku Ko men dant Głów ny Po li cji po wo łał peł -

no moc ni ka ds. ochro ny praw czło wie ka. W ko men dach

wo je wódz kich funk cje te peł ni ły po cząt ko wo od de le -

go wa ne oso by, z cza sem rów nież stwo rzo no eta ty peł -

no moc ni ków. Dzi siaj w ca łej Po li cji dzia ła 23

peł no moc ni ków ds. ochro ny praw czło wie ka (17 w ko -

men dach wo je wódz kich, je den w Ko men dzie Głów nej

Po li cji i, na dal nie eta to wi, w 5 szko łach po li cyj nych).

W co dzien nej prak ty ce ich pra ca to nie ustan ne prze -

bi ja nie się do świa do mo ści po li cjan tów ze spra wa mi 

ni by oczy wi sty mi, a o któ rych jed nak wciąż trze ba przy -

po mi nać. Nie tyl ko o tym, że nie do pusz czal ne jest sto -

so wa nie prze mo cy. Tak że o tym, że nie do pusz czal ne są

nie to le ran cja, nie na wiść i dys kry mi na cja.

PRZE CIW KO NIE NA WI ŚCI
I DYS KRY MI NA CJI
Peł no moc ni cy ds. ochro ny praw czło wie ka współ pra cu -

ją z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi zaj mu ją cy mi się 

prze ciw dzia ła niem dys kry mi na cji na tle ra so wym i in -

sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się ochro ną praw czło wie ka,

utrzy mu ją kon takt z przed sta wi cie la mi mniej szo ści na -

ro do wych i et nicz nych, mo ni to ru ją zgło sze nia i spo sób

pro wa dze nia po stę po wań w spra wach, w któ rych ist nie -

je po dej rze nie dzia ła nia spraw cy z mo ty wów ra si stow -

skich, kse no fo bicz nych bądź wro go ści czy nie chę ci

do da nej gru py spo łecz nej.
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– Po zdarzeniu w Lidzbarku Warmińskim wzrosła w tym rejonie liczba skarg na przekroczenie uprawnień przez
policjantów. Nie sądzę, żeby policjanci dopuszczali się tego częściej niż poprzednio, raczej stali się łatwiejszym niż
dotąd obiektem pomówień. Znane mi są nawet przypadki, że policjanta wypisującego mandat straszono złożeniem

skargi, żeby zmusić go do odstąpienia od czynności – mówił podczas lutowej narady pełnomocnik komendanta
wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. ochrony praw człowieka podkom. Sebastian Kajczyński.

Wciąż trzeba przypominać nie tylko o tym, że
niedopuszczalne jest stosowanie przemocy,

także o tym, że niedopuszczalne są
nietolerancja, nienawiść i dyskryminacja.

Sza no wać każ de go
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W 2013 ro ku Ko men da Głów na Po li cji wy da ła po rad -

nik dla po li cjan tów za ty tu ło wa ny „Po pierw sze czło -

wiek. Dzia ła nia an ty dy skry mi na cyj ne w jed nost kach

Po li cji”. Po rad nik mó wi o dys kry mi na cji, uprze dze niach

i ste reo ty pach w przy stęp ny spo sób i po ka zu je, jak w ta -

kich spra wach po wi nien za cho wać się po li cjant. Pu bli -

ka cja po wsta ła z ini cja ty wy i pod kie run kiem insp.

Krzysz to fa Łasz kie wi cza i jest wspól ną pra cą po li cyj -

nych peł no moc ni ków ds. ochro ny praw czło wie ka. Po -

mo cy i wspar cia przy re ali za cji pod ręcz ni ka udzie li li

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich i Peł no moc nik Rzą du ds.

Rów ne go Trak to wa nia, a tak że fun da cje i sto wa rzy sze -

nia dzia ła ją ce na rzecz to le ran cji i rów no ści. 

PO ZNAĆ I ZRO ZU MIEĆ IN NYCH
Że by wo bec in nych za cho wać się wła ści wie, trze ba ich

ro zu mieć, że by ro zu mieć, trze ba wie dzieć. Ro lą peł no -

moc ni ków jest ucze nie po li cjan tów, co to jest wie lo kul -

tu ro wość. Bo skąd po li cjant ma wie dzieć na przy kład,

że przyj mu jąc de po zyt od osa dzo ne go w izbie za trzy -

mań mu zuł ma ni na, nie po wi nien do ty kać Ko ra nu, że by

nie ura zić je go uczuć re li gĳ nych? 

W CSP w Le gio no wie z te ma ty ki praw czło wie ka

prze szko lo no oko ło 5 tys. po li cjan tów. Pro ble ma ty ka by -

ła róż no rod na, od spo so bu le gi ty mo wa nia osób trans -

sek su al nych przez kul tu rę Afry ki czy re li gię is la mu,

po prze moc sta dio no wą.

Peł no moc ni cy szu ka ją róż nych form pro wa dze nia

dzia łal no ści. W wie lu jed nost kach, np. w Szko le Po li cji

w Słup sku, w CSP w Le gio no wie, w KWP w Byd gosz -

czy, tam tej sze peł no moc nicz ki pro wa dzą m.in. „Ży wą

bi blio te kę”, w ra mach któ rej słu cha cze szko ły spo ty ka -

ją się z ludź mi re pre zen tu ją cy mi róż ne po glą dy, re li gie

i orien ta cje sek su al ne. 

– Za pra sza my róż nych lu dzi na ra żo nych na nie rów ne

trak to wa nie, nie tyl ko z po wo du ich wia ry, jak mu zuł -

ma nów, ale tak że no si cie li HIV, ge jów, les bĳ ki czy na -

wet by łych więź niów – mó wi peł no moc nicz ka

ko men dan ta wo je wódz kie go w Byd gosz czy pod kom.

An na Zwief ka.

– Cho dzi o to, że by po li cjan ci za po zna li się z ich pro -

ble ma mi, ale też o to, że by te oso by pod po wie dzia ły, ja -

kie są ich ocze ki wa nia wo bec Po li cji w kwe stii

zwal cza nia prze stępstw z nie na wi ści. To jest też oka -

zja, że by po ka zać, że Po li cja ro bi w tym za kre sie wca le

nie ma ło – mó wi mł. insp. Ge rard Bah z Kielc. 

Te ma ty ka spo tkań, szko leń, warsz ta tów jest do sto so -

wy wa na do spe cy ficz nych pro ble mów re gio nu. Wy ciecz -

ki Ży dów od wie dza ją cych obóz kon cen tra cyj ny

Au schwitz -Bir ke nau to dla funk cjo na riu szy ma ło pol -

skich czę sty kon takt ze spo łecz no ścią ży dow ską, ale też

pro blem z prze ja wa mi an ty se mi ty zmu. Kra kow ski peł -

no moc nik pod insp. Pa weł Kar nas zor ga ni zo wał wspól -

nie z Cen trum Ży dów szko le nie dla po li cjan tów pt.

„Zro zu mieć zło”, któ re go idea opie ra ła się na od nie sie -

niach do Ho lo kau stu. We Wro cła wiu, gdzie ży je du że

sku pi sko Ro mów, z ini cja ty wy pod insp. Bar ba ry Lo renc -

-Że li sko po li cjan ci za po zna ni zo sta li z kul tu rą i pro ble -

ma mi spo łecz no ści rom skiej i zo bo wią za ni do czę ste go

od wie dza nia ich ko czo wisk nie w ce lu kon tro li, a ra czej

po mo cy i ochro ny przed ak ta mi nie to le ran cji i prze -

mo cy.

NIE TYL KO DLA PO LI CJAN TÓW
– To le ran cji dla wszel kiej in no ści trze ba uczyć od dziec -

ka – mó wi. mł. insp. Ge rard Bah z Kielc. – Dla te go pro -

wa dzi my spo tka nia i po ga dan ki dla dzie ci i mło dzie ży

w szko łach pod sta wo wych i gim na zjach. 

– W warsz ta tach na te mat rów no ści i to le ran cji, któ -

re zor ga ni zo wa li śmy wspól nie z peł no moc ni kiem wo je -

wo dy opol skie go, uczest ni czy ło już oko ło 300 uczniów

z kil ku na stu szkół i warsz ta ty te bę dzie my pro wa dzić

na dal – mó wi kom. Mi ro sła wa Ko rej ba z Opo la.

Z ini cja ty wy Ge rar da Ba ha w ra mach pro wa dzo nej

od paź dzier ni ka 2013 ro ku kam pa nii an ty dy skry mi na -

cyj nej „In ni nie gor si” Świę to krzy ski Urząd Wo je wódz -

ki wy dał na rok 2014 ka len darz, któ ry za po mo cą

fo to gra fii i ha seł pro pa gu je idee kam pa nii prze ciw ko

nie na wi ści (na zdj.).

W 10. rocz ni cę po wo ła nia, peł no moc ni cy ko men dan -

tów ds. ochro ny praw czło wie ka stwo rzy li nie daw no Po -

li cyj ną Plat for mę Prze ciw ko Nie na wi ści, któ rą

pa tro na tem ob ję li Rzecz nik Praw Oby wa tel skich i Ko -

men dant Głów ny Po li cji.

ELŻ BIE TA SI TEK
ilu stra cje z ka len da rza ŚUW w Kiel cach
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Żeby wobec innych zachować się właściwie,
trzeba ich rozumieć, żeby rozumieć, trzeba
wiedzieć. Rolą pełnomocników jest uczenie
policjantów, co to jest wielokulturowość.

Strona z kalendarza propagującego idee kampanii „Inni nie gorsi”
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N aj czę ściej w ta kiej sy tu acji wi na le ży po stro nie

kie ru ją cych, któ rym nie kie dy bra ku je wy obraź ni,

do świad cze nia czy umie jęt no ści prze wi dy wa nia

tzw. sy tu acji ko li zyj nych. Ale mo gą też wy stą pić czyn ni -

ki obiek tyw ne, jak np.: pro wa dzo ne ro bo ty dro go we,

stan na wierzch ni, a tak że zmie nia ją ce się na gle wa run -

ki at mos fe rycz ne. 

OD STĘP PO AN GIEL SKU
Funk cjo na riu sze Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KWP

w Ka to wi cach, ana li zu ją cy to za gad nie nie, za naj bar dziej

in te re su ją ce uzna li roz wią za nie an giel skiej Traf fic Po li -

ce, okre śla ne tam ja ko „Ke ep apart two che vrons”

(w do wol nym tłu ma cze niu: „Za cho waj od stęp dwóch

dy stan sów”).

Naj kró cej rzecz uj mu jąc, po le ga ono na wy ma lo wa niu

na pa sach wy zna czo nych dróg kra jo wych i wo je wódz -

kich cha rak te ry stycz nych zna ków po zio mych, przy po -

mi na ją cych ob raz du żej, ty le że

od wró co nej rzym skiej litery „V”, skie -

ro wa nej ostrym koń cem w kie run ku

jaz dy (dłu gość jej ra mie nia wy no -

si 3 m, od stęp mię dzy sym bo la mi

– ok. 40 m). Ozna ko wa nie to, ma ją ce

na ce lu ostrze że nie kie row cy o

dy stan sie, ja ki po wi nien za cho wać, ja dąc za kimś, uzu -

peł nia ją zna ki pio no we (in for ma cyj ne), usta wio ne

na po bo czu dróg. 

Zgod nie z za ło że niem od stęp mię dzy po jaz da mi po -

wi nien za gwa ran to wać kie row cy sku tecz ne za trzy ma nie

au ta w sy tu acji awa ryj nej i unik nię cie zde rze nia. Za nie -

prze strze ga nie usta lo nych re guł kie row cy gro zi wy so ki

man dat. 

W POL SKICH RE ALIACH
W na szym usta wo daw stwie od stę py na dro dze mię dzy

ja dą cy mi po jaz da mi nie są ści śle okre ślo ne. Je dy nie

o pręd ko ści i ha mo wa niu in for mu je ogól nie art. 19 usta -
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We dług ba dań pro wa dzo nych w Wiel kiej
Bry ta nii przez Na tio nal Mo tor way Month
Gro up, przed wpro wa dze niem ozna ko wa nia
re gu lu ją ce go ruch, na 15 000 prze jeż dża ją -
cych po jaz dów na wy bra nym od cin ku dro gi
aż 70 pro cent z nich po ru sza ło się zbyt 
bli sko wzglę dem po prze dza ją ce go. Z ko lej -
nych ba dań, wy ko na nych przez Trans port
Re se arch La bo ra to ry, wy ni ka, że na tym 
sa mym ob sza rze dro gi, po za sto so wa niu
roz wią za nia w po sta ci dy stan sów (che vro -
nów), licz ba zda rzeń wy ni ka ją cych z nie za -
cho wa nia bez piecz ne go od stę pu spa dła
o 56 pro cent.

Za cho waj od st´p 
dwóch dy stan sów
Do wykroczeń nagminnie popełnianych przez kierowców należy
nie tylko przekraczanie dozwolonych prędkości, ale również jazda
bez zachowania odpowiednio bezpiecznego dystansu
do poprzedzającego pojazdu. Czym takie „siedzenie na zderzaku”
przy gwałtownym hamowaniu może się zakończyć, nietrudno się
domyślić.

Znak poziomy chevronu

Znak pionowy chevronu

Wielka Brytania. Przykład
drogi, na której
zastosowano odstęp
dwóch dystansów. Znaki
poziome obejmują tylko
dwa wolniejsze pasy
ruchu (z nich odbywa się
zjazd z autostrady).
Zastosowanie chevronów
na wszystkich pasach
wykluczyłoby możliwość
wyprzedzania pojazdów
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wy z 20 czerw ca 1997 r. Pra wo o ru chu dro go wym

(tekst jed no li ty z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.):

1. Kie ru ją cy po jaz dem jest obo wią za ny je chać z pręd -
ko ścią za pew nia ją cą pa no wa nie nad po jaz dem,
z uwzględ nie niem wa run ków, w ja kich ruch się od by wa,
a w szcze gól no ści: rzeź by te re nu, sta nu i wi docz no ści dro -
gi, sta nu i ła dun ku po jaz du, wa run ków at mos fe rycz nych
i na tę że nia ru chu.

2. Kie ru ją cy po jaz dem jest obo wią za ny:
1) je chać z pręd ko ścią nie utrud nia ją cą jaz dy in nym

kie ru ją cym;
2) ha mo wać w spo sób nie po wo du ją cy za gro że nia bez -

pie czeń stwa ru chu lub je go utrud nie nia;
3) utrzy my wać od stęp nie zbęd ny do unik nię cia zde rze -

nia w ra zie ha mo wa nia lub za trzy ma nia się po -
prze dza ją ce go po jaz du.

3. Po za ob sza rem za bu do wa nym, na jezd niach dwu -
kie run ko wych o dwóch pa sach ru chu, kie ru ją cy po jaz -
dem ob ję tym in dy wi du al nym ogra ni cze niem pręd ko ści
al bo po jaz dem lub ze spo łem po jaz dów o dłu go ści prze -
kra cza ją cej 7 m jest obo wią za ny utrzy my wać ta ki od stęp
od po jaz du sil ni ko we go znaj du ją ce go się przed nim, aby
in ne wy prze dza ją ce po jaz dy mo gły bez piecz nie wje chać
w lu kę utrzy my wa ną mię dzy ty mi po jaz da mi. Prze pi su
te go nie sto su je się, je że li kie ru ją cy po jaz dem przy stę-
pu je do wy prze dza nia lub gdy wy prze dza nie jest za bro -
nio ne.

4. Po za ob sza rem za bu do wa nym w tu ne lach o dłu go -
ści prze kra cza ją cej 500 m kie ru ją cy po jaz dem jest obo -
wią za ny utrzy my wać od stęp od po prze dza ją ce go po jaz du
nie mniej szy niż:

1) 50 m – je że li kie ru je po jaz dem o do pusz czal nej 
ma sie cał ko wi tej nie prze kra cza ją cej 3,5 t lub au to -
bu sem;

2) 80 m – je że li kie ru je ze spo łem po jaz dów lub po jaz -
dem nie wy mie nio nym w pkt 1.

5. Or gan za rzą dza ją cy ru chem na dro gach mo że
zmniej szyć lub zwięk szyć za po mo cą zna ków dro go -
wych do pusz czal ny od stęp, o któ rym mo wa w ust. 4,
w za leż no ści od obo wią zu ją cej w tu ne lu do pusz czal nej
pręd ko ści.

Jak wi dać, ko deks dro go wy w pkt 5 da je moż li wość

praw nej re gu la cji od le gło ści do pusz czal ne go od stę pu

mię dzy po jaz da mi, ale do ty czy on tyl ko szcze gól ne go

frag men tu in fra struk tu ry dro go wej, ja kim jest tu nel.

Z ko lei art. 19 pkt 2 ust. 3 wy mie nio nej usta wy zo bo -

wią zu je kie ru ją ce go tyl ko do za cho wa nia od stę pu nie -

zbęd ne go do unik nię cia zde rze nia z po prze dza ją cym

po jaz dem. 

Usta wo daw stwo bry tyj skie jest w tym za kre sie bar -

dziej pre cy zyj ne niż na sze. Gdy by prze nieść je

na grunt pol ski (a tym sa mym dać Po li cji moż li wość

sto so wa nia sank cji), an glo sa ska sym bo li ka mu sia ła by

wy stę po wać w gru pie na szych zna ków na ka zu. 

Ewen tu al ne wpro wa dze nie no wej re gu la cji od le -

gło ści do pusz czal ne go od stę pu mię dzy po jaz da mi

mu sia ło by tak że iść w pa rze z kam pa nią in for ma cyj -

ną o za się gu ogól no pol skim. Sa ma bo wiem ko rek ta

roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z 3 lip ca 2003

r. w spra wie szcze gó ło wych wa run ków tech nicz nych

dla zna ków i sy gna łów dro go wych oraz urzą dzeń bez -

pie czeń stwa ru chu dro go we go i wa run ków ich

umiesz cza nia na dro dze (Dz.U. z 2003 r. nr 220,

poz. 2181, z późn. zm.), w przy pad ku bra ku do sta -

tecz nych źró deł fi nan so wa nia, mo że oka zać się nie -

wy star cza ją ca. 

PO LI CYJ NYM OKIEM
Zda niem funk cjo na riu szy WRD KWP w Ka to wi cach

wy bór miejsc, w któ rych na le ża ło by wpro wa dzić ści -

słą re gu la cję od le gło ści mię dzy po jaz da mi, po wi nien

wy ni kać ze sta ty sty ki zda rzeń spo wo do wa nych tym

ro dza jem ko li zji. Naj bar dziej więc ra cjo nal ne by ło by

za sto so wa nie zmian na od cin kach dróg o du żym na tę -

że niu ru chu (au to stra dy, dro gi eks pre so we, kra jo we

i wo je wódz kie).

War to pod kre ślić, że na pol skich dro gach wi dać już

symp to my świad czą ce o zro zu mie niu idei bez piecz -

nych od stę pów. Przy kła dem za rząd ca dro gi, któ ry

wpro wa dził znak in for mu ją cy o za le ca nej od le gło ści

mię dzy po jaz da mi bę dą cy mi w ru chu na au to stra dzie

A -1 na od cin ku Ru so cin – Czer wie ni ce. Jak pod kre ślił

przed sta wi ciel fir my za rzą dza ją cej, po mysł zro dził się

pod czas wspól nej ak cji pre wen cyj nej „Kul tu ral na jaz -

da”, zor ga ni zo wa nej przy udzia le Ge ne ral nej Dy rek -

cji Dróg Kra jo wych i Au to strad oraz Wy dzia łu Ru chu

Dro go we go KWP w Gdań sku.

Z uwa gi na du żą po wierzch nię zna ku oraz za sto so -

wa ną kon struk cję ta bli cę umiesz czo no za ba rie ra mi

ochron ny mi, na od cin kach mię dzy wę zło wych au to -

stra dy. Ni ko mu to jed nak nie prze szka dza, li czy się

bo wiem war tość in for ma cyj na zna ku. Miej my na dzie -

ję, że za tym przy kła dem pój dą na stęp ne, a bez piecz -

ne od stę py znaj dą rów nież swo je unor mo wa nia

w prze pi sach.

MARCIN LEŚNIAK
WRD KWP w Katowicach

zdj. archiwum
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Zmar ła 
jed na
z ostat nich
wdów 
ka tyń skich 

10 stycz nia br. zmar ła Oj cu mi -

ła Wołk, wdo wa po por. Win cen -

tym Woł ku, za mor do wa nym 30

kwiet nia 1940 r. w Ka ty niu. Mia -

ła 96 lat. O jej śmier ci do wie dzie -

li śmy się od Kry sty ny Krzysz ko wiak, cór ki asp. Po li cji Pań stwo wej

Mi cha ła Adam czy ka, jeń ca Ostasz ko wa, za mor do wa ne go przez NKWD

w Twe rze (Ka li ni nie) i wrzu co ne go do do łów śmier ci w Mied no je. 

Obie pa nie wy stę po wa ły prze ciw Ro sji w gło śnym po stę po wa niu

przed Eu ro pej skim Try bu na łem Praw Czło wie ka w Stras bur gu, za rzu ca -

jąc mo skiew skim są dom nie na le ży cie prze pro wa dzo ne śledz two. ETPC

po cząt ko wo uznał więk szość ar gu men tów Po la ków, a na stęp nie 21 paź -

dzier ni ka 2013 r. po roz pa trze niu spra wy przez Wiel ką Izbę uznał, że nie

jest w sta nie oce nić ro syj skie go śledz twa, oraz że Ro sja nie do pu ści ła się

po ni ża ją ce go trak to wa nia wo bec krew nych ofiar. Dru gi wy rok stras bur -

ski był wiel kim za sko cze niem dla stro ny pol skiej. 

– Pa ni Oj cu mi ła by ła dla nas jak mat ka – wspo mi na Kry sty na Krzysz -

ko wiak. – Prze wod ni czy ła nam, do da wa ła sił. Wy rok, któ ry usły sze li śmy

w Stras bur gu, za ła mał ją i wi dać by ło, jak ga śnie w oczach. 

– Ga sła, ale nie pod da wa ła się, za snę ła w spo ko ju. Spra wę przez nią

roz po czę tą chce my do pro wa dzić do koń ca – do da je jej cór ka Wi to mi ła

Wołk -Je zier ska, któ ra tak że wy stę po wa ła w po stę po wa niu przed ETPC

w Stras bur gu prze ciw Ro sji. 

Oj cu mi ła Wołk, z do mu Gan carz, uro dzi ła się 20 kwiet nia 1917 r.

Za por. ar ty le rii Win cen te go Woł ka wy szła w 1938 r. Woj na za sta ła mę -

ża w Za mbro wie, gdzie był wy kła dow cą Ma zo wiec kiej Szko ły Pod cho -

rą żych Re zer wy Ar ty le rii im. gen. Jo ze fa Be ma. Ra zem z in ny mi

wy ru szył na Wschód. Po agre sji so wiec kiej tra fił do obo zu w Ko ziel sku,

skąd do tar ła jed na kart ka do ro dzi ny, w któ rej pi sał, że wró ci na chrzest

swo jej có recz ki w wol nej Pol sce… Zo stał za mor do wa ny przez Ro sjan

w Ka ty niu. Miał wte dy 30 lat. Oj cu mi ła z kil ku mie sięcz ną Wi tą prze by -

wa ła w tym cza sie w Ru mu nii, gdzie do tar ła we wrze śniu 1939 r. Win -

cen ty Wołk zo stał zi den ty fi ko wa ny pod czas eks hu ma cji nie miec kich

w Ka ty niu w 1943 r. 

Wszyst kie trzy ko bie ty: Oj cu mi ła Wołk, Wi to mi ła Wołk -Je zier ska i Kry -

sty na Krzysz ko wiak, zwró ci ły się w ubie głym ro ku z pe ty cją do Ra dy

Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa oraz in nych in sty tu cji pań stwo wych

o po moc w spro wa dze niu szcząt ków ich bli skich do Pol ski. Oj cu mi ła Wołk

pra gnę ła spo cząć w jed nej mo gi le z mę żem, któ re go ostat ni raz wi dzia -

ła 25 sierp nia 1939 r. W ro dzin nym gro bie na cmen ta rzu w War sza wie -

-Wło chach, gdzie 16 stycz nia br. zo sta ła po cho wa na, przy go to wa ne jest

miej sce dla jej mę ża.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. ar chi wum

Pa mięć przy wra ca na 
Zbrod nia ka tyń ska ma już swo je miej sce w zbio ro wej pa mię ci Po la -

ków. Cią gle jed nak po strze ga na jest przez pry zmat ofia ry zło żo nej przez

ofi ce rów Woj ska Pol skie go. Wśród ogó łu spo łe czeń stwa bar dzo ni kła jest

świa do mość, że więk szość za mor do wa nych sta no wi li po li cjan ci II Rze -

czy po spo li tej, a naj więk szym cmen ta rzem ka tyń skim jest Mied no je. Tę

lu kę hi sto rycz ną sta ra ją się wy peł nić w Łódz kiem. 

W grud niu 2013 r. uka zał się mi nial bum po świę co ny funk cjo na riu -

szom Po li cji Pań stwo wej z te go wła śnie wo je wódz twa, któ rzy tra fi li

do so wiec kiej nie wo li. Ty tuł „Mied no je” mo że tro chę my lić, gdyż treść

książ ki na kre śla hi sto rię po li cjan tów II RP w du żo szer szym kon tek ście

– ca łej II woj ny świa to wej. Al bum skła da się z ob szer ne go wpro wa dze -

nia oraz szes na stu bio gra mów przed wo jen nych po li cjan tów. Każ dy z

pięk ny mi zdję cia mi. I tu też ty tuł mo że nie co wpro wa dzić w błąd, gdyż

je den z przed sta wio nych funk cjo na riu szy przo dow nik An to ni Ja coń 

osa dzo ny był w ła grze ko ło Smo leń ska, skąd 19 li sto pa da 1939 r. zo stał

prze ka za ny wła dzom nie miec kim w Brze ściu nad Bu giem. Tra fił do obo -

zu w Ba wa rii, a na stęp nie w Bran den bur gii, skąd po cięż kiej cho ro bie

zo stał w 1943 r. zwol nio ny i wró cił do ro dzin nej wsi. Zmarł w 1948 r.

Więk szość bio gra mów to jed nak jeń cy Ostasz ko wa, któ rzy zo sta li za mor -

do wa ni w Ka li ni nie (obec nie Twer) i wrzu ce ni do do łów śmier ci w Mied -

no je. Wszy scy po cho dzi li z te re nów przed wo jen ne go wo je wódz twa

łódz kie go.

– Po mysł wy da nia pu bli ka cji na ro dził się bar dzo daw no – mó wi Ja ro -

sław Ol bry chow ski, czło nek Za rzą du Od dzia łu Łódz kie go Ogól no pol -

skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939 r., a za ra zem pre zes

Fun da cji Me mo ria Con di ta, któ ra by ła głów nym mo to rem ca łe go przed -

się wzię cia. – Wcze śniej na ze bra niach na sze go od dzia łu OSRP 1939 r.

po ja wia ły się wspo mnie nia, oglą da li śmy zdję cia, do ku men ty. Al bum ma

po móc prze cho wać tę pa mięć w bar dziej trwa łej for mie. Je stem wnu -

kiem przed wo jen ne go po li cjan ta i bar dzo mi za le ży, aby pa mięć o tych bo -

ha te rach trwa ła. 

Al bum wy da ny zo stał w na kła dzie 144 eg zem pla rzy i tra fił do ro dzin

przed sta wio nych na kar tach po li cjan tów, ko mend po wia to wych w Łódz -

kiem i in nych in sty tu cji z re gio nu. Pu bli ka cja uj rza ła świa tło dzien ne

dzię ki wspar ciu Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Łódz kie go, Ar -

chi wum Pań stwo we go w Ło dzi i oczy wi ście Fun da cji Me mo ria Con di ta. 

Książ ka bę dzie wzno wio na w tym ro ku w szer szym wy da niu. Do łą czo -

nych zo sta nie kil ka no wych bio gra mów funk cjo na riu szy in nych służb, aby

i ich po święce nie zo sta ło upa mięt nio ne. Pierw szy po sze rzo ny do druk

w licz bie oko ło 300 sztuk ma po ja wić się na prze ło mie mar ca i kwiet nia,

dru gi, w na kła dzie 400 eg zem pla rzy, w sierp niu. 

– Wszyst ko za le ży od do fi nan so wa nia, któ re uda się uzy skać – wy zna -

je pre zes Ja ro sław Ol bry chow ski. – Dzia łal ność na szej fun da cji fi nan so -

wa na jest po czę ści przez Urząd Mar szał kow ski, po czę ści przez IPN,

po czę ści przez mu zea re gio nal ne, a po czę ści z wła snych środ ków. 

Po zy cja ma tra fić do wszyst kich szkół po nad pod sta wo wych w wo je -

wódz twie łódz kim (po za mia stem Ło dzią) i być po mo cą w prze pro wa dza -

nych przez człon ków OSRP 1939 r. lek cjach pa mię ci na te mat tra ge dii

po li cjan tów II Rze czy po spo li tej. 

Pla ny Fun da cji Me mo ria Con di ta wy bie ga ją w przy szłość. W za my śle

jest wy da nie dwu to mo we go al bu mu z bio gra ma mi wszyst kich, a by ło ich

pra wie 700, po li cjan tów wo je wódz twa łódz kie -

go, któ rzy zo sta li za mor do wa ni w zbrod ni ka -

tyń skiej. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Mied no je, pra ca zbio ro wa, 

Wy daw nic two Fun da cja Me mo ria Con di ta,

Łódź 2013 
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Państwo Wołkowie latem 1938 r. 
w Przemyślu 
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90 LAT TE MU

Marzec 1924
• 10 ofiar wśród po li cjan tów.

Ośmiu funk cjo na riu szy zgi nę ło

od ban dyc kich kul na Kre sach

Wschod nich: po ste run ko wi Wła dy -

sław Mord ko (lat 27), Gie na dij Bar mu kow i Ja kub Si ta rek

w woj. po le skim; po ste run ko wi Szy mon Żem czu gow i Piotr So -

bo ciń ski na zie mi wi leń skiej; post. Szcze pan Gry giel (lat 27)

w woj. no wo gródz kim, post. Jan Wey er (lat 30) na Wo ły niu, post.

Sta ni sław Wie wió row ski w woj. tar no pol skim. Dwaj po zo sta li: 

st. post. Igna cy Se re wa (lat 30) – po legł z rę ki nie zna ne go ban dy -

ty we wsi Dę by (pow. pu ław ski), post. Wła dy sław Łycz ko (lat 33)

– zgi nął w pow. oświę cim skim.

• W Głów nej Szko le Po li cji w War sza wie wpro wa dzo no dla słu cha -

czy kom pa nii ofi cer skiej na ukę jaz dy kon nej oraz na ukę o ko niu.

Tech ni ki jaz dy uczył nad kom. Szo pa, ko men dant sto łecz ne go 

Dy wi zjo nu Kon ne go. 

6 III – Po pi sem umie jęt no ści oraz za wo da mi za koń czył się w Za -

ko pa nem pierw szy kurs nar ciar ski dla funk cjo na riu szy PP. Trwał 14

dni. W za ło że niu kur sy te ma ją być sta łym ele men tem wy szko le nia

funk cjo na riu szy PP peł nią cych służ bę w re jo nach trud no do stęp nych

zi mą.

13 III – Ko men dant głów ny PP Ma rian Bo rzęc ki od po wia dał

w Sej mie na za rzu ty do ty czą ce przy pad ków prze mo cy wo bec za trzy -

ma nych oraz ko rup cji w sze re gach for ma cji.

21 III – De kre tem Pre zy den ta RP na sta no wi sko mi ni stra spraw

we wnętrz nych po wo ła ny zo stał Zyg munt Hübner (lat 44), ab sol went

Wy dzia łu Pra wa UW oraz uni wer sy te tu w Ode -

ssie. By ły wi ce pre zy dent Ra do mia (1917).

W 1921 r. ob jął urząd pro ku ra to ra Są du Ape la cyj -

ne go w War sza wie, na któ rym po zo stał do cza su

no mi na cji na mi ni stra SW. Se kre tarz Za rzą du

Głów ne go Zrze sze nia Sę dziów i Pro ku ra to rów.

Czło nek ko mi te tu re dak cyj ne go „Ga ze ty Ad mi -

ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”. Od zna czo ny Krzy -

żem Ko man dor skim OOP (1922). (zdj. obok).

40 LAT TE MU
Marzec 1974

• Se kre ta riat KC PZPR opu bli -

ko wał uchwa łę w spra wie 30. rocz -

ni cy po wo ła nia MO i SB. Głów nym

punk tem ob cho dów te go świę ta

mia ła być cen tral na aka de mia w War sza wie w paź -

dzier ni ku br. (zdj. obok)

• We wszyst kich jed nost kach MO i SB oraz or ga -

ni za cjach or mow skich trwa ła ak cja po dej mo wa nia

i re ali za cji zo bo wią zań dla uczcze nia ju bi le uszu PRL

oraz po wo ła nia or ga nów po rząd ku i bez pie czeń stwa

pu blicz ne go. Funk cjo na riu sze i or mow cy zgła sza li go -

to wość prze pra co wa nia w czy nie spo łecz nym se tek

ty się cy go dzin dla lep sze go za bez pie cze nia po rząd -

ku w swo ich re jo nach, po ma ga li przy in we sty cjach

bu dow la nych, po rząd ko wa li oto cze nie swo ich jed no -

stek, od da wa li ho no ro wo krew dla ra to wa nia ży cia in -

nych lu dzi.

• W KW MO we Wro cła wiu od by -

ło się uro czy ste wrę cze nie li stu gra -

tu la cyj ne go i na gro dy pie nięż nej

mi ni stra SW Sta ni sła wa Ko wal czy ka

ro dzi com tro jacz ków: pod cho rą że mu

An drze jo wi Bek sie – słu cha czo wi

WSO w Le gio no wie, i je go mał żon -

ce, pra cow ni cy Wro cław skiej Fa bry ki

Urzą dzeń Me cha nicz nych.

28 III – W KW MO w Ka to wi cach zor ga ni zo wa no kon fe ren cję pra -

so wą, pod czas któ rej przed sta wio no ma te ria ły do ty czą ce śledz twa

o kryp to ni mie „An na”, w spra wie se ryj nych mor derstw do ko ny wa -

nych w la tach 1964–1970 w Bę dzi nie i oko li cy. Kon fe ren cję pro wa -

dził płk Be ne dykt Ca der, ko men dant wo je wódz ki w Ka to wi cach,

przy współ udzia le pro ku ra to ra Jó ze fa Gur gu la z Pro ku ra tu ry Ge ne -

ral nej oraz przed sta wi cie li KG MO i Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Ka -

to wi cach.

20 LAT TE MU
Marzec 1994

• W me diach ostra kam pa nia

an ty po li cyj na po opu bli ko wa niu

przez „Ga ze tę Wy bor czą” ar ty ku -

łu o rze ko mej ko rup cji w po znań skiej po li cji oraz udzia le w niej ko -

men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. Ze no na Smo lar ka.

1 III – Zmia ny ka dro we w Po li cji – mi ni ster

SW na wnio sek ko men dan ta głów ne go Po li cji

mia no wał: insp. Je rze go Stań czy ka (lat 58), do -

tych cza so we go ko men dan ta wo je wódz kie go Po -

li cji w Szcze ci nie, ko men dan tem sto łecz nym

Po li cji (zdj. obok); pod insp. Win cen te go Szy -

ma nia ka, do tych cza so we go ko men dan ta wo je -

wódz kie go Po li cji w Za mo ściu, ko men dan tem

wojewódzkim w Kiel cach. 

7 III – W po bli żu Gó ry Kal wa rii wy ło wio no z Wi sły ob na żo ne zwło -

ki dwóch męż czyzn. Zwło ki by ły po zba wio ne głów. Choć spra wa wy glą -

da ła na bez na dziej ną, eki pie z Wy dzia łu Ope ra cyj no -Roz po znaw cze go

KSP uda ło się po kil ku dniach usta lić per so na lia ofiar oraz ich prze stęp -

cze po wią za nia. Szyb ko też od kry to mo tyw za bój stwa (ze msta za prze -

śla do wa nie i szan taż). Za trzy ma no dwóch spraw ców.

17 III – We szło w ży cie za rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu i Go spo -

dar ki Mor skiej z 3 mar ca 1994 r. w spra wie szcze gó ło wych prze-

pi sów okre śla ją cych zna ki i sy gna ły dro go we oraz urzą dze nia

bez pie czeń stwa ru chu (M.P. nr 16, poz. 120).

22 III – Po li tycz ny Ko mi tet Do rad czy przy Mi ni strze Spraw We -

wnętrz nych jed no myśl nie za opi nio wał pro jekt de cy zji mi ni stra SW

o ogra ni cze niu spon so ro wa nia Po li cji je dy nie do wła ści wych te ry to rial -

nie jed no stek ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej oraz fun da cji i to -

wa rzystw ubez pie cze nio wych, a tak że utwo rze nia cen tral ne go kon ta

na ten cel w po szcze gól nych urzę dach pod le głych MSW.

23/24 III – Asp. Hen ryk Sto la rek (lat 38), funk cjo na riusz Ko mi -

sa ria tu Po li cji w Brzeź niu (woj. sie radz kie), peł nią cy sa mot nie służ -

bę pa tro lo wą, zo stał za mor do wa ny przez nie zna nych spraw ców

w po bli żu wsi Za po le. Ra dio wóz ze zwło ka mi po li cjan ta zna le zio no

w le śnym sta wie. 

oprac. JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”, „W Służ bie Na ro du”, 

„Ga ze ta Po li cyj na”
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Wnie dzie lę, 14 ma ja 1933 r., w ca łym po wie cie

brzo zow skim (wów czas woj. lwow skie), od by -

wa ły się wie ce po li tycz ne. W sa mym Brzo zo wie,

le żą cym oko ło 25 km od Sa no ka, pre zen to wał się m.in.

po seł BBWR: gen. bryg. w st. spocz. An drzej Ga li ca;

w nie od le głej Dyd ni i Gra bow ni cy agi to wa li człon ko wie

Stron nic twa Na ro do we go z po słem Sta ni sła wem Ry ma -

rem na cze le. To wa rzy szy li mu m.in.: Jan Chu dzik, by -

ły oso bi sty se kre tarz pre ze sa SN Ro ma na Dmow skie go,

oraz eme ry to wa ny ma jor WP Wła dy sław Owoc, se kre -

tarz brzo zow skie go od dzia łu stron nic twa.

Po za koń czo nym wie cu dzia ła cze SN go ści li u księ -

dza Ka zi mie rza Dut kie wi cza, pro bosz cza brzo zow skiej

pa ra fii. Dzie li li się wra że nia mi z od by tych mi tyn gów,

pod kre śla li du że za in te re so wa nie miesz kań ców po wia -

tu pro gra mem stron nic twa, cze go do wo dem mia ły być

grom kie okla ski spo rej rze szy słu cha czy, ży wo re agu ją -

cych na wy stą pie nia po sła Ry ma ra i miej sco wych dzia -

ła czy SN. Pro boszcz Dut kie wicz, któ ry rów nież nie

ukry wał swych en dec kich sym pa tii, z sa tys fak cją po -

twier dził, że wśród lo kal nej spo łecz no ści nie bra ku je

zwo len ni ków Stron nic twa Na ro do we go. 

– To za słu ga – mó wił – miej sco wych dzia ła czy par tii,

ma jo ra Owo ca i ma gi stra Chu dzi ka, bar dzo ak tyw nych,

po tra fią cych prze ko nać do idei na ro do wych nie tyl ko

brzo zo wian, ale i miesz kań ców są sied nich po wia tów. 29-

-let ni Jan Chu dzik, na przy kład, szcze gól nie za an ga żo -

wał się w dzia łal ność na rzecz tu tej szej spo łecz no ści

– pod kre ślał du chow ny. – Kie ro wał lo kal ną Sek cją Mło -

dych SN, a ja ko apli kant no ta rial ny udzie lał miesz kań -

com bez płat nych po rad praw nych, czym za skar bił so bie

ich wdzięcz ność i zy skał du żą po pu lar ność. 

Ro sną ce po par cie dla ru chu na ro do we go nie uszło

jed nak uwa gi lo kal nych władz sa na cyj nych, któ re nie

szczę dzi ły wy sił ków, aby zdys kre dy to wać swych po li -

tycz nych prze ciw ni ków.

SKRY TO BÓJ CZY STRZAŁ
Oko ło godz. 22.30 mjr Owoc i mgr Chu dzik opu ści li

ple ba nię, kie ru jąc się do swych do mów. Ode szli za le d -

wie kil ka na ście me trów od furt ki po se sji, kie dy roz legł

się huk wy strza łu i obaj męż czyź ni ru nę li na zie mię. Jak

wy ka za ła póź niej sza sek cja zwłok, ofia ry za ma chu zo -

sta ły po strze lo ne z du bel tów ki. Jan Chu dzik, tra fio ny

w tył gło wy, zgi nął na miej scu. Na ple cach ma jo ra Owo -

ca na li czo no 21 prze strze lin śru tem, któ ry prze bił płu -

ca i opłuc ną, po wo du jąc sil ny krwo tok. W cięż kim

sta nie ma jo ra prze wie zio no do szpi ta la w Sa no ku. Ży cie

ura to wa ła mu na tych mia sto wa ope ra cja.

Na miej scu zda rze nia szyb ko zja wił się ko men dant

po wia to wy PP kom. Bo le sław Dre wiń ski, wraz z eki pą

śled czą. W ską pym świe tle la tar ni ulicz nych nie wie le

jed nak zdo ła li usta lić. Za naj bar dziej praw do po dob ne

miej sce od da nia strza łu uzna li na roż nik ko ściel nej po se -

sji, po ło żo nej od stro ny ob sia nych zbo żem pól. Za bój ca

strze lał do swych ofiar z od le gło ści oko ło 40 me trów,

z ty łu. Mie rzył wy so ko, w ple cy, więc przy pusz czal nie

chciał za bić. Po tem uciekł w po le. 

Na za jutrz z Ko men dy Okrę go wej (wo je wódz kiej) PP

we Lwo wie przy je chał na czel nik urzę du śled cze go 

nad kom. Pe try. Pod je go kie run kiem wzno wio no prze -

szu ki wa nie miej sca zbrod ni oraz przy stą pio no do roz -

py ty wa nia świad ków. Za sta na wia no się nad mo ty wem

zbrod ni. Pod uwa gę bra no dwa: ze msta oso bi sta lub

prze ko na nia po li tycz ne. Nie do koń ca by ło też wia do -

me, kto był ce lem za ma chu. Oby dwaj dzia ła cze stron -

nictw czy tyl ko je den z nich? Z ra cji wie ku i par tyj ne go

za an ga żo wa nia ce lem nu mer 1 wy da wał się mjr rez.

Wła dy sław Owoc. Ten 46-let ni męż czy zna od 22. ro ku

ży cia był żoł nie rzem. Wal czył na fron tach I woj ny świa -

to wej, brał udział w woj nie 1920 r. z bol sze wi ka mi.

W 1928 r. zo stał ko men dan tem Ka dry Ba ta lio nu Za pa -

so we go 6. Puł ku Pie cho ty Le gio nów w Wil nie. Rok póź -

niej z po wo dów po li tycz nych mu siał opu ścić sze re gi

woj ska. Za an ga żo wał się w dzia łal ność skraj nie na cjo na -

li stycz nej or ga ni za cji Obóz Wiel kiej Pol ski, a póź niej

Stron nic twa Na ro do we go. Stał się w ten spo sób prze -

ciw ni kiem obo zu rzą dzą ce go. Czy na ty le jed nak nie -

bez piecz nym, że po sta no wio no go zli kwi do wać?

OSA CZO NY RO MAN JAJ KO
Wia do mość o skry to bój czym za ma chu do ko na nym

na dwóch zna nych dzia ła czach en dec kich moc no po ru -

szy ła lo kal ną spo łecz ność. Miesz kań cy nie kry li słów po -

tę pie nia, usi łu jąc do po móc śled czym w zna le zie niu

ja kie goś punk tu za cze pie nia, pro wa dzą ce go do usta le -

nia spraw cy(ów) zbrod ni. Po li cjan ci ana li zo wa li do kład -

nie każ dą in for ma cję, każ dą su ge stię do ty czą cą ofiar.

Bez po śred nich świad ków zda rze nia, nie ste ty, nie by ło.

Ma te rial nych do wo dów rów nież nie zna le zio no. Się -

gnię to więc do źró deł ope ra cyj nych. Uzy ska ne tą dro gą

in for ma cje wska zy wa ły, że na le ży bli żej za in te re so wać

się oso bą nie ja kie go Ro ma na Jaj ki, po moc ni ka bu chal te -

ryj ne go z miej sco wej ka sy ko mu nal nej, któ ry już na kil -

ka mie się cy przed za ma chem w luź nych roz mo wach ze

zna jo my mi (to czo nych zwy kle w go spo dzie, przy pi -

wie), a tak że swo imi brać mi, da wał do zro zu mie nia, że

szy ku je się „coś po waż ne go z en de ka mi”. Po nie waż jed -
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Pod że ga cze z Brzo zo wa

Nie miałem zamiaru zabić Władysława Owoca, chociaż Stankiewicz kazał mi „strzelać wprost w łeb, 
jak w psa”. I żebym nie żałował kul, gdyby trzeba było (...). Codziennie dawał mi browning i uczył go nabĳać.

Bałem się odmówić, bo mówił, że to z polecenia starosty Nazimka. I że jak się wycofam, to stracę posadę 
w Kasie Komunalnej i wystawią mi taki „wilczy bilet”, że nigdzie już nie znajdę pracy.

Przestrzeliny w kurtce
mjr. Owoca

Mjr rez. Władysław
Owoc
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nak szcze gó łów nie zdra dzał, re we la cje te pusz cza no

mi mo uszu. Te raz na bra ły one in ne go zna cze nia.

Kie dy do dat ko wo jesz cze je den z miesz kań ców Brzo -

zo wa po in for mo wał śled czych, że krót ko po wy strza le

wi dział Jaj kę w po bli żu ko ściel nej po se sji, idą ce go jak -

by od stro ny pól, nie zwle ka no już z je go za trzy ma niem.

Po sa dzo ny przed sę dzią śled czym Ro man Jaj ko po -

cząt ko wo wy pie rał się ja kie go kol wiek udzia łu w za ma -

chu. Usi ło wał też zba ga te li zo wać swo je groź by rzu ca ne

wcze śniej pod ad re sem człon ków SN. Do pie ro kie dy

po ka za no mu na rzę dzie zbrod ni – zna le zio ną w zbo żu

du bel tów kę, któ rą ku pił od są sia da Mroz ka, przy znał się

do od da nia skry to bój cze go strza łu. Zło żył też ob szer ne

wy ja śnie nia, od któ rych prze słu chu ją cym go śled czym

z pew no ścią wło sy mu sia ły zje żyć się na gło wach.

LU DZIE STA RO STY?
Mam przed so bą nie wiel ką bro szu -

rę, wy da ną w 1933 r. we Lwo wie na -

kła dem Dru kar ni Kre so wej. Jej

peł ny ty tuł brzmi: O mord

w Brzo zo wie. W pod ty tu le: Spra -

woz da nie z pro ce su przed

Są dem Przy się głych w Sa no ku.

Na 64 stro nach za miesz czo no do -

kład ny prze bieg to czą cej się

w dniach 18–26 wrze śnia 1933 r. roz pra wy kar nej prze -

ciw ko: Ro ma no wi Jaj ce, lat 28, oskar żo ne mu o nie -
umyśl ne spo wo do wa nie śmier ci Ja na Chu dzi ka i cięż kie
uszko dze nie cia ła Wła dy sła wa Owo ca; Ste fa no wi Stan -

kie wi czo wi, lat 39, star sze mu po ste run ko we mu służ -

by śled czej, oskar żo ne mu o do ko na nie zbrod ni pod że ga nia
i po moc nic twa do za bój stwa (z po cząt kiem 1933 r. aż do 14
ma ja 1933 r. w Brzo zo wie wie lo krot nie na kła niał Ro ma -
na Jaj kę do za bi cia Wła dy sła wa Owo ca, a nad to był mu
po moc nym przy po peł nia niu te go prze stęp stwa), oraz 

ko mi sa rzo wi Bo le sła wo wi Dre wiń skie mu, lat 39, ko -

men dan to wi po wia to we mu PP w Brzo zo wie, oskar żo -

ne mu o do ko na nie zbrod ni pod że ga nia do za bój stwa
(z po cząt kiem 1933 r. kil ka krot nie na kła niał Ste fa na Stan -
kie wi cza do za bi cia Wła dy sła wa Owo ca).

Przez osiem dni, przy wy peł nio nej po brze gi sa li Są -

du Okrę go we go przy ul. Ko ściusz ki w Sa no ku (a pierw -

sze go dnia pro ce su na wet w asy ście bo jo we go od dzia łu

po li cji, czu wa ją ce go na ze wnątrz), to czy ła się nie zwy -

kła roz pra wa, któ ra wstrzą snę ła opi nią pu blicz ną w ca -

łej Pol sce. Przed 12-oso bo wą ła wą przy się głych, zło żo ną

głów nie z miej sco wych rol ni ków, sta nę li bo wiem dwaj

do świad cze ni funk cjo na riu sze Po li cji Pań stwo wej.

Przed sta wi cie le for ma cji usta wo wo zo bo wią za nej

do strze że nia spo ko ju i bez pie czeń stwa oby wa te li. Sta -

nę li nie ja ko świad ko wie, ale oskar że ni o zbrod nię.

Prze bieg pro ce su wy ka zał do bit nie, że sprze nie wie -

rzy li się skła da nej wcze śniej przy się dze o służ bie na ro -

do wi, na wet z na ra że niem zdro wia i ży cia, oraz rów nym

i spra wie dli wym trak to wa niu wszyst kich oby wa te li. Do -

pu ści li się czy nu nie god ne go każ de go czło wie ka, a po -

li cjan ta w szcze gól no ści – pod że ga nia do za bój stwa. Ich

tłu ma cze nia, w świe tle przed sta wio nych do wo dów i ze -

znań świad ków, brzmia ły – de li kat nie mó wiąc – nie wia -

ry god nie. Nic więc dziw ne go, że nie prze ko na ły ła wy

przy się głych. 

Li sta oskar żo nych w pro ce sie sa noc kim koń czy się

na ko men dan cie Dre wiń skim, ja ko in spi ra to rze zbrod -

ni. Czy słusz nie? Prze cież ko men dant PP w Brzo zo wie

nie dzia łał w próż ni. Nie był bos sem ma fii tyl ko funk -

cjo na riu szem (urzęd ni kiem) pań stwo wym, któ re mu co -

dzien nie pa trzył na rę ce sta ro sta, żą da jąc in for ma cji

o sta nie po rząd ku i bez pie czeń stwa w ad mi ni stro wa -

nym przez sie bie po wie cie. Od 1929 r. był nim Bro ni -

sław Na zi mek, by ły ka pi tan woj ska, prze nie sio ny

do Brzo zo wa z pow. błoń skie go (woj. war szaw skie).

Dziw ne, że w tak po waż nej spra wie nie uczest ni czył

w tym pro ce sie w cha rak te rze świad ka. Czy na praw dę

nic nie wie dział o pla nach „prze trą ce nia ku la sów” po li -

tycz ne mu prze ciw ni ko wi?

Jesz cze przed za koń cze niem sa noc kie go pro ce su

– jak do no sił kra kow ski dzien nik „Głos Na ro du” – sta -

ro sta Na zi mek zo stał od wo ła ny ze swe go sta no wi ska.

Ko mi sarz Dre wiń ski tra fił na to miast na 5 lat do wię zie -

nia. Prze sie dział nie wie le po nad rok. Zmarł w 1935 r.

w nie do koń ca wy ja śnio nych oko licz no ściach. Miał do -

pie ro 40 lat. St. post. Ste fa na Stan kie wi cza ska za no

na 2,5 ro ku po zba wie nia wol no ści, Ro ma na Jaj ko

– po uwzględ nie niu oko licz no ści ła go dzą cych – na 2 

la ta wię zie nia. Obaj po li cjan ci zo sta li rów nież usu nię ci

z sze re gów Po li cji Pań stwowej.

PO SPO LI TA ZBROD NIA?
Wy gła sza jąc mo wę oskar ży ciel ską, pro ku ra tor An sion

z Są du Okrę go we go w Sa no ku przede wszyst kim pod -

kre ślił, że ze bra ne przez nie go do wo dy nie da ją pod staw

do uzna nia brzo zow skiej zbrod ni za „mord po li tycz ny”.

Bo wiem – jak stwier dził – po peł nie nie jej nie le ża ło w in -
te re sie żad nej par tii ani czyn ni ków po li tycz nych. I do dał

jesz cze: Oso ba Owo ca i Chu dzi ka nie wcho dzi ła w grę
na szer szej, po za brzo zow skiej, a na wet i brzo zow skiej are -
nie ży cia po li tycz ne go. Po peł nio no po spo li te prze stęp stwo
za bój stwa, któ re go plan zro dził się w nie do wa rzo nej gło -
wie Dre wiń skie go.

Po mi ja jąc li te rac ki styl mo wy oskar ży ciel skiej pro ku -

ra to ra An sio na, je go wnio ski wzbu dzi ły wie le kon tro -

wer sji. 

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „O mord w Brzo zo wie”, Lwów 1933
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Ofiara zamachu 
mgr Jan Chudzik 
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P rzy pa da ją cy na po cząt ku mar ca Dzień

Ko biet to do bry pre tekst, że by przyj -

rzeć się zwy cza jom to wa rzy szą cym róż -

nym uro czy sto ściom w miej scu pra cy. 

DZIEŃ KO BIET 
Za cznĳ my od przy wo ła ne go Mię dzy na ro do -

we go Dnia Ko biet. W la tach mi nio nych

– przez spo sób ob cho dze nia, a zwłasz cza

ma ło ele ganc kie go ob da ro wy wa nia (po kwi -

to wa nie od bio ru pre zen tów) – świę to to

stra ci ło swój pier wot ny sens. Przy po mnę tyl -

ko, że świę to to wią że się z tra dy cją wal ki ko -

biet o ich pra wa, po zy cję i nie za leż ność.

Każ da ko bie ta za słu gu je na uzna nie i sza cu -

nek przez ca ły rok. Uwa żam, że świę to

8 mar ca jest jed ną z wie lu oka zji, że by ten

sza cu nek oka zać. 

W pra cy naj le piej jest to świę to ob cho dzić

sym bo licz nie. Prze ło żo ny al bo je den z pra -

cow ni ków mo że ob da ro wać w imie niu po zo -

sta łych kwia ta mi każ dą z pań. Je że li już w ten

spo sób za zna cza my ten dzień, ob da ro wy wa -

nie po win no do ty czyć ma łych ze spo łów. 

Wo bec ko biet, z któ rymi współ pra cu je my,

wy star czy zło że nie ży czeń. Wy jąt ko wym nie -

tak tem jest mó wie nie do ko bie ty, że nie zło -

ży się jej ży czeń, po nie waż te go świę ta się nie

uzna je.

URO DZI NY
Oby cza jo wość za chod nia pre fe ru je uro dzi ny

ja ko naj waż niej sze świę to da nej oso by.

W Pol sce ten zwy czaj co raz bar dziej się roz -

po wszech nia, zwłasz cza gdy w grę wcho dzą

okrą głe uro dzi ny. Wy da je mi się jed nak, że

ob cho dze nie uro dzin na dal jest za re zer wo -

wa ne dla ro dzi ny czy przy ja ciół. Wśród

współ pra cow ni ków ra czej ob cho dzi się imie -

ni ny. Uwa żam, że pod tym wzglę dem pol ska

tra dy cja jest wła ści wa. To oby czaj, któ ry

kształ to wał się przez la ta. 

IMIE NI NY
Jak po win ni śmy ob cho dzić imie ni ny w miej -

scu pra cy? Oso bi ście za chę cam do bra nia

urlo pu w tym dniu. Je śli ze spół pra cow ni ków

jest du ży, imie ni ny mo gą się zda rzać prak -

tycz nie co dzien nie. Wiem jed nak, że prak ty -

ki są róż ne. W za sa dzie zło że nie ży czeń

so le ni zant ce czy so le ni zan to wi po win no za -

koń czyć spra wę. Jed nak pol ska tra dy cja mó -

wi, że so le ni zant po wi nien po czę sto wać

ka wą i ciast kiem. Je śli ta kie uro czy sto ści od -

by wa ją się w pra cy, po win ny być bar dzo

skrom ne, spro wa dzać się do zło że nia ży czeń,

ewen tu al nie wrę cze nia kwia tów, na to miast

bez po czę stun ku. 

WRĘ CZA NIE KWIA TÓW 
Kwia ty wrę cza my roz pa ko wa ne z pa pie ru.

Do pusz czal ny jest prze zro czy sty ce lo fan, ale

tyl ko wte dy, gdy peł ni on ro lę de ko ra cyj ną.

Kwia ty po da je my głów ka mi do gó ry. W przy -

pad ku bu kie tów war to pa mię tać, że pod czas

wrę cza nia le wą rę ką pod trzy mu je my kwia ty

u do łu, na to miast pra wą, po ni żej głó wek.

Od bie ra jąc kwia ty (zwłasz cza bu kiet)

– chwy ta my je le wą rę ką, opie ra my o le we ra -

mię, by mieć pra wą rę kę wol ną. Naj czę ściej

wy bie ra ny mi kwia ta mi są ró że. Trze ba pa -

mię tać, że w re la cjach służ bo wych nie ob da -

ro wu je my bu kie ta mi skła da ją cy mi się tyl ko

z czer wo nych róż, któ re są sym bo lem mi ło ści

i za re zer wo wa ne są dla bli skich re la cji mię -

dzy ludz kich. Czer wo ne ró że mo gą po ja wić

się tyl ko w bu kie cie mie sza nym. Ze wzglę du

na zna cze nia przy pi sy wa ne róż nym ko lo rom

róż naj bez piecz niej szym od cie niem dla jed no -

li tych bu kie tów wrę cza nych w re la cjach służ -

bo wych są ró że her ba cia ne. 

Szczy tem ele gan cji w wa run kach służ bo -

wych jest wrę cza nie bu kie tu kwia tów w

ko szu. Kwia ty są wte dy do sko na le wy eks po -

no wa ne i bar dzo wy god ne dla ob da ro wy wa -

ne go. Z ko lei szczy tem bra ku ele gan cji jest

kwiat zwięd nię ty. Po wszech ne w Dniu Ko -

biet tu li pa ny w fo lii ma ją za pew ne swój urok,

ale bar dzo czę sto nie wy trzy mu ją pró by cza -

su, dla te go ta kie kwia ty od ra dzam.

Na za koń cze nie po zwo lę so bie, zło żyć

Wszyst kim Pa niom naj lep sze ży cze nia z oka -

zji Dnia Ko biet!

prof. dr hab. MICHAŁ IWASZKIEWICZ 
znawca i wykładowca protokołu

dyplomatycznego i dobrego obyczaju, 
rektor WSUS w Poznaniu, 

członek Rady Konsultacyjnej
Komendanta Głównego Policji

Uro czy sto ści w miej scu pra cy
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W raz z roz wo jem spo łe czeń stwa i po -

stę pem tech nicz nym zmie nia ją się

róż ne ro le. Ko bie ty co raz czę ściej

pra cu ją w za wo dach do tych czas zdo mi no wa -

nych przez męż czyzn, a męż czyź ni co raz

czę ściej par ty cy pu ją w do mo wych obo wiąz -

kach i w wy cho wy wa niu dzie ci. Wza jem ne

uzu peł nia nie się i wy mie nia nie się ro la mi

przy no si po zy tyw ne skut ki za rów no dla ko -

biet, jak i męż czyzn. Ro le spo łecz ne, kul tu -

ro we, eko no micz ne, za wo do we, ja kie peł nią

ko bie ty i męż czyź ni w da nej kul tu rze, w da -

nym miej scu i cza sie okre śla się ja ko płeć

spo łecz no -kul tu ro wą (gen der), któ ra – w od -

róż nie niu od płci bio lo gicz nej – jest zmien -

na w cza sie, zróż ni co wa na kul tu ro wo

i pod le ga wpły wom po stę pu cy wi li za cyj -

ne go. Prze ja wem ta kich zmian spo łecz no -

-oby cza jo wych jest ro sną ca licz ba funk cjo na -

riu szek w po li cjach eu ro pej skich, co ma

po zy tyw ny wpływ na od biór spo łecz ny tych

for ma cji, oraz prze ła mu je ste reo ty py do ty -

czą ce tra dy cyj nych ról przy pi sy wa nych ko -

bie tom i męż czy znom. 

PART NER STWO
I WSPÓŁ OD PO WIE DZIAL NOŚĆ
W dzi siej szym świe cie wie le aspek tów ży cia

ewo lu uje. Mó wi my o part ner stwie w do mu,

w pra cy, od no sząc się do współ od po wie dzial -

no ści, uzu peł nia nia się na part ner skich za sa -

dach. Po ja wia ją się no we na zwy, rów nież

na zwy za wo dów i funk cji. Zgod nie z za le ce -

nia mi UE istot ne jest włą cza nie pro ble ma -

ty ki płci (gen der ma in stre aming) do głów ne go

nur tu, ja ko stra te gii pro wa dzą cej do osią -

gnię cia rów no ści ko biet i męż czyzn. Stra te -

gia ta obej mu je rów nież po li cje, a u jej

pod staw le ży kon cep cja, aby za gad nie nia płci

sta no wi ły istot ne kry te ria dla sku tecz ne go

roz wią zy wa nia róż no rod nych pro ble mów

spo łecz nych. Za rzą dza nie uwzględ nia ją ce

róż ni ce płci za gwa ran tu je rów ny do stęp

do za so bów i ko rzy sta nia z róż nych praw

przez obie płcie, uła twi rów nież wy ko rzy sta -

nie wie dzy i umie jęt no ści po sia da nych przez

ko bie ty i męż czyzn, co mo że znacz nie po pra -

wić dłu go ter mi no wą sku tecz ność róż nych

dzia łań. Ko bie ty i męż czyź ni z ra cji peł nio -

nych ról po sia da ją róż ne do świad cze nia, wie -

dzę, ta len ty i po trze by. Ana li zy gen de ro we ba -

da ją te róż ni ce po to, aby po li ty ki, pro gra my

i pro jek ty mo gły zi den ty fi ko wać i speł niać

róż ne po trze by ko biet i męż czyzn. Ana li zy,

w tym rów nież prze stęp czo ści, obej mu ją

zbie ra nie da nych z po dzia łem na płeć po to,

aby uła twić ob ser wo wa nie pew nych zja wisk,

wy cią ga nie wnio sków i pla no wa nie ade kwat -

nych dzia łań. Ma to rów nież istot ne zna cze -

nie w za po bie ga niu prze stęp czo ści.

WRAŻ LI WOŚĆ W SŁUŻ BIE 
Do pra cy Po li cji włą cza się wraż li wość

na płeć spo łecz no -kul tu ro wą (gen der), któ ra

ma pro wa dzić do lep sze go zro zu mie nia i roz -

wią zy wa nia róż nych po trzeb bez pie czeń stwa

w ca łej po pu la cji (w tym męż czyzn, ko biet,

chłop ców i dziew cząt, z róż nych śro do wisk),

oraz two rze nia nie dy skry mi nu ją cych i re pre -

zen ta tyw nych jed no stek po li cyj nych. Punk -

tem wyj ścia jest włą cze nie kwe stii płci

spo łecz no -kul tu ro wej do wszel kich aspek -

tów funk cjo no wa nia Po li cji (w tym rów nież

spoj rze nie przez ten pry zmat na prze stęp -

czość, na spraw ców i ofia ry; włą cze nie per -

spek ty wy gen der do szko leń i pro ce dur). Jest

to pro ces pod no sze nia sku tecz no ści dzia łań

Po li cji oraz prze strze ga nia praw czło wie ka

we wszyst kich ob sza rach jej funk cjo no wa nia,

uwzględ nia ją cy po trze by ca łe go spo łe czeń -

stwa. Funk cjo na riu sze po win ni roz po zna wać

za gro że nia bez pie czeń stwa w ce lu lep sze go

zro zu mie nia spo łecz no ści, któ rej słu żą, być

świa do mi, że ko bie ty i męż czyź ni z ra cji peł -

nio nych ról spo łecz nych do ty ka ni są prze mo -

cą i dys kry mi na cją w róż nym stop niu

i na bar dzo róż ne spo so by. Przy kła dem mo gą

być prze stęp stwa prze ciw ko męż czy znom,

któ re po peł nia ne są głów nie w miej scach pu -

blicz nych, na to miast prze stęp stwa wo bec

ko biet, ta kie jak prze moc w ro dzi nie, zgwał -

ce nia czę sto zda rza ją się w po miesz cze niach

pry wat nych i do ko ny wa ne są przez oso by im

zna ne. 

RÓW NO WA GA PŁCI 
Rów ność ko biet i męż czyzn jest jed ną z war -

to ści Unii Eu ro pej skiej. Obec nie Eu ro pol re -

ali zu je pro jekt do ty czą cy rów no wa gi płci

w za kre sie eg ze kwo wa nia pra wa (The fe ma -
le fac tor. Gen der ba lan ce in law en for ce ment),

któ ry za kła da, że klucz do po myśl nej przy -

szło ści każ dej in sty tu cji le ży w jej zdol no ści

do przy cią ga nia, roz wi ja nia i za trzy my wa nia

naj lep szych ta len tów. Pro jekt ten ma na ce -

lu pod nie sie nie świa do mo ści w za kre sie rów -

no ści płci ja ko in te gral nej czę ści służ by.

Prze pro wa dzo no wy wia dy z de le ga ta mi eu -

ro pej skich po li cji, jed nym z pod sta wo wych

py tań by ło: dla cze go jest tak ma ło ko biet

w po li cyj nej ka drze w po rów na niu z in ny mi

za wo da mi? Przy czy ną oka za ło się za ło że nie,

że w ce lu pod ję cia służ by w po li cji po trzeb -

na jest si ła fi zycz na. W Eu ro pie uzna no, że

jest to błąd, zwłasz cza dla te go, że w po li cji

in te li gen cja jest czyn ni kiem nie zbęd nym

do pro wa dze nia dzia łań ope ra cyj nych i do -

cho dzeń. Struk tu ra po li cji po win na być lu -

strem spo łe czeń stwa pod ką tem rów no wa gi

płci, a klu czo we i de cy du ją ce zna cze nie mo -

że mieć to, czy je ste śmy w sta nie stwo rzyć

zróż ni co wa ną or ga ni za cję, któ ra od zwier cie -

dli róż no rod ny świat. Wię cej ko biet w ze spo -

łach skut ku je wpro wa dza niem no wych

umie jęt no ści i per spek tyw. 

JAK JEST W EU RO PIE?
W wie lu eu ro pej skich po li cjach wpro wa dzo -

no roz wią za nia pro mu ją ce rów ność szans obu

płci, w tym pro gra my uła twia ją ce łą cze nie

ka rie ry (np. ko rzy sta nia ze szko leń, awan so -

wa nia) i ży cia ro dzin ne go. Oto przy kła dy ta -

kich roz wią zań obej mu ją cych za rów no

funk cjo na riu szy, ja k i pra cow ni ków po li cji:

pra ca na część eta tu (part ti me work); te le -

pra ca (te le wor king) – wy ko ny wa nie za dań

po za sie dzi bą za kła du pra cy za po śred nic -

twem środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej,

np. in ter ne tu, te le fo nu; moż li wość pra cy

w do mu lub w in nych miej scach (fle xi ble jo -
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Gen der w Po li cji 
Policja musi przestrzegać zasad państwa prawa i pogodzić skuteczne
wykonywanie zadań z wrażliwością wobec wszystkich członków
społeczeństwa.
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blo ca tion); ela stycz ne go dzi ny pra cy (fle xi ble wor king
po li cy), w tym za wie ra nie po ro zu mień w po li cji

w spra wie go dzin pra cy przy ja znych ro dzi nie (fa mi -
ly frien dly wor kin gho urs), tj. usta na wia nie ela stycz -

nych go dzin pra cy dla ro dzi ców ma łych dzie ci;

dzie le nie obo wiąz ków na wspól nym eta cie ro dzi ców

ma łych dzie ci (job sha re); urlo py ro dzi ciel skie dla

obu płci; funk cjo no wa nie po li cyj nych żłob ków dla

dzie ci do lat 3, przed szko li, cen trów opie ki dla dzie -

ci; spe cjal ne urlo py od kil ku mie się cy do ro ku z za -

cho wa niem wy na gro dze nia (sab ba ti cals). 

Pra wie we wszyst kich kra jach eu ro pej skich po li -

cja jest obej mo wa na rzą do wy mi pro gra ma mi rów ne -

go trak to wa nia oraz spe cjal ny mi po li ty ka mi

w za kre sie rów no ści szans. Po wo ły wa ne są gru py ro -

bo cze w ce lu re ali za cji stra te gii gen der ma in stre -
aming; wzmac nia ne jest uczest nic two ko biet

w sek to rze bez pie czeń stwa opar te na re zo lu cji

ONZ 1325, w tym mo ni to ro wa ny jest udział ko biet

w ka drze kie row ni czej śred nie go i wyż sze go szcze -

bla. W wie lu po li cjach eu ro pej skich wpro wa dzo no

pro gra my za rzą dza nia wraż li we na płeć, ma ją ce

m.in. zwięk szyć licz bę po li cjan tek (np. Fran cja,

Niem cy, Por tu ga lia, Ru mu nia, Sło we nia, Szwe cja),

oraz wzmoc nić re pre zen ta cję ko biet na sta no wi -

skach kie row ni czych (np. Fin lan dia, Szwe cja).

W wie lu struk tu rach po li cyj nych dzia ła ją sie ci po li -

cjan tek (np. Da nia, Es to nia, Niem cy, Ho lan dia,

Szwe cja) na rzecz zwięk sze nia świa do mo ści w za -

kre sie ko rzy ści służ by ko biet w po li cji, opty ma li za -

cji ich po zy cji oraz wy rów ny wa nia szans. Waż nym

kro kiem w kształ to wa niu po staw rów no ścio wych

i kre owa nia przy ja znej at mos fe ry w miej scu pra cy

jest wdra ża nie pro ce dur i szko leń z za kre su prze -

ciw dzia ła nia dys kry mi na cji (w tym m.in. ochro ny

przed mob bin giem i mo le sto wa niem). W prze pi -

sach unĳ nych nie ma roz róż nie nia w tym za kre sie

na pra cow ni ków i funk cjo na riu szy.

RÓW NOŚĆ SZANS DLA KO BIET
I MĘŻ CZYZN
Przez zwięk sze nie róż no rod no ści w za trud nie niu or -

ga ny ści ga nia mo gą oka zać się sku tecz niej sze

i wzmac niać swo ją zdol ność do roz wią zy wa nia wie lu

pro ble mów lo kal nych oraz pod no sić zro zu mie nie

uwzględ nia ją ce róż ne po trze by bez pie czeń stwa: ko -

biet, męż czyzn, dziew cząt i chłop ców. Po stęp w wie -

lu dzie dzi nach spra wił, że w dzi siej szym świe cie

sta wia się głów nie na umie jęt no ści ko mu ni ka cyj ne,

ist nie je co raz więk sza ak cep ta cja spo łe czeń stwa dla

ko biet w ro li funk cjo na riu szek, do strze ga ne są za le -

ty po li cyj nych pa tro li mie sza nych za rów no mun du -

ro wych, jak i ope ra cyj nych. Jed nak do świad cze nia

po ka zu ją, że pod sta wo wym pro ble mem do ty ka ją cym

ko bie ty jest go dze nie pra cy za wo do wej z ży ciem ro -

dzin nym. Eu ro pej skie roz wią za nia w tym za kre sie

wpro wa dza ją ce rów ność szans dla ko biet i męż czyzn

za słu gu ją na mia no do brych prak tyk.

pod insp. KA MI LA ZI MOŃ 
człon ki ni Eu ro pej skiej Sie ci Po li cjan tek, 

słu chacz ka Gen der Stu dies przy ISNS UW
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8 kwietnia – Poznań – VI Dzień Twórczej Resocjalizacji – Konferencja 
z udziałem społeczności PaT, organizowana przez Koło Naukowe Studentów

Resocjalizacji „Dwa Światy” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, temat
konferencji: Wykluczenie jako problem społeczny od teorii ku praktycznym

rozwiązaniom.

11–12 kwietnia – Szadek/Wojsławice – II Gminny Przystanek PaT.

12 kwietnia – Siedlce – 6. urodziny teatru FANUM.

23–25 kwietnia – Częstochowa – działanie PaT/M połączone z inauguracją
działalności częstochowskiej grupy PaT.

Nowo mianowani
liderzy grup PaT

Bal w Zu ze li 
Jak co ro ku do dzie ci ze Spe cjal ne go

Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go im. 

ks. kard. Ste fa na Wy szyń skie go w Zu ze li 

za wi ta li po li cjan ci z KGP. Bal kar na wa-

ło wy pod ha słem „Śro do wi sko po li cyj ne 

dzie ciom” zor ga ni zo wa no wspól nym sta -

ra niem Ko men dy Głów nej Po li cji i Sto -

wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na”. Dla

naj młod szych wy stą pi li mu zy cy z Or kie -

stry Re pre zen ta cyj nej Po li cji i ilu zjo ni sta.

Obec ni by li przed sta wi cie le władz sa mo -

rzą do wych i miej sco wej po li cji. Dzie ci 

za pre zen to wa ły cie ka wy pro gram ar ty -

stycz ny. Kul mi na cją kar na wa ło wej za ba wy

by ła wi zy ta św. Mi ko ła ja z wor kiem pre -

zen tów. 

Ko men dant głów ny za pro sił pod opiecz -

nych ośrod ka do od wie dze nia Za kła du 

Ky no lo gii Po li cyj nej w Suł ko wi cach, co zo -

sta nie zre ali zo wa ne w naj bliż szym cza sie.

Zu ze la w gmi nie Nur (woj. ma zo wiec -

kie) le ży nie da le ko miej sco wo ści Że bry -

-La sko wiec, gdzie we dług pla nów

Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na” ma

sta nąć dom po li cyj ne go se nio ra. 

Sto wa rzy sze nie „Ro dzi na Po li cyj na”

od lat współ pra cu je z Nie za leż nym Sa mo -

rząd nym Związ kiem Za wo do wym Po li -

cjan tów, or ga ni za cja mi śro do wi sko wy mi,

kom ba tanc ki mi i szko ła mi. 

Wszyst kich, któ rym bli skie jest pie lę -

gno wa nie pa trio tycz nych tra dy cji po li cjan -

tów, a tak że nie sie nie po mo cy, za pra sza my

na stro nę internetową www.ro dzi na po li -

cyj na.po li cja.pl oraz do kon tak tu ma ilo -

we go (ro dzi na po li cyj na@gma il.com) lub

te le fo nicz ne go (502-627-682). 

P. Ost., AK
zdj. SOSW w Zu ze li

Zabawa 
w Zuzeli, 
jak co roku, 
była wspaniała
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– Policja powinna mieć więcej paralizatorów
elektrycznych – mówił nadinsp. Krzysztof Gajewski,
pierwszy zastępca komendanta głównego Policji, kiedy
wizytował pierwszy policyjny kurs dla instruktorów
w zakresie posługiwania się paralizatorami. Odbywał się
on od 22 do 24 stycznia br. w Szkole Policji w Słupsku.
Ukończyło go dwunastu funkcjonariuszy. 

Od 2006 ro ku do tej po ry kur sy dla po li cjan tów z po słu gi wa -

nia się pa ra li za to ra mi or ga ni zo wa ła fir ma ze wnętrz na.

Styczniowe szko le nie po li cyj nych in struk to rów by ło

pierw szym pro wa dzo nym przez po li cjan tów. Uczest ni czy li w nim

funk cjo na riu sze ze szkół Po li cji, a tak że z KWP w Ło dzi i KGP. 

– Pod czas za jęć oma wia li śmy bu do wę i dzia ła nie pa ra li za to rów,

tak ty kę ich uży cia i wy ko rzy sta nia, prze pi sy praw ne zwią za ne z ty -

mi urzą dze nia mi, a tak że me to dy kę pro wa dze nia kur sów – mó wi

pod insp. Krzysz tof Plum baum, wy kła dow ca ze Szko ły Po li cji w Słup -

sku, któ ry pro wa dził wy kła dy. 

Kurs trwał 24 go dzi ny lek cyj ne i za koń czył się eg za mi na mi teo re -

tycz nym i prak tycz nym. Przy go to wał 12 in struk to rów do po słu -

gi wa nia się pa ra li za to ra mi, sa mo dziel ne go pro wa dze nia za jęć oraz 

eg za mi no wa nia po li cjan tów z jed no stek Po li cji z umie jęt no ści 

po słu gi wa nia się ty mi urzą dze nia mi. 

BEZ RA ŻE NIA 
W szko le niach or ga ni zo wa nych przez fir mę ze wnętrz ną każ dy

z uczest ni ków mógł od czuć dzia ła nie pa ra li za to ra na wła snej skó rze.

Pro gram kur su po li cyj ne go za bra nia ta kich ćwi czeń. Zda nia na ten

te mat wśród in struk to rów są po dzie lo ne. 

– Bar dzo do brze się sta ło, że od stą pio no od obez wład nia nia uczest -

ni ków szko le nia pa ra li za to rem, bo dzia ła nie ta kie nie wno si ło żad -

nych war to ści do dat nich – uwa ża pod insp. Ar ka diusz Ko wal czyk

z Biu ra Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KGP, któ ry uczest ni czył w

kur sie.

Je go zda niem prze pi sy w spo sób jed no znacz ny okre śla ją m.in. wa -

run ki i za sa dy uży cia/wy ko rzy sta nia środ ków przy mu su bez po śred -

nie go, w tym pa ra li za to rów elek trycz nych. 

– Uczest nik szko le nia po wi nien na być przede wszyst kim wie dzę

i umie jęt no ści o bez piecz nym i zgod nym z pra wem po słu gi wa niu się

pa ra li za to rem elek trycz nym – do da je. 

In ną opi nię na ten te mat ma pod insp. Ma rek Su li kow ski, wy kła -

dow ca ze Szko ły Po li cji w Ka to wi cach. Uwa ża, że każ dy po li cjant,

któ ry bę dzie uży wał pa ra li za to ra, po wi nien od czuć je go dzia ła nie

na wła snej skó rze, że by wie dział, gdy go uży je, jak daw ko wać im puls

elek trycz ny. Je go zda niem dzia ła nie pa ra li za to ra po win no się spraw -

dzać na wła snym cie le z tzw. przy ło że nia, któ re bę dzie trwa ło 1 lub 2

se kun dy, lub za po mo cą kar tri dża de mon stra cyj ne go z klip sa mi przy -

cze pia ny mi do ubra nia.

– Są to bar dzo do bre spo so by, bo w żad nym z nich son dy z igła mi

nie wbi ja ją się w cia ło – wy ja śnia pod insp. Ma rek Su li kow ski.

PRZY SZŁE SZKO LE NIA
Uczest ni cy pierw sze go kur su po li cyj ne go opra co wa li jed no li ty spo -

sób pro wa dze nia za jęć dla in struk to rów z jed no stek szko le nio wych,

w któ rych od bę dą się ko lej ne kur sy. 

– Chce my, aby wszyst kie szko ły po li cyj ne uczy ły in struk to rów pa -

ra li za to rów w iden tycz ny spo sób – tłu ma czy pod kom. Krzysz tof Gac -

kow ski, wy kła dow ca z Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie. – Oni

póź niej wy szko lą użyt kow ni ków, czy li po li cjan tów, któ rzy bę dą mo -

gli uży wać pa ra li za to rów na służ bie. 
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Przed mio tów prze zna czo nych do obez wład nia nia osób za po -
mo cą ener gii elek trycz nej nie uży wa się wo bec osób, w sto -
sun ku do któ rych uży to: 
– kaj da nek;
– ka fta na bez pie czeń stwa;
– pa sa obez wład nia ją ce go;
– siat ki obez wład nia ją cej.
Uży wa jąc przed mio tów prze zna czo nych do obez wład nia nia
osób za po mo cą ener gii elek trycz nej, nie ce lu je się w gło wę.

Ru szy ły 
kur sy
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Naj bliż szy kurs in struk tor ski ma być zor ga ni zo wa ny w mar cu

w Szko le Po li cji w Słup sku. Ko lej ne szko le nia bę dą pro wa dzo ne

przez WSPol., CSP oraz Szko łę Po li cji w Ka to wi cach.

– Kurs in struk tor ski bę dzie trzy dnio wy. Je go pro gram za kła da 24

go dziny za jęć. Szko le nie bę dzie koń czy ło się eg za mi na mi teo re tycz -

nym i prak tycz nym – mó wi pod kom. Mar cin Po siew ka z Biu ra Pre -

wen cji i Ru chu Dro go we go KGP. 

Test wie dzy bę dzie się skła dał z 25 za dań te sto wych. Na je go roz -

wią za nie bę dzie 25 mi nut. Słu chacz, aby go za li czyć, mu si udzie lić

co naj mniej 21 po praw nych od po wie dzi. Dru gim eta pem eg za mi nu

bę dzie test umie jęt no ści. 

Z in for ma cji uzy ska nych w Biu rze Pre wen cji i Ru chu Dro go -

we go KGP wy ni ka, że w 2014 r. za pla no wa no wy szko le nie 91 in struk -

to rów.

Pod czas szko le nia w Słup sku przy go to wa ny zo stał tak że pro gram

za jęć dla użyt kow ni ków pa ra li za to rów z jed no stek te re no wych Po li -

cji. Za kła da on, że szko le nie po li cjan ta, któ ry bę dzie uży wał pa ra li -

za to ra na służ bie, bę dzie trwa ło 16 go dzin lek cyj nych (2 dni

szko le nio we). Za koń czy się eg za mi na mi teo re tycz nym i prak tycz -

nym. 

– Szko le nie użyt kow ni ków w za kre sie po słu gi wa nia się pa ra li za to -

ra mi mo że być pro wa dzo ne wy łącz nie przez in struk to rów, któ rzy

ukoń czy li po li cyj ny kurs in struk tor ski – wy ja śnia pod kom. Mar cin

Po siew ka. 

To ozna cza, że upraw nie nia do szko le nia po li cjan tów, któ re nada -

wa ła do tych czas fir ma ze wnętrz na, prze sta ły obo wią zy wać w Po li cji.

In struk to rzy, któ rzy je po sia da li, mu szą ukoń czyć spe cja li stycz ny

kurs po li cyj ny. 

– Do dat ko wych szko leń nie bę dą prze cho dzić po li cjan ci, któ rzy

są użyt kow ni ka mi pa ra li za to rów elek trycz nych. Ich upraw nie nia nie

wy ga sa ją – tłu ma czy pod insp. Ar ka diusz Ko wal czyk z KGP. 

WIĘ CEJ PA RA LI ZA TO RÓW
W 2014 ro ku licz ba in struk to rów i po ten cjal nych użyt kow ni ków pa -

ra li za to rów bę dzie wzra stać. Czy po dob nie bę dzie z urzą dze nia mi

do obez wład nia nia? Po li cja ma ich 204, w tym 190 ty pu Ta ser X26

oraz 14 ty pu Ta ser X2. Oprócz te go 78 pa ra li za to rów (w tym Ta ser

X2 – 39 i Ta ser X26P – 39) w ostat nich mie sią cach 2013 r. za ku pi ło

Biu ro Lo gi sty ki Po li cji KGP, ale nie zo sta ły jesz cze prze ka za ne

do jed no stek Po li cji. 

W pierw szej po ło wie 2013 r. miał być ogło szo ny prze targ na bli -

sko 1000 pa ra li za to rów, któ re mia ły tra fić do po li cjan tów z pio nów

AT, CBŚ i pa tro lo wo -in ter wen cyj ne go, ale nie od był się. 

– Nie ste ty by ły pil niej sze wydatki. W pierw szej ko lej no ści mu sie -

li śmy za spo ko ić po trze by trans por to we Po li cji – tłu ma czy nad kom.

Ma riusz Ma jew ski z Biu ra Lo gi sty ki Po li cji KGP. 

Po li cyj ni lo gi sty cy nie re zy gnu ją z pla nów ku pie nia pa ra li za to rów.

Nie wia do mo jesz cze, ile ich bę dzie. Wia do mo, że ma ją mieć funk -

cję re je stro wa nia prze bie gu in ter wen cji. 

In struk to rzy uwa ża ją, że urzą dzeń po win no przy by wać, bo za pew -

nia ją na tych mia sto we i sku tecz ne obez wład nie nie prze ciw ni ka, gdy

zaj dzie po trze ba. 

Wy obraź my so bie sy tu ację, że po li cjan ci ja dą na in ter wen cję, gdzie

są za ata ko wa ni wi dła mi. Za gro żo ne jest ich ży cie i zdro wie, a to

upraw nia ich do uży cia bro ni pal nej, ale ona mo że spo wo do wać

śmierć na past ni ka. W ta kiej sy tu acji przy dat ny mo że się oka zać pa -

ra li za tor, któ ry po zwo li prze pro wa dzić in ter wen cję sku tecz nie, bez

na ra ża nia żad ne go z uczest ni ków zaj ścia. 

– Pa ra li za tor obez wład nia, nie po wo du jąc ob ra żeń cia ła, dla te go

mo że być bar dzo przy dat ny w służ bie – mó wi pod insp. Ma rek Su li -

kow ski. – Do ce lo wo każ dy pa trol po wi nien być w nie go wy po sa żo ny,

bo za pew nia po li cjan tom bez pie czeń stwo – do da je.

Spraw dza się szcze gól nie pod czas za trzy my wa nia osób agre syw -

nych, któ re znaj du ją się pod wpły wem al ko ho lu lub środ ków odu rza -

ją cych. Jest tak że uży tecz ny do obez wład nia nia agre syw nych

zwie rząt.

Wy po sa że nie Po li cji w pa ra li za to ry ma spo wo do wać, że po li cjan ci

w sy tu acji za gro że nia ży cia i zdro wia bę dą czę ściej się gać po te urzą -

dze nia niż po broń pal ną, bo nie spo wo du ją śmier ci i ob ra żeń cia ła

u na past ni ków, a po zwo lą na ich sku tecz ne obez wład nie nie i za trzy -

ma nie.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. au tor
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Pa ra li za tor elek trycz ny to okre śle nie uży wa ne w ję zy ku po tocz -
nym. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi je go wła ści wa na -
zwa brzmi: „przed miot prze zna czo ny do obez wład nia nia osób
za po mo cą ener gii elek trycz nej”.

Kwe stie do ty czą ce je go uży cia lub wy ko rzy sta nia re gu lu je
usta wa z 24 ma ja 2013 r. o środ kach przy mu su bez po śred nie -
go i bro ni pal nej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628, z późn. zm.).

Zgod nie z nią przed mio tów prze zna czo nych do obez wład nia -
nia osób za po mo cą ener gii elek trycz nej moż na użyć lub wy -
ko rzy stać m.in. w przy pad kach:
– od par cia bez po śred nie go, bez praw ne go za ma chu na ży cie,

zdro wie lub wol ność upraw nio ne go lub in nej oso by;
– prze ciw dzia ła nia czyn no ściom zmie rza ją cym bez po śred nio

do za ma chu na ży cie, zdro wie lub wol ność upraw nio ne go
lub in nej oso by;

– prze ciw dzia ła nia bez po śred nie mu za ma cho wi na ochra nia -
ne przez upraw nio ne go ob sza ry, obiek ty lub urzą dze nia;

– prze ciw dzia ła nia nisz cze niu mie nia;
– za pew nie nia bez pie czeń stwa kon wo ju lub do pro wa dze nia;
– uję cia oso by, uda rem nie nia jej uciecz ki lub po ści gu za tą

oso bą;
– za trzy ma nia oso by, uda rem nie nia jej uciecz ki lub po ści gu

za tą oso bą;
– po ko na nia czyn ne go opo ru.

Przed mio tów prze zna czo nych do obez wład nia nia osób za po -
mo cą ener gii elek trycz nej uży wa się w ce lu krót ko trwa łe go
obez wład nie nia oso by lub wy ko rzy stu je się w ce lu krót ko trwa -
łe go obez wład nie nia zwie rzę cia, je że li uży cie in nych środ ków
przy mu su bez po śred nie go jest nie moż li we al bo mo że oka zać
się nie sku tecz ne.

Uprawnienia do szkolenia
policjantów, które nadawała
dotychczas firma zewnętrzna,

przestały obowiązywać w Policji.
Instruktorzy, którzy je posiadali,

muszą ukończyć specjalistyczny kurs
policyjny.
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Z Richardem A. Grzybowskim – Polakiem,
który zrobił karierę w Ameryce, autorem
Śladów zbrodni – rozmawiamy o jego pracy,
pasji i przeznaczeniu. 

Pracował Pan w laboratoriach kryminalistycznych,
został ekspertem od broni palnej i balistyki, otworzył
własną kancelarię i wreszcie został agentem ATF*.
A teraz napisał Pan książkę. Skąd taki pomysł?

– Tak na praw dę zmo bi li zo wa ło mnie kil ku przy ja ciół

Po la ków. Jak to zwy kle by wa, na spo tka niach roz ma wia

się też o pra cy i oni, słu cha jąc tych mo ich opo wie ści,

po wie dzie li: na pisz książ kę. Po my śla łem, że w Pol sce

nie ma do brej in for ma cji, jak to wszyst ko dzia ła

od kuch ni. Wy my śli łem, że hi sto rie kon kret nych spraw

bę dę prze pla tał opo wie ścia mi o mo jej pra cy, wpla ta jąc

w to jesz cze opis mia sta. Bo San Fran ci sco jest fa scy nu -

ją ce. 

Przez 14 lat pracy w laboratorium kryminalistycznym
był Pan na miejscu ponad trzystu morderstw i innych
zdarzeń. Trudno było wybrać te najciekawsze?

– Spraw by ło set ki, ale prze cież nie mo głem na pi sać

o wszyst kich. Cho dzi ło o to, że by wy brać ta kie, któ re

mia ły du ży od dźwięk po li tycz ny, a z dru giej stro ny bar -

dzo mi za le ża ło, że by wy daw ca książ ki i czy tel ni cy by li

w sta nie spraw dzić, czy to wszyst ko fak tycz nie mia ło

miej sce. Nie chcia łem pi sać o spra wach, któ re by ły dla

mnie waż ne, a któ re nie zo sta ły ni gdzie od no to wa ne.

To mia ła być li te ra tu ra fak tu i chcia łem, że by fak ty

moż na by ło zwe ry fi ko wać. 

Cofnĳmy się o ponad 40 lat. Już wtedy wiedział Pan,
co chce robić w życiu?

– Mia łem 25 lat, gdy wy je cha łem z Pol ski. By łem

ucie ki nie rem po li tycz nym i chcia łem pra co wać w kry -

mi na li sty ce, a do kład niej być eks per tem od bro ni. Wie -

dzia łem, że to bę dzie bar dzo dłu ga, mo zol na dro ga.

Po pierw sze, dla te go, że mo je do świad cze nie kry mi na -

li stycz ne w Pol sce trwa ło nie ca ły rok, po dru gie, do ty -

czy ło dość wą skiej dzie dzi ny, ja ką jest me cha no sko pia.

Nie mia łem żad ne go do świad cze nia na przy kład w ba -

da niu nar ko ty ków, od ci sków pal ców czy pi sma, co by ło

wy ma ga ne w la bo ra to rium po li cyj nym. Pro ble mem był

też sta tus emi gran ta. Oka za ło się, że z 50 sta nów, tyl ko

trzy – No wy Jork, Mi nes so ta i Ka li for nia, da ją emi gran -

tom moż li wość pra cy w po li cji, la bo ra to riach kry mi na li -

stycz nych czy sta no wych or ga nach śled czych. Wy bra łem

San Fran ci sco, bo naj bar dziej przy po mi na ło mi mój ro -

dzin ny Kra ków. 

Wymarzoną pracę dostał Pan dopiero po dwóch latach.
– By łem mło dy i cał kiem zie lo ny pod wzglę dem kry -

mi na li stycz nym, więc te dwa la ta szu ka nia pra cy umoż -

li wi ło mi cho dze nie do bi blio tek i stu dio wa nie

do stęp nej li te ra tu ry. Zresz tą, jak już tę pra cę do sta łem,

naj waż niej sze by ło dla mnie, że by się wszyst kie go na -

uczyć. Na wet je śli nie lu bi łem che mii i ana li zy nar ko ty -

ków, to jed nak ro bi łem to bar dzo do brze. Cier pia łem,

ale wie dzia łem, że kie dyś uda mi się za jąć bro nią pal ną.

A to by ło mo im ma rze niem.

Los Pa nu sprzy jał?
– To by ło prze zna cze nie. Ja w to wie rzę, ale praw da

jest też ta ka, że ro bi łem, co mo głem, że by tę pra cę do -

stać. Kon kurs na sta no wi sko as si stant cri mi na list, bę dą -

ce pierw szym stop niem w ka rie rze kry mi na li sty ka,

zda łem naj le piej, le piej niż trzech tym cza so wych pra -

cow ni ków la bo ra to rium, któ rzy też sta ra li się

o etat. I mi mo nie chę ci ów cze sne go dy rek to ra zo sta łem

za trud nio ny. Mia łem na praw dę du żo szczę ścia. 

A jakie cechy charakteru powinien mieć ekspert
kryminalistyki?

– Do kład ność, cier pli wość i bar dzo du żo wy obraź ni.

Bar dzo du żo za le ży od wy obraź ni i tro chę od – te go na -

uczy ła mnie póź niej szko ła praw na – pa trze nia

na wszyst ko z dwóch stron. Cza sa mi trze ba so bie za dać

py ta nie, czy mo gło być ina czej, niż so bie wy obra zi łem,

czy jest in ne wy tłu ma cze nie, czy ktoś mo że mo ją teo rię

wy da rzeń zbu rzyć. Gdy pra co wa łem w biu rze śled czym

ATF, każ da eks per ty za pod le ga ła kon tro li i każ dy z nas

trak to wał to ja ko moż li wość wy eli mi no wa nia błę dów.

Bar dzo się cie szy łem, że ktoś mo że oce nić mo ją pra cę,

bo wie dzia łem, że je śli po peł ni łem ja kiś błąd, ktoś go

wy ła pie i ja nie zro bię z sie bie idio ty. Wiem, że w Pol -

sce jest ina czej. Tu każ dy czu je się naj lep szym eks per -

tem, któ re go nikt nie ma pra wa spraw dzać. 

marzec 2014 r. POLICJA 997 Rozmowa z pisarzem kryminalistykiem  OBOK NAS 47

Ame ri can dre am, czy li jak 
zo sta łem eks per tem kry mi na li sty ki

t
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Dostrzega Pan jeszcze jakieś różnice między pracą
polskich i amerykańskich kolegów po fachu?

– Za ska ku je mnie, że w Pol sce eks per ci ma ją tak du -

że za le gło ści w pra cy – kil ka dzie siąt eks per tyz, któ re

cze ka ją na wy ko na nie. U nas to nie do po my śle nia. Po -

za tym o ile tech ni ka pra cy jest ta ka sa ma i eks per ci ro -

bią to sa mo co u nas, to są przed mio tem zu peł nie

in nych sys te mów kon tro li i zu peł nie in nych sys te mów

ra por to wa nia niż w Sta nach. I to jest naj więk sza róż ni -

ca. W Ame ry ce wy ma ga się przej rzy sto ści, do kład no ści

i do sko na łej wie dzy, a kan dy dat na eks per ta za każ dym

ra zem jest prze słu chi wa ny przez sąd, py ta ny o kom pe -

ten cje, do świad cze nie, wy kształ ce nie, me to dy ba da nia

i to sąd de cy du je, czy mo że wy stę po wać ja ko eks pert

w da nej spra wie. 

Zdarzyło się, żeby sąd nie zgodził się na Pana udział
jako eksperta?

– Na szczę ście nie by ło ta kiej sy tu acji. Ale pa mię tam

– by łem wte dy za stęp cą dy rek to ra la bo ra to rium – jak

jed na z na szych pra cow nic, spe cja list ka w dzie dzi nie se -

ro lo gii, ze zna wa ła w spra wie o mor der stwo. Pro ku ra tor

przed zło że niem wnio sku o uzna nie jej za eks per ta py -

tał o jej ży cio rys, wy kształ ce nie, za trud nie nie i do świad -

cze nie za wo do we. Z ko lei obroń ca chciał wie dzieć, czy

ukoń czy ła na uni wer sy te cie kurs zwią za ny z ba da niem

krwi. Ko le żan ka po twier dzi ła i wte dy pa dło py ta nie, ja -

ką oce nę do sta ła. Dziew czy na po wie dzia ła, że uzy ska ła

wy nik bar dzo do bry, na co obroń ca wy cią gnął do ku -

ment, z któ re go wy ni ka ło, że za pierw szym ra zem ten

kurs ob la ła. Eks per tem w tej spra wie zo stać nie mo gła. 

Po skończeniu studiów prawniczych otworzył Pan
własną kancelarię. Lepiej czuł się Pan w skórze
adwokata czy eksperta kryminalistyki?

– To by ło cie ka we do świad cze nie. Prak ty ka ad wo kac -

ka da wa ła mi do bre pie nią dze i spo ro za do wo le nia. Ale

mnie cią gle cią gnę ło do kry mi na li sty ki i cią gle szu ka -

łem spraw, w któ rych mo głem wy ko rzy stać mo ją wie -

dzę z za kre su ba li sty ki i re kon struk cji zda rzeń

z uży ciem bro ni. Gdy po ja wi ła się moż li wość pra cy

w ATF, nie za sta na wia łem się. Po sta wi łem tyl ko je den

wa ru nek: chcia łem da lej pro wa dzić kan ce la rię. Po tem,

gdy prze szli śmy pod Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści,

oka za ło się, że spo śród oko ło 35 ty się cy za trud nio nych

tam lu dzi, tyl ko dwie oso by ma ją po zwo le nie pro ku ra -

to ra ge ne ral ne go na wy ko ny wa nie pry wat nie pra cy ad -

wo kac kiej i jed ną z nich by łem ja. 

Praca w laboratorium federalnym różniła się od pracy
w laboratorium stanowym?

– Róż ni ca by ła ta ka, że zaj mo wa łem się tyl ko bro nią,

ni czym wię cej. Po za tym la bo ra to rium fe de ral ne mia ło

nie ogra ni czo ny bu dżet, więc mo głem mieć co kol wiek

chcia łem. A do te go nie by ło ta kie go na wa łu pra cy, jak

w mie ście. Fe de ral ni przy jeż dża ją na miej sce prze stęp -

stwa po lo kal nej po li cji, rzad ko by li śmy pierw si. I to by -

ło tro chę trud niej sze, bo nie mo głem sam za bez pie czać

śla dów i do wo dów. Mu sia łem się kon tak to wać z ofi ce -

ra mi lo kal nej po li cji. A wia do mo, je śli nie uda się cze goś

zro bić na miej scu prze stęp stwa, po tem nie ma moż li wo -

ści, że by do te go wró cić. Jest ta kie po wie dze nie: „gar ba -

ge in, gar ba ge out”, co zna czy, że je śli zbie rze my śmie ci, bę -

dzie my mieć śmie cio we wy ni ki. To jest nie do pusz czal ne. 

Czy li de cy du ją cy wpływ na re kon struk cję zda rze nia ma ją
szcze gó ły?

– Do kład nie tak. Trze ba tyl ko umieć je zna leźć. Pa mię -

tam spra wę chło pa ka, któ ry pod czas im pre zy na gle padł mar -

twy. Le karz, któ ry przy je chał na miej sce, stwier dził zgon,

ale nie bar dzo wie dział, ja ka by ła je go przy czy na. We zwał

po li cję i me dy ka są do we go. Na miej scu oka za ło się, że chło -

pak ma w gło wie ma ły otwór, a w środ ku po cisk. Na pod sta -

wie za bez pie czo nych śla dów – si nia ka na gło wie, łu ski

zna le zio nej w ła zien ce i śla dów pro chu na dło ni – usta li li -

śmy, że w trak cie im pre zy chło pak po szedł do ła zien ki

i strze lił so bie w gło wę. Upadł, na ja kiś czas stra cił przy tom -

ność, po czym wstał, wy tarł kro ple krwi i po szedł się ba wić.

Po dwóch go dzi nach padł mar twy. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
AN NA KRAW CZYŃ SKA

zdj. Wydawnictwo Znak
* ATF – Bu re au of Al co hol, To bac co, Fi re arms and Explo si -

ves – ame ry kań ska agen cja fe de ral na zaj mu ją ca się za po bie ga -

niem i ba da niem prze stępstw oraz re gu la cją w spra wach

zwią za nych z al ko ho lem, ty to niem, bro nią i ma te ria ła mi wy bu -

cho wy mi; pod le ga De par ta men to wi Spra wie dli wo ści USA.
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Oko w oko
z zabójcą
Harveya Milka
Fragment książki Richarda A. Grzybowskiego 
Ślady zbrodni.
Niezwykła historia Polaka, który został ekspertem
od broni palnej policji San Francisco i biura śledczego
ATF.

Tuż po dzie sią tej za dzwo nił do mnie szef i po wie dział, że

mam je chać do ra tu sza. Za zwy czaj tech ni cy kry mi na li sty ki da -

wa li so bie ra dę ze zbie ra niem do wo dów na miej scu zda rze nia,

a o po moc spe cja li stów od bro ni i ba li sty ki pro szo no tyl ko wte -

dy, gdy by ło du żo ofiar, wy jąt ko wa licz ba łu sek lub po ci sków

do za bez pie cze nia al bo miej sce zda rze nia wy ma ga ło re kon struk -

cji. O ta ką po moc pro sił za zwy czaj szef za kła du me dy cy ny są do -

wej Boyd Ste phens i wte dy sam do mnie dzwo nił. Nie

wie dzia łem więc, co tak na praw dę się sta ło. Wia do mo by ło tyl -

ko, że ktoś zgi nął. 

Ra tusz od la bo ra to rium dzie li ło kil ka prze cznic. Nie ca łe dwa

ki lo me try, czy li kil ka mi nut jaz dy sa mo cho dem. Ru szy łem, 

włą czy łem po li cyj ne ra dio. Nie wie dzia łem, kto zgi nął, ale do -

my śla łem się, że sta ło się coś złe go. Wte dy jesz cze nie przy pusz -

cza łem, że to, co sta ło się w ra tu szu, na za wsze zmie ni bieg

hi sto rii San Fran ci sco. Mia sto wrza ło. Wy glą da ło to tak, jak by

każ dy sa mo chód i każ dy prze cho dzień kie ro wa li się w stro nę

Polk Stre et i ra tu sza. Kie dy do tar łem na miej sce, za uwa ży łem

wie lu po li cjan tów, dzien ni ka rzy i ga piów, sta ło tam też kil ka sa -

mo cho dów wy dzia łu za bójstw. (…)

Po ka za łem jed ne mu z po li cjan tów po li cyj ną od zna kę i po wie -

dzia łem, że je stem spe cja li stą od bro ni. Za py ta łem, gdzie mo -

gę zna leźć le ka rza są do we go Boy da Ste phen sa. Jak zwy kle był

na miej scu zbrod ni przede mną. Ste phens po wie dział, że za -

mor do wa no Geo r ge’a Mo sco ne, bur mi strza mia sta, i rad ne go

Mil ka, że zwło ki zo sta ły za bez pie czo ne i że wia do mo, kto jest

za bój cą.

Spy ta łem:

– To czy je stem w ta kim ra zie po trzeb ny?

– Tak – od po wie dział.

Zło ta gwiaz da po li cyj na szyb ko uto ro wa ła mi dro gę na dru gie

pię tro, do nie wiel kie go ga bi ne tu bur mi strza, gdzie w po ko ju

kon fe ren cyj nym zor ga ni zo wa no cen trum kie ro wa nia ak cją za -

bez pie cza nia śla dów. Biu ro bur mi strza Mo sco ne, w któ rym zna -

le zio no je go cia ło, i biu ra rad nych miej skich, gdzie zgi nął Milk,

znaj du ją się w prze ciw le głych skrzy dłach ra tu sza. Ani w biu rze

bur mi strza, ani w biu rze, w któ rym zgi nął Milk, nie by ło żad -

nych łu sek. Przy pusz cza łem, że znaj dą się one w re wol we rze

i w kie sze ni za bój cy. Je den je dy ny po cisk le żał ko ło gło wy Mil -

ka. Zo stał sfo to gra fo wa ny na po le ce nie le ka rza i za bez pie czo ny.

Póź niej miał zo stać za bra ny do po li cyj ne go la bo ra to rium.

Pa mię tam krew w miej scu oby dwu za bójstw – na pod ło dze

i na ścia nie. Ofia ry po strze lo no w gło wę i w klat kę pier sio wą,

więc krwi by ło bar dzo du żo. Wy glą da ło to jak miej sce po eg ze -

ku cji. Póź niej oka za ło się, że mor der ca naj pierw strze lał po ni żej

twa rzy, a kie dy ofia ra upa dła, strze lał jej w gło wę. Z wiel ko ści

i kształ tu śla dów krwi moż na wy wnio sko wać, pod ja kim ką tem

spraw ca trzy mał broń i wie le in nych szcze gó łów. Na wet nie

trze ba mieć zwłok, cza sa mi wy star czą śla dy krwi.

Dian ne Fe in ste in by ła wte dy prze wod ni czą cą Ra dy Miej skiej

San Fran ci sco. Dziś jest se na to rem i sze fem se nac kiej Ko mi sji

ds. Wy wia du. Nie dłu go po od na le zie niu zwłok w ra tu szu zło ży -

ła oświad cze nie. W obec no ści ka mer, po li cjan tów i dzien ni ka -

rzy po wie dzia ła, że za mor do wa no bur mi strza mia sta

Geo r ge’a Mo sco ne i rad ne go Ha rveya Mil ka, a za bój cą oka zał

się Dan Whi te, by ły po li cjant i stra żak, do nie daw na rad ny San

Fran ci sco. Do da ła, że spraw ca po dwój ne go za bój stwa zbiegł

i jest po szu ki wa ny. (…)

W każ dej hi sto rii za bój cy lub za bój ców, a wiem to z wie lo let -

nie go do świad cze nia, zda rza ją się rze czy nie prze wi dy wal ne. Tak

też by ło i tym ra zem. Whi te za te le fo no wał do żo ny i po pro sił ją

o spo tka nie, a po go dzi nie oby dwo je we szli do po ste run ku po -

li cji miesz czą ce go się kil ka prze cznic od ra tu sza. Whi te od dał

re wol wer i po od czy ta niu mu kon sty tu cyj nych praw i for mal -

nym aresz to wa niu, już w kaj dan kach, zo stał prze wie zio ny

do Hall of Ju sti ce. (…)

W po ko ju by li śmy sa mi. Whi te nie był sku ty. Pła kał. Był roz -

trzę sio ny. Nie za bar dzo wie dział, co się wo kół nie go dzie je.

Za po mo cą zwy kłe go wa ci ka na są czo ne go wo dą de sty lo wa ną

mia łem ze brać dro bi ny, któ re po wy strza le osa dza ją się na we -

wnętrz nej i ze wnętrz nej czę ści dło ni strze la ją ce go. Są to dro bi -

ny oło wiu, an ty mo nu i ba ru, czy li trzech skład ni ków spłon ki

w na bo ju re wol we ro wym. Wy tłu ma czy łem Whi te’owi, jak bę -

dzie wy glą da ło po bra nie pró bek. Nie chcia łem, by się wy stra -

szył. Po wie dzia łem, co mam w fiol ce i że nie jest to kwas ani

tru ci zna. Po pro si łem, że by po dał mi naj pierw le wą rę kę, po tem

pra wą. Ale wy glą da ło to tak, jak by nie sły szał al bo nie ro zu miał,

o co go pro szę. (…)

Rę ce Whi te’a drża ły i by ły mo kre od po tu. To był wrak fa ce -

ta, któ ry kil ka go dzin wcze śniej po cią gnął za spust. Nie wie -

dzia łem, czy Whi te umył rę ce po do ko na niu oby dwu za bójstw.

Nie za py ta łem go o to. Je śli te go nie zro bił, mo je ba da nie mia -

ło sens. Je śli jed nak zro bił, bez pow rot nie znisz czył do wo dy.

Od wie lu lat w Sta nach Zjed no czo nych pod czas za trzy ma nia

spraw ców, któ rzy uży li bro ni pal nej, za kła da się im na rę ce wo -

recz ki fo lio we, że by nie mo gli za trzeć śla dów. Ale ma to sens

tyl ko wte dy, gdy od za bój stwa czy po -

strze le nia mi nę ło naj wy żej kil ka go -

dzin.

RICHARD A. GRZYBOWSKI
współpraca PIOTR LITKA

Ślady zbrodni. Niezwykła historia Polaka,
który został ekspertem od broni palnej policji
San Francisco i biura śledczego ATF.
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,

wydanie I, Kraków 2014
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e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
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„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 -
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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 
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W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
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bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

KRZYŻÓWKA NR 3

Ob ja śnie nia ha seł zo sta ły po da ne w po rząd ku al fa be tycz nym – są pierw szy mi i ko lej ny mi li te ra mi
od ga dy wa nych wy ra zów, któ re na le ży wpi sać we wła ści we miej sca. Cy fry w na wia sach okre śla ją
licz bę li ter w wy ra zie. W dia gra mie ujaw nio no wszyst kie li te ry M.

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, dokończenie aforyzmu, które tworzą litery
w kratkach oznaczonych w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 26:
„Mężczyzna jest panem domu, lecz ...”

(...)  (..............)  (................................)  (.............................................)  (.............................................)
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

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 18 marca 2014 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, którzy
na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa Znak.
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 2: „Oczywiste nie wymaga dowodu”. 
Nagrodę, książki Wydawnictwa W.A.B., wylosowali: Zofia Bandura z Międzyrzecza Wlkp., Paweł Biela
z Ostrowa Wlkp., Katarzyna Schultka z Gdańska.

• nikt nie jest bez … (3)
• waszmość pan krócej (4)
• u boku Ewy (4)
• razi strzałami miłości (4)
• mała jaszczurka z pustyni (5)
• wyje, gdy się włączy (5)
• wielbiciel (5)
• stop żelaza z aluminium,

niklem, kobaltem (6)
• truskawkowy w słoiczku (4)
• z powietrza na terytorium

wroga (6)
• grecka bogini pokoju (6)
• puszczanie w obieg 

pieniędzy (6)
• silne przeżycia (6)
• alfa, beta i … (5)
• prawy dopływ Odry (3)
• Indianin lub fryzura (6)
• Jan zdrobniale (5)

• orderu lub do wzięcia (7)
• łańcuch górski w Azji ze

szczytem K2 (9)
• duchowny buddyjski (4)
• tarczka sygnalizacyjna (5)
• nocna przy łóżku (6)
• siła (3)
• pierwsze słowo dziecka (4)
• zjawa (4)
• słoń z epoki lodu (5)
• Konopnicka lub Curie-

-Skłodowska (5)
• olejowa w silniku (5)
• to Bałtyk (5)
• pieniądze żartobliwie (6)
• kraina jezior (6) 
• tysięczna część metra (8)
• np. siły roboczej, lokalu (5)
• pochwała poezją (3)
• czarna w stadzie (4)

• nagroda, o której marzy
każdy aktor, reżyser (5)

• odmienność, egzotyka (6)
• w kieszeni łobuziaka (5)
• radiolokator (5)
• gdy śpi – budzą się upiory (5)
• generalny – dużo kosztuje (6)
• krótki u bluzeczki (7)
• spis towarów (8)
• broń kłująca (5)
• gdy na głowie – już nie to

zdrowie (5)
• ważniejsza ulica, droga (5)
• odgłos kół na bruku (6)
• też mkną po szynach (8)
• np. talerz latający (3)
• np. cieczy przez ciało

zanurzone w zbiorniku (5)
• posezonowa obuwia (9)
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Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom 
po Po le głych Po li cjan tach

KRS 0000101309

Kon to PKO BP VI O/War sza wa 
nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Zach´camy do zadeklarowania 
w swoim zeznaniu podatkowym (PIT)

1%
na rzecz fundacji.
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