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Noc Mu ze ów w KGP
Udział w te go rocz nej edy cji „No cy Mu ze ów” jest de biu tem

Ko men dy Głów nej Po li cji w tym mię dzy na ro do wym przed się -
wzię ciu. 

17 ma ja 2014 r. w godz. 18.00–24.00 w ra mach No cy Mu ze ów
moż li we bę dzie zwie dza nie Ko men dy Głów nej Po li cji. Udo stęp -
nio ne zo sta ną m.in. ga bi net Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, Sala
Ge ne ral ska, a tak że eks po zy cje zwią za ne z hi sto rią for ma cji
i z co dzien ną służ bą peł nio ną współ cze śnie przez Po li cję. 

W mi nio ny wiek prze nio są zwie dza ją cych funk cjo na riu sze
w umun du ro wa niu Po li cji Pań stwo wej II RP.

Na zwie dza ją cych, któ rzy w tę szcze gól ną noc wy bio rą się do
Ko men dy Głów nej Po li cji, bę dą cze kać pro jek cje fil mo we, dla
sym pa ty ków mu zy ki zaś za gra spe cjal nie Or kie stra Re pre zen ta -
cyj na Po li cji. 

Na par kin gu przed gma chem Ko men dy Głów nej Po li cji za pre -
zen to wa ny zo sta nie daw ny i współ cze sny po li cyj ny sprzęt trans -
por to wy.

Pla no wa ny jest po kaz wy bra ne go wy po sa że nia Biu ra Ope ra cji
An ty ter ro ry stycz nych, a chęt ni bę dą mo gli zdjąć od ci ski pal ców. 

Każ de dziec ko, któ re od wie dzi Ko men dę Głów ną Po li cji, otrzy -
ma cer ty fi kat po twier dza ją cy uczest nic two w No cy Mu ze -
ów 2014. Przy go to wa no rów nież wie le upo min ków z lo go Po li cji.
Bę dą nie spo dzian ki, kon kur sy i moż li wość wy ko na nia wła snym
apa ra tem praw dzi we go zdję cia sy gna li tycz ne go na za byt ko wym
krze śle wy ko rzy sty wa nym do te go ce lu w ubie głym stu le ciu.

Ser decz nie za pra sza my
Gabinet KGP

Fun da cja 
dzię ku je
Pod czas wiel ka noc ne go spo tka nia
Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro -
tom po Po le głych Po li cjan tach go ści -
ła nie tyl ko swo ich pod opiecz nych
i wo lon ta riu szy, ale i wie lu sza cow -
nych go ści z mi ni strem Bar tło mie jem
Sien kie wi czem oraz ko men dan tem
Mar kiem Dzia ło szyń skim z mał żon ką.
Pre zes Ire na Za jąc po dzię ko wa ła
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do zor ga ni zo wa nia I Cha ry ta tyw ne go
Ba lu Ofi cer skie go Po li cji, któ ry od był
się w stycz niu i przy niósł Fun da cji po -
nad 50 ty się cy zło tych. Kil ka dzie siąt
osób do sta ło sta tu et ki pa miąt ko we
i me da le przy zna ne przez FPWi SpPP. 

IF
zdj. An drzej Mi tu ra
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Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach rów nie 
ser decz nie dzię ku je wszyst kim, któ rzy zde cy do wa li się prze ka zać 1 pro cent
swo je go po dat ku na rzecz jej pod opiecz nych.
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.TYLKO SŁUŻBA.
Misjonarze i weterani
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa – 29 maja
Misjonarz o weteranie
Pamięci Bogdana Laskowskiego – służył na misjach prawie 7 lat

.O NAS.
Badanie satysfakcji
Zachorowalność wśród policjantów

.TYLKO SŁUŻBA.
Nagrywanie z radiowozu
W oku kamery – program pilotażowy nagrywania interwencji
w Poznaniu

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

.POLICYJNY PITAWAL.
Józef „Mucha” Michalski
Watażka z Kresów – choć o przestępczych wyczynach 
30-letniego „Muchy” krążyły legendy, sam unikał rozgłosu

.PRAWO.
Przepisy karne ustaw szczególnych
Ustawa o broni i amunicji

.TYLKO SŁUŻBA.
Wydarzenia nadzwyczajne w Policji w 2013 roku

.Z NAMI.
Dobry obyczaj w Policji
Kolory w ubiorze

.PAMIĘĆ.
Zbrodnia katyńska
Dąb Pamięci; Asp. Zawadzki; Pamięć o ofiarach; 16 dębów
w Kępnie; Zabezpieczanie materiału DNA

.SPORT.
Rozmaitości

.TYLKO SŁUŻBA.
Komunikacja wewnętrzna w praktyce
Nie zamiatajmy konfliktów pod dywan – rozmowa 
z nadkom. Edytą Krawczyk

.TYLKO SŁUŻBA.
Przemoc w rodzinie
Jak szacować ryzyko – program „Standaryzowane narzędzia
szacowania ryzyka przemocy w rodzinie – wzmacnianie
kompetencji europejskich policjantów”

.ROZRYWKA.
Kryminał 

.U NAS.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Dług pamięci – uroczystości przed gmachem KGP

.U NAS.
Fundacja dziękuje; Noc Muzeów w KGP

.TYLKO SŁUŻBA.
Komendant główny Policji
Doceniam i wymagam – mówi nadinsp. Marek Działoszyński
Oceny i polecenia
Odprawa kadry kierowniczej 

.KRAJ.
Rozmaitości

.TYLKO SŁUŻBA.
Interwencje w czasie wolnym od służby
24 godziny na dobę – policjanci, którzy po służbie zatrzymali
osoby łamiące prawo 

.WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA.
Zmiany i nowe zadania
10 lat polskiej Policji w Unii Europejskiej

.Z NAMI.
Szwajcarsko-polski program „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”
Szkolenia w toku – wymiana doświadczeń między policjantami rd
a przedstawicielami instytucji centralnych i samorządowych

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Zadośćuczynienie dla policjanta
Historia bez happy endu – w tej sprawie są błędy i zaniechania,
jest pokrzywdzony człowiek i nie ma winnego

.U NAS.
Okiem praktyka
Staże, czyli Policja z bliska

.POLICJANCI 95-lecia.
Podkom. Tadeusz Bartosik
Bohater, który zginął – na służbie, podczas katastrofy budowlanej
hali wystawowej w Chorzowie
Asp. Paweł Kuczkowski
Bohater, który przeżył – za ofiarność w akcji ratowniczej został
odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność

.POLICJANCI RATUJĄ.
KPP w Żorach
Czuję, że pomagam – mówią post. Ewelina Grabowska 
i st. post. Witold Lesiak

.TYLKO SŁUŻBA.
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – Śpb wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi; Kryminalni a mundury

.TYLKO SŁUŻBA.
35-lecie poznańskiego SPAP
Profesjonaliści zdj. na okładce Andrzej Mitura
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Doceniam 
i wymagam
O d pra wa ka dry kie row ni czej w ta kiej for mu le, ja ka mia ła miej sce

w Szczyt nie, czy li z udzia łem ko men dan tów miej skich, po wia -
to wych i re jo no wych, jest dla mnie nie zwy kle waż na. To wła -

śnie oni, po uwzględ nie niu swo ich lo kal nych uwa run ko wań, re ali zu ją
stra te gie two rzo ne w ko men dach wo je wódz kich i ko men dzie głów nej.
To oni re ali zu ją to, co jest pod sta wą spo łecz nej oce ny for ma cji, wy pra -
co wu ją twar de da ne sta ty stycz ne do ty czą ce zwal cza nia i za po bie ga nia
prze stęp czo ści. Spa da ją ca dy na mi ka więk szo ści ka te go rii prze stępstw,
szcze gól nie kry mi nal nych, to efekt ich wy sił ków i wy sił ków lu dzi, któ -
ry mi kie ru ją. Za to wszyst ko po dzię ko wa łem ko men dan tom na od pra -
wie i dzię ku ję raz jesz cze. Bar dzo waż ne dla mnie jest tak że, by
prze ka za li pod wład nym to, o czym mó wi li śmy na na ra dzie, wy tłu ma -
czy li, ja kie dzia ła nia i dla cze go po dej mu je my. Dzię ki te mu po li cjan ci
bę dą utoż sa mia li się z za da nia mi, któ re re ali zu je my. 

Je ste śmy na pół met ku re ali zo wa nia prio ry te tów pol skiej Po li cji,
któ re ca ły czas po zo sta ją ak tu al ne. Bio rąc pod uwa gę to, co dzie je się
na pol skich dro gach (cho ciaż by tra gicz ne da ne z wiel ka noc ne go
week en du), szcze gól nie ak tu al ny jest prio ry tet dru gi, do ty czą cy bez -
pie czeń stwa w ru chu dro go wym. Tu dzia ła nia pre wen cyj ne pro wa -
dzi my na sze ro ką ska lę, wię cej jest pa tro li, wię cej kon tro li ru chu
dro go we go, wię cej spraw dzeń, wię cej ba dań kierowców na za war tość
al ko ho lu. Nie moż na jed nak za po mi nać, że dzia ła nia Po li cji wią żą się
też ze sto so wa niem re pre sji wo bec tych, któ rzy ła mią przy ję te za sa -
dy. Po li cjan ci ma ją pra wo do sa mo dziel nej oce ny sy tu acji, ale powinni
brać pod uwa gę skut ki. Re pre sja mu si być współ mier na do prze wi -
nie nia. Uwa żam, że dziś czę ściej na le ży się gać po moż li wość za trzy -
my wa nia pra wa jaz dy oso bom, któ re ra żą co na ru sza ją prze pi sy.
W ta kim przy pad ku nie man dat kar ny, a wnio sek o uka ra nie do są du
jest naj wła ściw szym roz wią za niem. Ta ką moż li wość ma my i ocze ku -
ję od po li cjan tów, że w uza sad nio nych przy pad kach bę dą po nią się -
gać, a od prze ło żo nych, że bę dą ich do te go od po wied nio mo ty wo wać.
Po li ty ka ka ra nia kie row ców po win na ła god nieć tyl ko wte dy, gdy bę -
dzie ro sło bez pie czeń stwo na dro gach. Pó ki co, efek tem lek ce wa że -
nia prze pi sów są wy pad ki, za bi ci i ran ni.

W trak cie co dzien nej służ by po li cyj nej naj więk szym z grze chów
jest grzech za nie cha nia. Je śli je ste śmy świad ka mi zda rze nia, wi dzi -
my wy kro cze nie, prze stęp stwo, krzyw dę ludz ką, wie my, że ktoś ocze -
ku je od nas po mo cy, to je ste śmy zo bo wią za ni do dzia ła nia. Ta kie są
ocze ki wa nia spo łe czeń stwa wo bec nas, a my tym ocze ki wa niom mu -
si my spro stać. Nie mo że my za po mi nać, że je ste śmy służ bą na rzecz
lu dzi. Nie do przy ję cia są dla mnie sy tu acje, w któ rych po li cjan ci, wi -
dząc na ru sze nie pra wa, nie re agu ją. Każ dy po li cjant ślu bo wał po dej -
mo wać in ter wen cję na wet z na ra że niem zdro wia i ży cia. Je śli ją
po dej mu je, my sto imy za nim mu rem. Tych, któ rzy pra cu ją z pa sją
i po świę ce niem, bę dę pro mo wał i na gra dzał. Prze strze gam jed nak
przed od wra ca niem gło wy, obo jęt ność jest dla mnie nie do za ak cep -
to wa nia. Ta kie za cho wa nia bę dę pięt no wał. 

Od daw na je stem zwo len ni kiem na gry wa nia in ter wen cji. Z wie lu
po wo dów. Sy tu acji, w któ rych sło wo świad czy prze ciw ko sło wu, nie
bra ku je, a na gra nie po zwa la roz wiać wąt pli wo ści. Dziś w miej scach

pu blicz nych każ dy ma pra wo wy jąć np. te le fon ko mór ko wy i na gry -
wać to, co dzie je się wo kół nie go, tak że nas. My, ja ko funk cjo na riu -
sze pu blicz ni, nie mo że my te go kwe stio no wać. War to by ło by mieć
za tem wła sne na gra nie, co do któ re go ma my pew ność, że jest kom -
plet ne i nie by ło mo dy fi ko wa ne. Po za tym re je stra cja czyn no ści dzia -
ła na obie stro ny dys cy pli nu ją co. Na gra nie to tak że ma te riał
do wo do wy, rów nież w przy pad kach skarg na po li cjan tów. Pro gram pi -
lo ta żo wy pod ję ty przez ko men dan ta wo je wódz kie go w Po zna niu to
bar dzo do bra ini cja ty wa, któ rej efek ty, mam na dzie ję, po zwo lą prze -
ko nać scep ty ków. 

Jed nym z naj waż niej szych za dań, któ re wciąż bę dzie my re ali zo -
wać, jest stan da ry za cja. Je stem prze ko na ny, że do bre wa run ki pra cy
pod no szą jej ja kość, gdyż po zwa la ją osią gnąć wię cej. 

Wciąż waż ne miej sce na li ście na szych za dań zaj mu je zwal cza nie
no wo żyt ne go nie wol nic twa, czy li han dlu ludź mi i prze stęp czo ści
oko ło pro sty tu cyj nej. Prze nie śli śmy to za da nie do Biu ra Służ by Kry -
mi nal nej, bo to za da nie ca łej Po li cji, od po ste run ko we go po ko men -
dan ta głów ne go.

W ra mach zwal cza nia prze mo cy w ro dzi nie opra co wa li śmy na rzę -
dzie, któ re, stan da ry zu jąc czyn no ści, da je po li cjan tom pew ność
w dzia ła niu. Ale to ozna cza, że nie ma ją pra wa po ja wiać się za nie cha -
nia. Je śli we dług al go ryt mu za ist nia ły prze wi dzia ne oko licz no ści, to
ade kwat ne dzia ła nie mu si być pod ję te, np. mu si dojść do za trzy ma -
nia sto su ją ce go prze moc.

Nie od pusz cza my też pro ble mu bez pie czeń stwa im prez ma so -
wych. Po in cy den tach w Kra ko wie i War sza wie wi dzę, że zmie nia się
po dej ście śro do wi ska pił kar skie go i or ga ni za to rów im prez spor to wych
do te go pro ble mu. Za czy na ją ro zu mieć, że dla tych, któ rych nie in -
te re su ją emo cje spor to we, nie ma miej sca na sta dio nach. 

Do sko na li my sys te my te le in for ma tycz ne w Po li cji. Je ste śmy na sa -
tys fak cjo nu ją cym po zio mie, je śli cho dzi o Sys tem Wspo ma ga nia Do -
wo dze nia. Prze kła da się to na lep sze za rzą dza nie za so ba mi w Po li cji.
Dru gim new ral gicz nym sys te mem jest Sys tem Wspo ma ga nia Ob słu -
gi Po li cji, któ ry upo rząd ku je i zin wen ta ry zu je ca łą po li cyj ną lo gi sty -
kę, ka dry i fi nan se. Są już pierw sze efek ty, bo dzię ki SWOP oka za ło
się, że trze ba wy dać pa rę ty się cy roz ka zów, pro stu jąc błęd nie na li -
czo ną wy słu gę czy staż pra cy. Sys tem, stan da ry zu jąc dzia ła nia w ca -
łym kra ju, koń czy z do wol no ścią in ter pre ta cyj ną, eli mi nu jąc błę dy.
Dzię ki sys te mo wi, i te mu, że okre ślo ny ro dzaj sprzę tu bę dzie się mu -
siał w ca łym kra ju na zy wać do kład nie tak sa mo, bę dzie my pre cy zyj -
nie wie dzie li, cze go i ile ma my. Chce my za koń czyć wdra ża nie SWOP
do koń ca 2014 r., a przed na mi jesz cze du żo pra cy. Za do tych cza so -
wą dzię ku ję, ale tej, któ ra przed na mi, nie od pusz czę i do pil nu ję jej
wy ko na nia.

wysłuchał KK
zdj. Andrzej Mitura
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Na do rocz nej od pra wie w Wyż szej Szko le Po li cji
w Szczyt nie spo tka li się: kie row nic two
MSW i Po li cji, dy rek to rzy KGP, ko men dan -

ci wo je wódz cy, miej scy, po wia to wi i re jo no wi oraz
przed sta wi cie le związ ków za wo do wych. 

By ły wy stą pie nia, ana li zy, dys ku sje i pre zen ta cje. Były
oce ny i po le ce nia. By ły też po dzię ko wa nia. 

RUCH DRO GO WY
To te mat, któ ry naj czę ściej po wra cał w cza sie dwóch
dni od pra wy. Mi mo złe go pierw sze go kwar ta łu bez pie -
czeń stwo w ru chu dro go wym po pra wia się. Wciąż jest
jed nak bar dzo wie le do zro bie nia i dla te go ko men dant
głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski po le cił ko -
men dan tom po ło żyć więk szy na cisk na dzia ła nia ry go ry -
stycz ne.

– Kie dy na uli cach gi ną lu dzie, nie ma miej sca na ła -
god ne trak to wa nie. Cho dzi tu szcze gól nie o prze kra cza -
nie do pusz czal nej pręd ko ści i o nie udzie la nie
pierw szeń stwa prze jaz du. Po ucze nie mo że być sto so -
wa ne tyl ko wy jąt ko wo. Kie dy uzna my, że na pol skich
dro gach jest bez piecz nie, bę dzie my mo gli zła go dzić re -
pre sje – do dał pierw szy za stęp ca ko men dan ta głów ne -
go nad insp. Krzysz tof Ga jew ski.

Zda niem ko men dan ta Dzia ło szyń skie go po li cjan ci
mu szą czę ściej się gać po art. 86 ko dek su wy kro czeń,
szcze gól nie wte dy, gdy kie row ca na ru sza prze pi sy
w spo sób ra żą cy, np. prze kra cza jąc do zwo lo ną pręd kość
dwu krot nie. 

– W ta kich sy tu acjach man dat w mak sy mal nej wy so -
ko ści i 10 pkt kar nych to zde cy do wa nie za ma ło. Ocze -
ku ję, że w ta kich przy pad kach po li cjan ci bę dą
za trzy my wać pra wo jaz dy i kie ro wać spra wę do są du
– za po wie dział ko men dant głów ny. 

Ko men dan ci zwró ci li rów nież uwa gę, by nie zmie niać
dziel ni co wych w po li cjan tów ru chu dro go we go. Je śli
ujaw nio ne przez dziel ni co wych wy kro cze nia dro go we
sta no wią po nad 30 proc. wszyst kich ujaw nio nych, a wy -
kro cze nia po rząd ko we tyl ko 10 proc., to jest to zła pro -
por cja.

– Cza sem uka rać za wy krocz nie dro go we jest naj pro -
ściej, ale nie ta ka jest ro la dziel ni co we go – pod kre ślił
ko men dant Ga jew ski. 

IM PRE ZY MA SO WE
Nad insp. Krzysz tof Ga jew ski przy po mniał, że ko men -
dant głów ny Po li cji 7 stycz nia 2014 r. po le cił sto so wać
li stę kon tro l ną. Po zwa la ona w spo sób usys te ma ty zo wa -
ny prze pro wa dzić i skon tro lo wać ca łą pro ce du rę za bez -
pie cze nia im pre zy ma so wej, a tak że zwe ry fi ko wać

przy go to wa nie i dzia ła nie in nych pod mio tów za an ga żo -
wa nych w bez pie czeń stwo im pre zy.

Przy po mniał, że opi nia wy da na przez Po li cję mu si być
jed no znacz na. 

– Za da niem Po li cji – pod kre ślał ko men dant Ga jew -
ski – jest dba nie o bez pie czeń stwo uczest ni ków, a nie
prze szka dza nie w or ga ni zo wa niu im pre zy. Ne ga tyw -
na opi nia do ty czą ca im pre zy mo że być na wnio sek or ga -
ni za to ra zmie nio na, je śli oczy wi ście wszyst kie wska za ne
wcze śniej wa dy zo sta ły usu nię te. Je śli po wo dem wy da -
nia ne ga tyw nej opi nii by ły za strze że nia co do sta nu
tech nicz ne go obiek tu, przed wy da niem no wej opi nii
nie zbęd na jest po now na je go lu stra cja.

CZAS RE AK CJI
To je den z tych ele men tów, któ ry zna czą co wpły wa
na to, jak spo łe czeń stwo oce nia Po li cję. Jed nak, jak pod -
kre ślał ko men dant Ga jew ski, je go sens to nie licz ba mi -
nut.

– Cho dzi o wy ro bie nie i utrwa le nie u po li cjan tów po -
czu cia, że je śli ktoś po trze bu je po mo cy, to trze ba mu
jej udzie lić na tych miast. I to jest waż ne, a nie to, że
do ta bel ki wpi sze my ta kie, a nie in ne licz by – przy po -
mniał. 

PRZE CIW DZIA ŁA NIE PRZE MO CY 
W RO DZI NIE
35 ty się cy po li cjan tów prze szko lo no ze sto so wa nia kwe -
stio na riu szy sza co wa nia ry zy ka za gro że nia ży cia i zdro -
wia w związ ku z prze mo cą w ro dzi nie (czy taj s. 47)
i – jak pod kre ślał dy rek tor Biu ra Pre wen cji i Ru chu Dro -
go we go mł. insp. Ma rek Wal czak – szko le nia te po win -
ny być kon ty nu owa ne. Kwe stio na riusz bę dzie się
zmie niał, je śli użyt kow ni cy zgło szą za sad ne wnio ski. 

– Po li cjan ci do sta li do bre na rzę dzie. Ocze ku ję, że
będą z nie go efek tyw nie ko rzy stać – pod kre ślił ko men -
dant Dzia ło szyń ski. 

NAR KO TY KI
W zwal cza niu prze stęp czo ści nar ko ty ko wej naj waż niej -
sza jest ilość za bez pie czo nych nar ko ty ków. 

– Prze ję te nar ko ty ki to kon kret – pod kre ślił za stęp -
ca ko men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. Mi ro sław
Schos sler. Do dał, że ko mór ki two rzo ne do wal ki z nar -
ko ty ka mi ma ją być struk tu ra mi re al ny mi.

– Nie mo że być tak, że w ta kim wy dzia le jest dzie sięć
osób, z cze go sześć to tech ni cy kry mi na li sty ki. W wy -
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Od pra wa ka dry kie row ni czej
– Z punktu widzenia realizacji zadań, jakie postawiło przed Policją
ministerstwo, uważam, że ostatnie dwanaście miesięcy to czas,
z którego wszyscy możemy być zadowoleni – ocenił minister
spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

Za da nia z Pla nu Dzia łal no ści MSW na 2014 re ali zo wa ne przez Ko men dan ta
Głów ne go Po li cji do ty czą:

– pro gra mu stan da ry za cji ko mend i ko mi sa ria tów,
– bez pie czeń stwa im prez ma so wych,
– prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie,
– bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym.
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dzia łach ma ją pra co wać fa chow cy. I to wła -
śnie ilość nar ko ty ków zdję tych z ryn ku bę -
dzie kry te rium oce ny tych wy dzia łów
– za po wie dział ko men dant Schos sler. 

Do dał, że nie przyj mu je tłu ma czeń, że
na mo im te re nie nie ma nar ko ty ków. Jak uczy
do świad cze nie, nar ko ty ki są wszę dzie, tyl ko
trze ba umieć ich szu kać. 

STO SO WA NIE PRZE MO CY
O nad uży wa niu prze mo cy przez po li cjan tów
mó wił za stęp ca dy rek to ra Biu ra Spraw We -
wnętrz nych insp. Grze gorz Ki siel. Pod kre -
ślał, że ta kie przy pad ki to pro mil w ogól nej
licz bie in ter wen cji, jed nak ich ogrom ny od -
dźwięk, po tę go wa ny przez me dia, ma bar dzo
ne ga tyw ny wpływ na wi ze ru nek for ma cji. 

– In ter wen cja z na tu ry rze czy wy ma ga za -
sto so wa nia przy mu su i do pó ki jest on sto so -
wa ny zgod nie z prze pi sa mi, wszyst ko jest
w po rząd ku. Nie mo że być jed nak żad nej to -
le ran cji dla prze mo cy wy kra cza ją cej po za
ramy praw ne – mó wił ko men dant Dzia ło -
szyń ski. 

Zo bo wią zał też uczest ni ków na ra dy, by
in for ma cje o ta kich przy pad kach prze ka zy -
wali do BSW nie zwłocz nie, a nie do pie ro
po prze pro wa dze niu czyn no ści wy ja śnia ją -
cych i ewen tu al nym skie ro wa niu spra wy do
pro ku ra tu ry. 

MU ZEUM PO LI CJI
Du że zmia ny szy ku ją się w kwe stii bu do wy
i umac nia nia wi ze run ku i iden ty fi ka cji z for -
ma cją. Jed nym z waż niej szych ele men tów
te go pro ce su bę dzie po wsta nie Mu zeum Po -
li cji. 

– Je ste śmy je dy nym kra jem w Eu ro pie,
któ ry ta kie go mu zeum nie ma. Ale pra ce
nad je go otwar ciem ule gły przy spie sze niu
– za po wie dzia ła za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne -
tu KGP mł. insp. Kor ne la Ob liń ska. 

Mu zeum bę dzie się mie ści ło przy ul. Or -
ka na w War sza wie, przy go to wa no wstęp ną
wi zu ali za cję, opra co wa no har mo no gram
prac, a tak że za ini cjo wa no ko niecz ne zmia ny
w prze pi sach. Trwa przy go to wy wa nie eks po -
na tów. 

WY MIA NA DO ŚWIAD CZEŃ
Ko men dant Dzia ło szyń ski przy po mniał, że
Po li cja mu si być for ma cją, któ ra nie ustan nie
uczy się i do sko na li. Słu żyć ma te mu wy mia -
na do świad czeń i ko rzy sta nie z do brych
wzor ców. Na od pra wie po ka za no kil ka
z nich. Za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne tu Ko -
men dan ta Głów ne go Po li cji nad kom. Bar -
tosz Fur ga ła za pre zen to wał elek tro nicz ną
Ba zę Ak tów Wła snych Ko men dan ta Głów ne -
go Po li cji, któ ra osta tecz nie roz wią że pro -
blem do stęp no ści wszyst kich ak tów pra wa
we wnętrz ne go. Ko lej nym eta pem ma być

włą cze nie do niej zbio rów ak tów wy da wa nych przez ko men dan tów
wo je wódz kich. 

Ko men dant wo je wódz ki Po li cji w Kiel cach insp. Ja ro sław Szym -
czyk przed sta wił efek ty re or ga ni za cji po ste run ków i ko mi sa ria tów
w gar ni zo nie. 

– Re or ga ni za cja, mi mo dia lo gu ze spo łecz no ścia mi lo kal ny mi, bu -
dzi ła emo cje i sprze ciw – mó wił. – Naj lep szym do wo dem na to, że
pod ję li śmy słusz ne de cy zje, nie są jed nak da ne do ty czą ce prze -
stępstw kry mi nal nych, wy kry wal no ści czy licz by po li cjan tów na uli -
cach, ale to, że zda nie zmie ni li ci, któ rzy wcze śniej naj gło śniej
pro te sto wa li. 

Uczest ni cy na ra dy obej rze li rów nież Elek tro nicz ny Re jestr Czyn -
no ści Do cho dze nio wo -Śled czych stwo rzo ny przez po li cjan tów z gar -
ni zo nu świę to krzy skie go. Apli ka cja skła da się z kil ku mo du łów, m.in.
re je stru śledztw i do cho dzeń, re je stru środ ków za po bie gaw czych, re -
je stru po wo ła nych bie głych i re je stru do wo dów rze czo wych. Li sta
ko rzy ści, ja kie osią gnię to po jej wpro wa dze niu, jest dłu ga, ale war to
wspo mnieć o lep szej ko or dy na cji czyn no ści do cho dze nio wych, peł -
niej szym nad zo rze nad ob cią że niem i efek tyw no ścią pra cy po li cjan -
tów oraz ści ślej szej kon tro li nad ter mi no wo ścią re ali zo wa nych
po stę po wań.

KLAUDIUSZ KRYCZKA

TYLKO SŁUŻBA Oceny i polecenia POLICJA 997       maj 2014 r.6

Bar tło miej Sien kie wicz, mi ni ster spraw we wnętrz nych:

– Kie dy spo tka li śmy się rok te mu, na kre śli łem za da nia, ja kie
po sta wi ło przed Po li cją mi ni ster stwo. Za strze głem wte dy, że
mi ni ster stwo jest od te go, by je na kre ślić, ale nie od te go,
że by mó wić, jak ma ją być wy ko na ne. Mam wra że nie, że sło -
wa do trzy ma łem. Te za da nia to wzrost wy kry wal no ści prze -
stępstw, spa dek licz by za bójstw, ochro na ofiar prze mo cy
do mo wej, sku tecz na wal ka z chu li gań stwem i prze mo cą
na uli cach. Ale tak że re or ga ni za cja KGP i jed no stek te re no -
wych, zmia na L4 czy pro gram stan da ry za cji ko mend. Z tej li sty więk szość rze czy zo -
sta ła zre ali zo wa na, w nie któ rych przy pad kach ten pro ces trwa, ale w spo sób, ja ki
za pla no wa li śmy. Mam po czu cie, że wspól nie wy peł ni li śmy te za da nia w ab so lut nie
wy star cza ją cym stop niu. Co wię cej, uda ło się nam wy pra co wać ta ki mo del współ -
dzia ła nia, któ ry zwięk sza po czu cie bez pie czeń stwa oby wa te li, a więc ten naj waż niej -
szy czyn nik, któ ry de cy du je o na szym suk ce sie bądź po raż ce. 
Z za dań te go rocz nych pod kre ślić trze ba wal kę ze sta dio no wym ban dy ty zmem, któ -
ra mo że oka zać się o ty le ła twiej sza, że – tak że dzię ki na szej że la znej kon se kwen cji
– klu by na resz cie zro zu mia ły, że dro ga, któ rą ob ra ły, a więc igno ro wa nie pro ble mu
bez pie czeń stwa, ob ra ca się prze ciw ko nim. 
Po nie waż wszyst kie da ne do ty czą ce pol skich dróg są dla nas cy wi li za cyj nie kom -
pro mi tu ją ce, na dal waż nym prio ry te tem bę dzie bez pie czeń stwo w ru chu dro go wym.
Ko lej ne za da nie to efek tyw ność wy da wa nia środ ków fi nan so wych przez Po li cję. Za te
środ ki od po wia da mi ni ster stwo, więc bę dzie my te go pil no wać, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pro gra mu stan da ry za cji i pro gra mów in for ma tycz nych. 
Pra gnę, by kon ty nu owa ny był dia log spo łecz ny, ma cie pań stwo w tym du że do świad -
cze nie i co naj waż niej sze, nie tyl ko z wła dza mi sa mo rzą do wy mi, ale rów nież z or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi i miesz kań ca mi. To przy no si nad spo dzie wa ne do bre
skut ki, bo do wo dzi, że Po li cja jest frag men tem spo łe czeń stwa, a pew ne pro ble my
moż na roz wią zać tyl ko i wy łącz nie ra zem. 
Sto imy przed wy zwa niem in ten sy fi ka cji szko leń. Chciał bym tak że, że by zmie nił się ich
mo del. Nie jest do brze, je śli szko le nie, do sko na le nie za wo do we koń czy się na ja kimś
eta pie. Wo lał bym, że by trwa ło nie prze rwa nie, nie za leż nie od sta żu czy wie ku po li cjan -
ta. Zdol ność prze ka zy wa nia do świad czeń jest naj lep szym spo so bem pro fe sjo na li za -
cji for ma cji. W kwe stii in ten sy fi ka cji szko leń de kla ru ję peł ne wspar cie mi ni ster stwa.

zdj. Andrzej Mitura 
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Śmierć w pościgu – kasacja
odrzucona

16 kwiet nia br. Sąd Naj wyż szy w skła dzie trzy oso bo wym: Piotr
Hof mań ski – prze wod ni czą cy, An drzej Ryń ski – sę dzia, oraz Ma riusz
Młocz kow ski – sę dzia Są du Ape la cyj ne go w Lu bli nie (de le go wa ny),
od rzu cił skar gę ka sa cyj ną od wy ro ku Są du Ape la cyj ne go z lip ca ubie -
głe go ro ku w pro ce sie prze ciw ko 42-let nie mu Ma cie jo wi U., oskar -
żo ne mu o nie umyśl ne spo wo do wa nie wy pad ku dro go we go ze
skut kiem śmier tel nym. 

W wy pad ku, któ ry wy da rzył się w no cy z 26 na 27 li sto pa da 1998
r. na war szaw skiej Wi sło stra dzie, śmierć po nie śli dwaj funk cjo na riu -
sze sto łecz nej Po li cji: 24-let ni Piotr Ja siń ski, kie row ca służ bo we go
po lo ne za, oraz je go ko le ga z pa tro lu 23-let ni Piotr Na le śnik.

W ust nym uza sad nie niu, któ re przed sta wił sę dzia Ma riusz Młocz -
kow ski, sę dzio wie Są du Naj wyż sze go nie do pa trzy li się bez po śred -
nie go i ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów ru chu dro go we go,
stwa rza ją ce go re al ne nie bez pie czeń stwo po wsta nia ka ta stro fy w ru -
chu lą do wym. Uzna li, że uza sad nie nia skarg ka sa cyj nych zło żo nych
przez pro ku ra tu rę i oskar ży cie li po sił ko wych opie ra ły się na błęd -
nych prze słan kach.

Uczest ni czą cy w roz pra wie w cha rak te rze oskar ży cie la po sił ko we -
go An drzej Ja siń ski, oj ciec Pio tra, ofia ry wy pad ku, nie krył roz ża le nia:
– Stra ci łem sy na, któ ry wstą pił do Po li cji, aby strzec pra wa. 16 lat
łu dzi łem się na dzie ją, że spra wie dli wo ści sta nie się w koń cu za dość.
Nie ste ty, po my li łem się.

J. PAC.

Po li cjant, któ ry mi po mógł
– VII edy cja

Ogól no pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie -
bie ska Li nia” po raz siód my zor ga ni zo wa ło kon kurs „Po li cjant,
któ ry mi po mógł”. Szcze gó ły do ty czą ce kon kur su oraz for mu larz
zgło sze nio wy moż na zna leźć na www.po li cjant.nie bie ska -
li nia.pl

Zgło sze nia moż na nad sy łać za po mo cą elek tro nicz ne go for mu -
la rza, a tak że tra dy cyj ną pocz tą pod ad res: Ogól no pol skie Po go to -
wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”,
Ko ro tyń skie go 13, 02-121 War sza wa.

Hi sto ria Po li cji – wy sta wa
13 mar ca w Mu zeum Zie mi Szu biń skiej ko men dant wo je wódz ki

Po li cji w Byd gosz czy insp. Krzysz tof Zgło bic ki otwo rzył wy sta wę pt.
„Hi sto ria Po li cji”. Two rzą ją eks po na ty ze zbio rów miesz kań ców Szu -
bi na: Pio tra Fiał kow skie go i Ma cie ja Kacz mar ka. 

Przed otwar ciem wy sta wy przy Dę bach Pa mię ci w Szu bi nie i Ry -
na rze wie za pa lo no zni cze ku czci po li cjan tów za mor do wa nych
przez NKWD w 1940 r. Wy sta wę, któ ra obej mu je mię dzy in ny mi
mun du ry, na ra mien ni ki, heł my, czap ki, do ku men ty, zdję cia oraz
pu bli ka cje o hi sto rii po li cji, od 24 kwiet nia pre zen to wa no w Mo -
gil nie, a na Świę to Po li cji bę dzie ją moż na zo ba czyć w Sę pól nie
Kra jeń skim.

SZY MON FIAŁ KOW SKI 

Pod słu chy i bi llin gi przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym 

W ma ju br. Try bu nał Kon sty tu cyj ny ma wró cić do spra wy sto so -
wa nia tech nik ope ra cyj nych i ko rzy sta nia z bi llin gów przez nie -
któ re służ by, któ re to dzia ła nia we dług Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go są nie zgod ne z Kon sty -
tu cją RP. Te go po glą du pod czas kwiet nio wych roz praw TK nie
po dzie la li przed sta wi cie le Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Służ by Cel -
nej i Wy wia du Skar bo we go, któ rzy wy ka zy wa li przed Try bu na -
łem, że sto so wa nie tech nik ope ra cyj nych i ko rzy sta nie z bi llin gów
jest w ich pra cy nie zbęd ne. 

Ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski
oświad czył przed TK, że każ dy wnio sek Po li cji do są du za wie ra
wszyst kie szcze gó ły co do za kre su i for my kon tro li ope ra cyj nej,
a więc dzia ła nia te są pod peł ną kon tro lą są du. W 2012 ro ku Po li -
cja spo rzą dzi ła oko ło 5900 wnio sków o sto so wa nie dzia łań ope ra -
cyj nych, a są dy i pro ku ra tu ry od rzu ci ły je dy nie 239 z nich.
W ro ku 2012 po peł nio no na te re nie Pol ski po nad mi lion prze -
stępstw kry mi nal nych.

W Pol sce jest ak tyw nych 56,5 mln kart SIM, nie ma zaś cen tral -
nej ba zy abo nen tów – dla te go da ne sta ty stycz ne ule ga ją zwie lo -
krot nie niu, bo w róż nych źró dłach Po li cja mu si py tać o tę sa mą
oso bę. W ub.r. ta kich za py tań by ło 1,3 mln, ale do ty czy ły one oko -
ło 300 tys. osób.

Ko men dant głów ny pod kre ślił, że Naj wyż sza Izba Kon tro li nie
do pa trzy ła się nie pra wi dło wo ści w po zy ski wa niu, gro ma dze niu
i za sa dach nisz cze nia ta kich da nych.

E.S. 

Szko le nie w Exe ter
W dniach 6‒8 czerw ca w Exe ter na po łu dniu Wiel kiej Bry ta nii od -

bę dzie się ko lej ne szko le nie or ga ni zo wa ne przez IPA De fen si ve Tac -
tics Gro up, czy li gru pę tak ty ki obron nej. Or ga ni za to rzy za pra sza ją
na nie wszyst kich funk cjo na riu szy służb mun du ro wych oraz ich ro -
dzi ny.

Szcze gó ły do ty czą ce szko le nia znaj du ją się na stro nie
www.ipa-dtg.com. Moż na też skon tak to wać się z jed nym z or ga ni -
za to rów (któ ry mó wi po pol sku) pod ad re sem ke ith.sinc la ir@nth -
wa les.pnn.po li ce.uk.

AW

Kry mi nal na Pi ła 2014
W Pi le za koń czył się Fe sti wal Kry mi na łu „Kry mi -

nal na Pi ła” 2014. Na gro dę dla naj lep szej pol skiej
miej skiej po wie ści kry mi nal nej ro ku 2013, ufun do -
wa ną przez pre zy den ta Pi ły, otrzy mał Mar cin Wroń -
ski za książ kę „Po grom w przy szły wto rek”. 

W kon kur sie na naj lep szą okład kę książ ki kry mi -
nal nej zwy cię ży ła miesz kan ka Pi ły, Ka ta rzy na Kor -
dy le wicz, któ ra za swo ją pra cę ode bra ła z rąk fun da to ra – rad ne go
Pi ły Jac ka Bo gu sow skie go, czyt nik ebooków.

Do dat ko wą na gro dę ko men dan ta Szko ły Po li cji w Pi le za naj cie -
kaw szy ar ty stycz nie i roz waż ny li te rac ki ob raz po sta ci po li cjan ta
otrzy mał au tor po wie ści „Far ma la lek” Woj ciech Chmie larz.

LE SZEK KOŹ MIŃ SKI
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– Za chwi lę wi dzę, że za fa ce tem bie gnie
zdy sza na ko bie ta wzy wa ją ca po mo cy – opi -
su je zda rze nie po li cjant. 

Prze stał od gar niać śnieg. Za czął po wo li je -
chać za zło dzie jem, że by go nie spło szyć.
Po kil ku set me trach prze stęp ca zwol nił, bo
my ślał, że jest już bez piecz ny.

– Wy sia dłem szyb ko z au ta, po bie głem
za nim i obez wład ni łem go, po ło ży łem
na zie mi i za dzwo ni łem po po li cyj ny pa trol
– opi su je zda rze nie Pa weł Pła tos. 

Dzię ki je go in ter wen cji 73-let nia ko bie ta
od zy ska ła port fel z pie niędz mi, a 26-let ni
męż czy zna tra fił w rę ce po li cjan tów. Oka za -
ło się, że był już ka ra ny za po dob ne prze stęp -
stwa, za któ re spę dził w wię zie niu kil ka lat.
Na wol no ści był od pa ru mie się cy. 

Pa weł Pła tos w swo im za cho wa niu nie wi -
dzi nic wy jąt ko we go. Już kil ka krot nie zda -
rza ło się, że za trzy my wał spraw ców
prze stępstw, gdy nie był na służ bie. 

Do te go ama tor sko upra wia róż ne dys cy -
pli ny spor tu. Tre no wał boks, kick bo xing
i boks taj ski. Bie ga i pły wa. Star tu je w ma ra -
to nach ro we ro wych MTB na dy stan sie
70 ki lo me trów. Za mie rza wy star to wać w tria -
th lo nie. Wszyst ko, co ro bi w cza sie wol nym,
pro cen tu je w służ bie.

PO BI CIE
Asp. sztab. Ka zi mierz No wa czyń ski (na zdj.)
słu ży w Po li cji od 1999 ro ku. Od sa me go po -

cząt ku w Ko mi sa ria cie Po li cji III w Gdań sku.
Trzy na ście lat był dziel ni co wym. Od kwiet -
nia 2013 r. jest kie row ni kiem Ogni wa Pa tro -
lo wo -In ter wen cyj ne go. 

13 mar ca 2014 r. skoń czył służ bę o 21.00.
Do do mu wra cał naj pierw tram wa jem,
a póź niej prze siadł się do au to bu su, któ ry
je chał w kie run ku
Prusz cza Gdań skie go.
Usiadł na koń cu. Gdy
do je chał do przy stan ku
przy uli cy Cho pi na,
na któ rym wy siadł, zo -
ba czył, że z au to bu su
wy biegł męż czy zna,
a za nim kie row ca. Szo -
fer krzy czał, że by ła pać fa ce ta, bo po bił pa -
sa że ra. 

– Biegł w mo im kie run ku. Moż na po wie -
dzieć, że się na mnie na dział. Pró bo wał ucie -
kać, ale po 15 me trach go za trzy ma łem
– opo wia da 39-let ni po li cjant. 

Funk cjo na riusz za sto so wał je den chwyt
obez wład nia ją cy i spraw ca po bi cia le żał
na zie mi. Trzy mał go, że by nie uciekł. Aku -
rat prze jeż dża li straż ni cy miej scy. Za trzy ma li
się. 

– Po ży czy łem od nich kaj dan ki i sku łem go
– re la cjo nu je asp. sztab. Ka zi mierz No wa -
czyń ski.

O 21.50 dy żur ny z jed nost ki Po li cji
w Prusz czu Gdań skim ode brał te le fon z in -
for ma cją, że za trzy ma no pa sa że ra au to bu su,
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godziny na dobę24
Mieszkają w różnych miastach, 
ale łączy ich służba w jednej
formacji i odwaga. Mowa
o policjantach, którzy po służbie
zatrzymali osoby łamiące prawo.
Ci, których historie opisujemy,
uważają, że funkcjonariuszem 
jest się 24 godziny na dobę. 

Po li cjant po służ bie, któ ry jest świad -
kiem prze stęp stwa, ma pra wo za -
trzy mać spraw cę, ale ma obo wią zek

po dać swój sto pień, imię i na zwi sko oraz
oka zać le gi ty ma cję służ bo wą. Ta ka moż -
li wość spra wia, że po li cjan ci, któ rzy ma ją
wol ne, in ter we niu ją, gdy wi dzą zło dziei,
pi ja nych kie row ców i spraw ców po bić.
Tak by ło w przy pad ku bo ha te rów te go ar -
ty ku łu. 

WY RWA
28 stycz nia 2014 r. sierż.
sztab. Pa weł Pła tos (na
zdj.) z Ko men dy Miej -
skiej Po li cji w Ra do miu
miał wol ne. Przed po łu -
dniem od śnie żał dziad -
kom po dwór ko swo im
te re no wym sa mo cho -

dem, do któ re go za mon to wał pług. W tym
cza sie na po bli skiej uli cy mło dy męż czy zna
pod biegł do star szej ko bie ty i wy rwał jej
port fel z do ku men ta mi i pie niędz mi. Za czął
ucie kać. 

– Zo ba czy łem, że bie gnie chło pak. Zwró -
ci łem na nie go uwa gę, bo nie źle za su wał. Wi -
dać by ło, że przed kimś ucie ka – opo wia da
funk cjo na riusz.

Sierż. sztab. Pa weł Pła tos, któ ry obec nie
peł ni służ bę w dro gów ce, mó wi, że po 15 la -
tach służ by zwra ca się uwa gę na nie na tu ral -
ne za cho wa nia lu dzi. Tym bar dziej że
przed przej ściem do ru chu dro go we go słu -
żył m.in. w wy dzia le wy wia dow czym, gdzie
ta ka spe cy fi ka służ by to co dzien ność. 

Sierż. sztab. Paweł Płatos złapał złodzieja
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któ ry po bił mło de go męż czy znę. Na tych -
miast wy słał po li cjan tów, któ rzy za trzy ma li
spraw cę. Oka za ło się, że 21-la tek był nie -
trzeź wy. Miał 1,3 pro mi la al ko ho lu w wy dy -
cha nym po wie trzu. Męż czyź nie gro zi pięć
lat wię zie nia. 

„Po sta wa po li cjan ta jest god na po chwa ły,
bo dzię ki je go szyb kiej re ak cji uda ło się za -
trzy mać prze stęp cę” – moż na prze czy tać
o tej in ter wen cji na stro nie in ter ne to wej
KMP w Gdań sku.

Asp. sztab. Ka zi mierz No wa czyń ski uwa -
ża, że w ta kich sy tu acjach nie moż na od wra -
cać gło wy i uda wać, że nic się nie dzie je,
na le ży re ago wać. 

– Po li cjan tem jest się 24 go dzi ny na do bę.
Mun dur do cze goś zo bo wią zu je – stwier dza. 

NISZ CZYŁ WIA TĘ 
Sierż. sztab. Ilo na Bie law ska (na zdj.) w Po -
li cji jest od li sto pa da 2007 r. Od po cząt ku
słu ży w Ko men dzie Re jo no wej Po li cji War -
sza wa II. 

9 li sto pa da 2013 r.
oko ło 23.00 spa ce ro wa -
ła z mę żem ul. Ki no wą.
Usły sze li dźwięk tłu -
czo ne go szkła. Zo ba -
czy li męż czy znę, któ ry
ko pał wia tę przy stan ko -
wą. To wa rzy szy ło mu
kil ka agre syw nie za cho wu ją cych się osób. 

– Dzwo ni li śmy po po li cję, ale nie mo gli -
śmy się po łą czyć. Po sta no wi li śmy in ter we -
nio wać – tłu ma czy po li cjant ka. 

Sierż. sztab. Ilo na Bie law ska po wie dzia ła
mło dym lu dziom, że jest po li cjant ką. Zwró -
ci ła im uwa gę, że by się uspo ko ili. Męż czy -
zna, któ ry wy bił szy bę, za czął ucie kać.
Po goń za nim utrud niał je go ko le ga, któ ry
za ata ko wał in ter we niu ją ce oso by. Funk cjo -
na riusz ka wraz z mę żem obez wład ni li na -
past ni ka. Na pomoc przybiegli mu koledzy.
Wy wią za ła się sza mo ta ni na.

– Do sta łam kil ka moc nych cio sów – opo -
wia da. Jej mąż zdo łał do dzwo nić się na po -
li cję. Za chwi lę przy je chał pa trol. Po li cjan ci
za trzy ma li dwie ko bie ty i męż czy znę, któ -
ry od po wie za na ru sze nie nie ty kal no ści cie -
le snej funk cjo na riusz ki, a tak że jej mę ża.
Po li cjant ka po in ter wen cji mia ła licz ne si -
nia ki na ca łym cie le, te raz le czy krę go słup
szyj ny. 

– By ło te go du żo, ale wszyst kie si nia ki ze -
szły – śmie je się. – Pod czas in ter wen cji na -
le ży li czyć się z ura za mi,

Sierż. sztab. Ilo na Bie law ska nie ża łu je, że
pod ję ła in ter wen cję. Mówi, że nie można
prze cho dzić obo jęt nie, gdy się wi dzi, jak
ktoś ła mie pra wo. Uważa, że każ de go po li -
cjan ta ob li gu je do te go ro ta ślu bo wa nia.

Udo wod ni ła to w ma ju 2013 ro ku, gdy
po służ bie za trzy ma ła pi ja ną ko bie tę, któ ra
kie ro wa ła sa mo cho dem. Oka za ło się, że
mia ła po nad 3 pro mi le al ko ho lu w wy dy cha -
nym po wie trzu. Spra wa tra fi ła do są du. 

– Pod czas roz pra wy ko bie ta po dzię ko wa -
ła, że ją za trzy ma łam, bo mo gła spo wo do wać
wy pa dek. Prze pra sza ła za swo je za cho wa nie.
Cie szy ła się, że ni ko mu nie wy rzą dzi ła
krzyw dy – opo wia da po li cjant ka. 

PI JA NY KIE ROW CA
St. sierż. Ma ciej So kół (na zdj.) wstą pił
do Po li cji w 1998 r. Przez dwa la ta słu żył
w OPP w War sza wie. W 2000 r. opu ścił sze -
re gi for ma cji po li cyj nej. Od po wro tu w 2008
r. jest funk cjo na riu szem Ko men dy Miej skiej
Po li cji w Ko ni nie. Służ bę peł ni w ko mi sa ria -
cie w Sta rym Mie ście.

5 lu te go 2014 r.
nad ra nem, gdy skoń -
czył służ bę, wsiadł
w sa mo chód i je chał
do do mu. Po dro dze
skrę cił na sta cję ben zy -
no wą. Nie by ło na niej
żad ne go sa mo cho du.
Wlał pa li wo i po szedł
do ka sy. Gdy od niej od cho dził, zo ba czył
przed bu dyn kiem sa mo chód, a przy nim
dwóch nie trzeź wych męż czyzn.

Gdy po li cjant wy je chał ze sta cji, zo ba czył
w lu ster ku wstecz nym, że męż czyź ni wsie dli
do sa mo cho du i ru szy li w prze ciw nym kie -
run ku. 
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Asp. sztab. Kazimierz Nowaczyński zatrzymał sprawcę pobicia

Sierż. sztab.
Ilona Bielawska –
drobna a dzielna
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– Za wró ci łem i po je cha łem za ni mi,
po wia do mi łem dy żur ne go – mó wi
st. sierż. Ma ciej So kół.

Męż czyź ni za par ko wa li au to przy po -
se sji. Po li cjant za trzy mał się za ni mi, wy -
siadł z sa mo cho du i pod biegł do
kie row cy. Wy czuł al ko hol. Przed sta wił
się, po ka zał le gi ty ma cję i po dał po wód
in ter wen cji. Pi ja ny 19-la tek za czął wy zy -
wać po li cjan ta i ude rzył go pię ścią
w twarz. 

– Obez wład ni łem go – opo wia da funk -
cjo na riusz.

Przy je chał pa trol po li cyj ny, któ ry za -
trzy mał awan tur ni ka. Po prze ba da niu al -
ko ma tem oka za ło się, że kie row ca ma
w wy dy cha nym po wie trzu bli sko 2 pro -
mi le al ko ho lu. Był już wcze śniej no to wa -
ny przez po li cję. Tym ra zem usły szał
za rzu ty za jaz dę w sta nie nie trzeź wo ści,
znie wa że nie i na ru sze nie nie ty kal no ści
cie le snej funk cjo na riu sza oraz utrud nia -
nie wy ko na nia czyn no ści służ bo wych. 

St. sierż. Ma ciej So kół mó wi, że w ta -
kich sy tu acjach trze ba in ter we nio wać, bo
pi ja ny kie row ca mo że za bić ja kie goś
uczest ni ka ru chu dro go we go. 

KRA DZIEŻ AL KO HO LU 
Sierż. Mar cin Ja wor ski (na zdj.) jest funk -
cjo na riu szem od sierp nia 2010 r. Wstą pił
do Po li cji, bo uwa żał,
że za wód po li cjan ta
jest cie ka wy i wią że
się z od po wie dzial no -
ścią. Dziś wie, że pod -
jął wła ści wą de cy zję,
bo pra ca da je mu sa -
tys fak cję i moż li wość
po mo cy in nym. Słu ży

w Ko men dzie Miej skiej Po li cji w Ra do -
miu. Od po cząt ku jest w dro gów ce. 

15 lu te go 2014 r. po służ bie po je chał
z ro dzi ną do skle pu przy ul. Żół kiew skie -
go. By ła 16.20. Za uwa żył, że z mar ke tu
wy bie gli dwaj męż czyź ni. Trzy ma jąc coś
w rę kach, ucie ka li w kie run ku ul. Pu ła -
skie go.

– Do my śli łem się, że coś ukra dli, bo
w tym miej scu ta kie sy tu acje zda rza ły się
wie lo krot nie. Dla te go za ni mi po bie głem
– mó wi po li cjant.

Kie dy ich do go nił, oka za ło się, że ukra -
dli ze skle pu al ko hol i ar ty ku ły spo żyw cze.
Sierż. Mar cin Ja wor ski po in for mo wał
o zda rze niu dy żur ne go KMP w Ra do miu.
Po chwi li na miej sce przy je chał pa trol,
któ ry za trzy mał zło dziei. Oka za ło się, że
to ich ko lej na kra dzież z te go skle pu. 

To nie pierw sza sy tu acja, gdy sierż. Mar -
cin Ja wor ski in ter we nio wał po służ bie.
24 czerw ca 2013 r. za trzy mał mężczyznę,
któ ry kie ro wał sa mo cho dem po al ko ho lu.

– Na uli cy Or ląt Lwow skich zo ba czy łem,
że maz da, któ rą co fał, uszko dzi ła za par ko -
wa ne au to – opo wia da. – Kie row ca pod czas
uciecz ki omal nie po trą cił dziec ka.

Po li cjant pry wat nym au tem po je chał
za spraw cą ko li zji. Za trzy mał go na ul.
Zbrow skie go. Na miej sce przy je chał pa -
trol, któ ry spraw dził stan trzeź wo ści męż -
czy zny. Oka za ło się, że miał 0,2 pro mi la
al ko ho lu w wy dy cha nym po wie trzu. 

Zda niem sierż. Mar ci na Ja wor skie go lu -
dzie po win ni re ago wać na po dob ne zda -
rze nia, po win ni so bie na wza jem po ma gać,
aby czuć się bez piecz nie.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. An drzej Mi tu ra
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(...) świadom podejmowanych
obowiązków policjanta,
ślubuję: służyć wiernie

Narodowi, chronić
ustanowiony Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej
porządek prawny, strzec
bezpieczeństwa Państwa
i jego obywateli, nawet

z narażeniem życia.

z roty ślubowania policjanta 
(art. 27 ustawy o Policji)

St. sierż. Maciej Sokół obezwładnił
pĳanego kierowcę

Sierż. Marcin Jaworski interweniował
po służbie nie pierwszy raz
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Ko bie ty w Po li cji
„Za rzą dza nie kom pe ten cja mi ko biet w Po li cji” – to ty tuł

kon fe ren cji na uko wej, któ ra od by ła się 16–17 kwiet nia br.
w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie. Uczest ni czy ły w niej po -
li cjant ki i pra cow ni ce Po li cji, a tak że oso by od po wie dzial ne
za za rzą dza nie ich za wo do wy mi moż li wo ścia mi i zdol no ścia -
mi oraz przed sta wi cie le śro do wisk na uko wych i in nych służb
mun du ro wych. 

Ko bie ty w pol skiej po li cji słu żą od 1925 r. Na po cząt ku zaj -
mo wa ły się zwal cza niem prze stępstw skie ro wa nych prze ciw -
ko ko bie tom, ro dzi nie, ma ło let nim i nie let nim. Mł. insp.
Kor ne la Ob liń ska, za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne tu Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji, jed no cze śnie przed sta wi ciel ka Po li cji
w Ze spo le Opi nio daw czo -Do rad czy m „Ko bie ty w służ bach
mun du ro wych” przy Peł no moc ni ku Rzą du ds. Rów ne go Trak -
to wa nia, po wie dzia ła, że już wte dy by ły one bar dzo do brze
przy go to wa ne do peł nie nia służ by. 

Dzi siaj na 97 762 funk cjo na riu szy Po li cji 14 529 sta no wią
ko bie ty. Kil ka na ście ty się cy ko biet pra cu je w Po li cji na sta no -
wi skach cy wil nych.

– Nie mam wąt pli wo ści, że ko bie ty są po trzeb ne na wszyst -
kich szcze blach i sta no wi skach służ bo wych, je śli po sia da ją od -
po wied nie ce chy i kom pe ten cje – mó wił nad insp. Ma rek
Dzia ło szyń ski, ko men dant głów ny Po li cji, któ ry uczest ni czył
w kon fe ren cji. – Je stem dum ny, że w swo ich ka drach mia no -
wa łem pierw szą ko men dant wo je wódz ką Po li cji – po wie dział
szef KGP.

– Spół ki, któ re ma ją w za rzą dach ko bie ty, dzia ła ją le piej.
Ich za trud nia nie da je lep sze wy ni ki eko no micz ne – pod kre -
śla ła Te re sa Ka miń ska, pre zes Po mor skiej Stre fy Eko no -
micz nej, któ ra prze ko ny wa ła, że pań po win no być wię cej
tak że w Po li cji. 

Pod czas kon fe ren cji po ja wi ła się in for ma cja, że w naj bliż -
szym cza sie w kor pu sie ge ne ra łów Po li cji znaj dzie się pierw sza
ko bie ta.

– To jest pro ces nie odzow ny. Tak po win no być i mam na -
dzie ję, że bę dzie – stwier dzi ła dr hab. Alek san dra Skra bacz,
dy rek tor Woj sko we go Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej. 

O tym, że ko bie ty w Po li cji są war to ścio we i nie zbęd ne,
mówili tak że mł. insp. Ge rard Bah, któ ry zaj mu je się ochro ną
praw czło wie ka, i dr Le szek Bul ler z Uni wer sy te tu Kar dy na ła
Ste fa na Wy szyń skie go. 

Uczest ni cy spo tka nia roz ma wia li nie tyl ko o za po bie ga niu
dys kry mi na cji ko biet, ale tak że o pa to lo giach, ta kich jak mob -
bing i prze moc do mo wa.

Or ga ni za to rem kon fe ren cji był In sty tut Na uk Spo łecz nych
Wy dzia łu Ad mi ni stra cji Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie.

ArtK
zdj. Tomasz Muraszko

10 maja – Warszawa – premiera spektaklu „Za daleko” teatru
„Mimo Wszystko” warszawskiej grupy PaT 

19–22 maja – Opole – działanie PaT/M połączone z inauguracją
działalności opolskiej grupy PaT

23–24 maja – Opole – I Opolski Regionalny Przystanek PaT
27 maja – Szydłowiec – VI Konkurs Małych Form Teatralnych
31 maja – Ruda Śląska – V Śląski Regionalny Przystanek PaT

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl

Pol scy ab sol wen ci Aka de mii FBI 
u ko men dan ta 

25 mar ca br. z pol ski mi ab sol wen ta mi Na ro do wej Aka de mii FBI w Qu an ti co
spo tkał się ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski. W spo t-
ka niu uczest ni czy li tak że: Mo ni ka Wa sie wicz – ofi cer łącz ni ko wy FBI w Pol -
sce, i Ar ka diusz Skrzyp czak, se kre tarz ge ne ral ny IPA Pol ska, oraz insp. Ro bert
Żół kiew ski, dy rek tor Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, a jed no cze śnie
pre zy dent Eu ro pej skie go Od dzia łu Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Aka de mii
FBI. 

Rok te mu pol scy ab sol wen ci Aka de mii FBI ze służb mun du ro wych spo tka li
się po raz pierw szy. Ini cja ty wa wy szła ze stro ny ów cze sne go za stęp cy dy rek to -
ra Biu ra Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP (obec nie dy rek to ra GKGP)
insp. Ro ber ta Żół kiew skie go, a im pul sem by ła zbli ża ją ca się se sja do szka la ją -
ca dla ab sol wen tów FBI, któ rą or ga ni zu je stro na pol ska. 

Se sja od bę dzie się we wrze śniu br. w War sza wie. Roz mo wy w KGP kon cen -
tro wa ły się na jej te ma ty ce „Brid ging East and West – Łą cze nie Wscho du z Za -
cho dem” i wy ko rzy sta niu umie jęt no ści na by tych pod czas szko le nia w USA.
Ko men dant Dzia ło szyń ski po dzię ko wał za do tych cza so we za an ga żo wa nie stro -
nie ame ry kań skiej i za po wie dział, że pol ska Po li cja jest otwar ta na no we for my
współ pra cy. 

– Roz mo wy do ty czy ły tak że współ dzia ła nia i szko leń w za kre sie za rzą dza nia
kie row ni cze go, za rzą dza nia stra te gicz ne go, ne go cja cji po li cyj nych, cy ber prze -
stęp czo ści i tech nik prze słu chań na pod sta wie ana li zy pro to ko łów – mó wi insp.
Ro bert Żół kiew ski. – Wy sy ła my po li cjan tów na szko le nia do USA, ale chce my
tak że za pra szać agen tów FBI do Pol ski, aby tu taj pro wa dzi li za ję cia. 

Po przej ścio wym za wie sze niu kur sów w Aka de mii FBI w Qu an ti co z po wo -
du ubie gło rocz ne go kry zy su rzą do we go i pro ble mów bu dże to wych obec nie
wzno wio no se sje szko le nio we. W tym ro ku Pol ska zgło si ła trzech kan dy da tów
do szko le nia w Qu an ti co.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. Ma rek Kru pa 
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4 maja 2014 roku mĳa dziesięć lat od przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Wdrożenie mechanizmów
współpracy policyjnej wypracowanych w ramach UE
zmieniło polską Policję diametralnie. 

K o men dan to wi Głów ne mu Po li cji, ja ko centralnemu or ga no wi
ad mi ni stra cji rzą do wej, zo sta ły przy po rząd ko wa ne za da nia wy -
ni ka ją ce z człon ko stwa Rze czy po spo li tej Pol skiej w UE, w tym

udział w pro ce sie le gi sla cyj nym Ra dy UE. Przez opi nio wa nie i opra -
co wy wa nie w unĳ nych gru pach ro bo czych pro jek tów ak tów praw -
nych i do ku men tów pro gra mo wych UE pol ska Po li cja ma wpływ
na treść unĳ nych prze pi sów oraz stra te gii i pro gra mów UE do ty czą -
cych bez pie czeń stwa we wnętrz ne go. 

Człon ko stwo Pol ski w UE umoż li wia Po li cji mię dzy na ro do wą
współ pra cę nie tyl ko w ra mach grup eks perc kich i sie ci przez wy -
mia nę in for ma cji, do świad czeń i naj lep szych prak tyk w za kre sie me -
tod i spo so bów za po bie ga nia i zwal cza nia wie lu ro dza jów
prze stęp czo ści, lecz tak że uła twia współ dzia ła nie ope ra cyj ne mię -
dzy or ga na mi eg ze kwo wa nia pra wa z po szcze gól nych państw człon -
kow skich UE. 

POL SKA PRE ZY DEN CJA
W RA DZIE UE 
Od 1 lip ca do 31 grud nia 2011 r.
Pol ska spra wo wa ła prze wod nic -
two w Ra dzie UE. W cza sie pre -
zy den cji przed sta wi cie le pol skiej Po li cji prze wod ni czy li w Bruk se li
54 po sie dze niom, w tym spo tka niom pię ciu grup ro bo czych Ra dy
UE: Ho ry zon tal nej Gru pie ds. Nar ko ty ków – HDG; Gru pie Ro bo -
czej ds. Eg ze kwo wa nia Pra wa – LEWP; Gru pie Ro bo czej ds. Ogól -
nych, w tym Oce ny – GE NVAL; Gru pie Ro bo czej ds. Schen gen
– pod gru pa SIS/SI RE NE; oraz Gru pie Ro bo czej ds. Wy mia ny In for -
ma cji i Ochro ny Da nych – DA PIX. Efek tem ich prac by ło przy ję cie
ak tów, któ re wska zu ją kie run ki roz wo ju unĳ nej współ pra cy po li cyj -
nej do ty czą cej m.in. zwal cza nia prze stęp czo ści nar ko ty ko wej, za po -
bie ga nia i zwal cza nia prze stęp czo ści prze ciw ko do brom kul tu ry oraz
wzmoc nie nia współ pra cy po li cyj nej z pań stwa mi trze ci mi w za kre sie
bez pie czeń stwa im prez spor to wych. W ra mach pre zy den cji Po li cja
zor ga ni zo wa ła w Pol sce 16 kon fe ren cji i spo tkań eks perc kich, w któ -
rych uczest ni czy ło 760 de le ga tów za gra nicz nych. Pol ska pre zy den cja
w Ra dzie UE zo sta ła oce nio na przez in ne pań stwa człon kow skie
bardzo wy so ko.

CE POL 
Od 2004 ro ku pol ska Po li cja współ pra cu je
z Eu ro pej ską Aka de mią Po li cyj ną (CE -
POL). Głów nym za da niem CE POL jest
pod no sze nie po zio mu wie dzy o zwal cza niu
prze stęp czo ści o cha rak te rze mię dzy na ro -
do wym, zwią za nej ze struk tu rą i funk cjo no wa niem po li cji państw
człon kow skich UE, jak rów nież z me cha ni zma mi eu ro pej skiej współ -
pra cy po li cyj nej oraz ro lą i funk cjo no wa niem in sty tu cji wspól no to -
wych ob sza ru Spra wie dli wo ści i Spraw We wnętrz nych. CE POL
or ga ni zu je co rocz nie oko ło 80 przed się wzięć szko le nio wych w sys te -

mie sta cjo nar nym (kur sy, se mi na ria, warsz ta ty, kon fe ren cje), 40 kur -
sów on -li ne, mo du ły e -le ar nin go we do stęp ne za po śred nic twem stro -
ny in ter ne to wej, a tak że wspól ne pro gra my szko le nia, two rzo ne
w ce lu do pa so wa nia sys te mów szkol nic twa po li cyj ne go. Te dzia ła nia
re ali zu ją prio ry te ty UE, okre ślo ne m.in. w Eu ro pej skim Cy klu Po li -
ty ki Bez pie czeń stwa, a tak że w Unĳ nej Stra te gii Bez pie czeń stwa
We wnętrz ne go, ze szcze gól nym uwzględ nie niem te ma ty ki zwal cza -
nia prze stęp czo ści fi nan so wej, han dlu ludź mi oraz prze stęp czo ści
nar ko ty ko wej. 

Wi zy tów ką dzia łal no ści szko le nio wej CE POL jest Eu ro pej ski
Pro gram Wy mia ny Po li cyj nej, któ ry ofe ru je przed sta wi cie lom or -
ga nów ści ga nia państw człon kow skich moż li wość mię dzy na ro do -
wej wy mia ny prak tycz nych do świad czeń pod czas ty go dnio wych
wy jaz dów od by wa ją cych się na za sa dzie wza jem no ści. W ra mach
CE POL pro wa dzo ne są obec nie pra ce ma ją ce na ce lu re ali za cję
dwu let nich stu diów ma gi ster skich z za kre su Po li cing in Eu ro pe.
Pol ska Po li cja, za po śred nic twem ko mór ki ds. CE POL umiej sco -
wio nej w Biu rze Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP, de-
le gu je rocz nie oko ło 100 osób w cha rak te rze uczest ni ków i wy -
kła dow ców na kur sy sta cjo nar ne CE POL. Do dat ko wo oko ło 25
osób bie rze udział w eu ro pej skim pro gra mie wy mia ny po li cyj nej
i wi zy tach stu dyj nych w agen cjach unij nych. W 2013 r. w ra mach
Eu ro pej skiej Aka de mii Po li cyj nej Pol ska zor ga ni zo wa ła trzy szko -
le nia. Ich te ma ty to: zwal cza nie i za po bie ga nie ko rup cji, bez pie -
czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny oraz za bez pie cza nie la bo ra to riów
do pro duk cji nar ko ty ków syn te tycz nych i pół syn te tycz nych. Kosz -
ty zwią za ne z or ga ni za cją przed się wzięć oraz de le go wa niem
przed sta wi cie li, tj. kosz ty prze lo tu, za kwa te ro wa nia, wy ży wie nia
oraz trans por tu lo kal ne go, fi nan so wa ne są z bu dże tu rocz ne go
CE POL.

PRO GRA MY PO MO CO WE UE
W la tach 1998–2006 pol ska Po li cja sko rzy sta ła ze szko le nio we go
wspar cia przed ak ce syj ne go, uczest ni cząc w ośmiu pro jek tach twin -
nin go wych o za po bie ga niu i zwal cza niu prze stęp czo ści. Ich re ali za -
cja przy czy ni ła się m.in. do wdro że nia w pol skiej Po li cji pro gra mu
otwar tych ko mi sa ria tów, po lep sze nia współ pra cy ze spo łe czeń stwem
w ra mach tzw. com mu ni ty po li cing, zbu do wa nia struk tur wy wia du
kry mi nal ne go i wpro wa dze nia me tod ana li zy kry mi nal nej w pro ce sie
wy kryw czym oraz do utwo rze nia pol skie go Biu ra SI RE NE, a tak że
do opra co wa nia pro ce dur po stę po wa nia w za kre sie wy mia ny in for -
ma cji w ra mach SIS. 

Pol ska Po li cja dzie li się do świad cze niem i wie dzą eks perc ką nie
tyl ko z kra ja mi kan dy du ją cy mi do UE, ale tak że z kra ja mi sła biej roz -
wi nię ty mi. Świad czy my po moc za rów no przez na rzę dzia unĳ ne,
takie jak Twin ning czy TA IEX, jak i przez pro gram pol skiej po mo cy
za gra nicz nej, cze go przy kła dem mo że być zre ali zo wa ny w 2011 r.
pro jekt „Zwięk sze nie sku tecz no ści or ga nów ści ga nia wspól nym ce -
lem Po li cji w Pol sce i kra jach ob ję tych ini cja ty wą Part ner stwa
Wschod nie go – Mi niEu ro East”. Ini cja ty wa pol skiej Po li cji sta ła się
pod sta wą de cy zji Ko mi sji Eu ro pej skiej o po trze bie kon ty nu acji pro -
jek tu w roz sze rzo nym za kre sie – „Eu ro East Po li ce”. Pol ska Po li cja
po strze ga na jest ja ko waż ny i sta bil ny part ner w po mo cy w trans for -
ma cji or ga nów ści ga nia kra jów trze cich, a co za tym idzie – po pra wy
bez pie czeń stwa we wnętrz ne go UE przez bu do wa nie bez pie czeń -
stwa ze wnętrz ne go (ta be la 1). 
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10 lat polskiej Policji w UE
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SYS TEM IN FOR MA CYJ NY SCHEN GEN 
Sys tem In for ma cyj ny Schen gen (SIS) za stą pił kon tro le na gra ni cach
mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi. Je go głów nym ce lem jest utrzy -
ma nie bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w pań stwach stre fy
Schen gen. Pol ska 21 grud nia 2007 r. przy stą pi ła do SIS pierw szej ge -
ne ra cji (SIS I). 9 kwiet nia 2013 r. na stą pi ło ope ra cyj ne uru cho mie -
nie SIS II i tym sa mym pań stwa uczest ni czą ce w SIS zy ska ły
moż li wość efek tyw niej sze go po szu ki wa nia osób/przed mio tów, któ -
rych da ne są wpro wa dza ne do sys te mu.

Nie od łącz nym ele men tem SIS jest Biu ro SI RE NE, któ re obo wiąz -
ko wo two rzy każ de z państw człon kow skich. Za da niem te go biu ra

jest wy mia na in for ma cji uzu peł nia ją cych do wpi sów wpro wa dza nych
do SIS. W Pol sce funk cja Biu ra SI RE NE, de cy zją ów cze sne go Mi ni -
stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, zo sta ła 9 sierp nia 2004 r.
po wie rzo na Po li cji. Od 15 ma ja 2008 r. za da nia pol skiej ko mór ki Biu -
ra SI RE NE re ali zu je Biu ro Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji
KGP (ska lę in ten sy fi ka cji wy mia ny in for ma cji wy ni ka ją cą z człon -
kow stwa w stre fie Schen gen ilu stru ją wy kre sy).
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art. 26 Decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące osób 
poszukiwanych do tymczasowego aresztowania:

1307               64% 
art. 38 Decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące przedmiotów 

(do zajęcia lub wykorzystania jako dowód):
292               14%

art. 32 Decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące osób zaginionych:
442               22%

Tabela 1
Projekty realizowane przez polską Policję 

na rzecz krajów trzecich

Statystyki trafień w SIS II w roku 2013

art. 26 Decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące osób 
poszukiwanych do tymczasowego aresztowania:

506               15% 
art. 38 Decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące przedmiotów 

(do zajęcia lub wykorzystania jako dowód):
2763               82%

art. 32 Decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące osób zaginionych:
103               3%

SIS – trafienia krajowe do wpisów zagranicznych

źródło: BMWP KGP

źródło: BMWP KGP

źródło: BMWP KGP

SIS – trafienia zagraniczne do wpisów krajowych
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EU RO POL
Ko men da Głów na Po li -
cji, peł niąc funk cję Jed nost ki Kra jo wej Eu ro po lu, or ga ni zu je i ko -
or dy nu je współ pra cę mię dzy pol ski mi or ga na mi ochro ny
po rząd ku praw ne go i Eu ro po lem. Nad zo ru je też funk cjo no wa -
nie Pol skie go Biu ra Łącz ni ko we go w Eu ro po lu (w Ha dze), bę dą -
ce go kra jo wym punk tem kon tak to wym. Kie row ni kiem Pol skie go
Biu ra Łącz ni ko we go jest przed sta wi ciel pol skiej Po li cji. W biu -
rze tym peł ni służ bę rów nież dwóch po li cjan tów oraz po jed nym
przed sta wi cie lu Stra ży Gra nicz nej i Agen cji Bez pie czeń stwa We -
wnętrz ne go. Obec nie w Eu ro po lu, po za Pol skim Biu rem Łącz ni -
ko wym, za trud nio nych jest 13 przed sta wi cie li pol skiej Po li cji
na eta tach Eu ro po lu oraz 16 Po la ków spo za or ga nów ochro ny po -
rząd ku praw ne go. 

Eu ro pol umoż li wia kra jom człon kow skim do stęp do baz da -
nych oraz opra co wań (ana liz, ocen za gro że nia, ra por tów etc.)
o cha rak te rze stra te gicz nym i ope ra cyj nym, do klau zu li „za strze -
żo ne” włącz nie. Pol ska Po li cja pro wa dzi bez po śred nią wy mia nę
in for ma cji z Eu ro po lem za po śred nic twem sta cji do stę po wych
(kom pu te rów) za in sta lo wa nych w Ko men dzie Głów nej Po li cji,
a po nad to ko or dy nu je wy mia nę in for ma cji pro wa dzo ną przez
ABW z wy ko rzy sta niem te go ty pu urzą dzeń. W 2015 ro ku prze -
wi du je się wy po sa że nie wszyst kich ko mend wo je wódz kich Po li -
cji w sta cje umoż li wia ją ce bez po śred nią wy mia nę in for ma cji
z Eu ro po lem. Sztan da ro wym pro jek tem za ini cjo wa nym przez
pol ską Po li cję w ra mach Eu ro po lu jest pro jekt „Bad Boys”, któ -
ry ma na ce lu ty po wa nie i wpro wa dza nie do ba zy da nych in for -
ma cji do ty czą cych naj groź niej szych prze stęp ców dzia ła ją cych
w zor ga ni zo wa nych gru pach prze stęp czych w Eu ro pie. 

WSPÓŁ PRA CA TRANS GRA NICZ NA 
Naj istot niej szy mi na rzę dzia mi współ pra cy trans gra nicz nej są tzw.
de cy zje z Prüm1, któ re po zwa la ją na bez po śred nią wy mia nę mię dzy
pań stwa mi człon kow ski mi: DNA, od ci sków pal ców i da nych re je -
stra cyj nych po jaz dów. Pol ska Po li cja ak tyw nie uczest ni czy w au -
to ma tycz nej wy mia nie pro fi li DNA. 

W 2013 ro ku wy mia na ta przy nio sła 888 tra fień, z cze go 141
z Au strią i 515 z Niem ca mi. Je że li cho dzi o ba zę dak ty lo sko pij ną,
trwa ją pra ce ma ją ce na ce lu osią gnię cie peł nej funk cjo nal no ści.
De cy zje Ra dy UE po zwa la ją tak że na wy mia nę mię dzy pań stwa -
mi człon kow ski mi da nych oso bo wych w ce lu za po bie ga nia ak tom
ter ro ry stycz nym oraz za wie ra ją usta le nia na te mat re ali za cji
wspól nych ak cji i ope ra cji po li cyj nych. 

Dzie sięć lat w UE to tak że po li cyj na współ pra ca przy gra nicz -
na, np. dzia łal ność ope ra cyj na wspól nych pla có wek na gra ni cy
polsko-niemieckiej w Świec ku, pol sko -cze skiej w Ku do wie 
i Cho te buž oraz pol sko -sło wac kiej w Bar win ku. Ko or dy na tor kra -
jo wy cen trów współ pra cy przy gra nicz nej umiej sco wio ny jest
w Biu rze Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji. Ty go dnio wo
do BMWP KGP wpły wa oko ło 4700 ko re spon den cji od pod mio -
tów kra jo wych i za gra nicz nych. Do ku men ty spo rzą dza ne są, po -
za ję zy kiem pol skim, w ję zy kach: an giel skim, fran cu skim
i hisz pań skim. Przy ta kiej ilo ści wy mia na in for ma cji tra dy cyj ny -
mi me to da mi by ła by wręcz nie moż li wa. Dla te go na po trze by biu -
ra zo stał stwo rzo ny sys tem te le in for ma tycz ny (STBS), w któ rym
ca łość ko re spon den cji jest wy mie nia na w for mie elek tro nicz nej.
Jed ną z wie lu za let STBS jest moż li wość szyb kiej iden ty fi ka cji
po je dyn cze go do ku men tu, je go sta nu re ali za cji, a tak że ana li zy
za war tych w nim in for ma cji.

Wśród bli sko 38 000 zre ali zo wa nych w 2013 ro ku spraw by ły
przy pad ki ura to wa nia ży cia lu dziom bę dą cym w za gro że niu, spra -
wy od na le zie nia osób za gi nio nych, szcze gól nie ma ło let nich, za -
po bie że nia sa mo bój stwom, od zy ska nia skra dzio ne go mie nia. To
wszyst ko skła da się na co dzien ną wy mia nę in for ma cji w ra mach
mię dzy na ro do wej współ pra cy po li cji i w ta kiej for mie nie by ło by
moż li we bez do rob ku praw ne go UE.

na podstawie materiałów BMWP KGP opracowała 
nadkom. IRMINA GOŁĘBIEWSKA, zastępca dyrektora BMWP KGP

1 De cy zja Ra dy 2008/615/WSiSW z 23 czerw ca 2008 r. w spra wie in ten sy fi ka cji współ -
pra cy trans gra nicz nej, w szcze gól no ści w zwal cza niu ter ro ry zmu i prze stęp czo ści trans -
gra nicz nej, oraz De cy zja Ra dy 2008/616/WSiSW z 23 czerw ca 2008 r. do ty czą ca wdro że nia
de cy zji 2008/615/WSiSW w spra wie in ten sy fi ka cji współ pra cy trans gra nicz nej, szcze gól nie
w zwal cza niu ter ro ry zmu i prze stęp czo ści trans gra nicz nej
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Dzię ki współ pra cy

• Spek ta ku lar ny suk ces współ pra cy ka na łem Eu ro po lu to re -
ali za cja ope ra cji GOL DEN TU LIP/BE VER (2013) w za kre sie
zwal cza nia han dlu pre kur so ra mi i in ny mi che mi ka lia mi słu -
żą cy mi do pro duk cji nar ko ty ków syn te tycz nych. Rów no le -
głe po stę po wa nie w Pol sce i Ho lan dii wy mie rzo ne by ło
prze ciw ko zor ga ni zo wa nej gru pie prze stęp czej zaj mu ją cej
się han dlem pre kur so ra mi i in ny mi che mi ka lia mi. Od mar -
ca 2010 ro ku prze trans por to wa ne zo sta ły znacz ne ilo ści che -
mi ka liów, w tym pre kur so ra APA AN, z Pol ski do Ho lan dii oraz
w mniej szym stop niu do Bel gii. Na stęp nie by ły one wy ko -
rzy sta ne do pro duk cji am fe ta mi ny i MDMA, głów nie w Ho -
lan dii. W re zul ta cie Eu ro pol objął ko or dy na cją ope ra cję
GOL DEN TU LIP/BE VER, współ pra cu jąc z eu ro pej ski mi or -
ga na mi ochro ny po rząd ku praw ne go i są do wy mi. Ce lem
ope ra cji by ło roz bi cie zor ga ni zo wa nej gru py prze stęp czej
oraz prze rwa nie dal sze go han dlu pre kur so ra mi i in ny mi che -
mi ka lia mi. W przed się wzię ciu uczest ni czy ły po li cje: Pol ski,
Ho lan dii przy wspar ciu Bel gii i Nie miec. W re zul ta cie aresz -
to wa no czte rech klu czo wych człon ków sie ci, za bez pie czo no
du że ilo ści che mi ka liów, 19 kg am fe ta mi ny oraz broń. 

• Pol ski kie row ca sa mo cho du cię ża ro we go 14 lip ca 2012 ro -
ku za dzwo nił do swo jej cór ki i oznaj mił, że znaj du je się
w Niem czech i od czu wa moc ny ból w klat ce pier sio wej, słab -
nie z każ dą chwi lą i po trze bu je po mo cy me dycz nej. W wy ni -
ku spraw nej wy mia ny in for ma cji mię dzy jed nost ką te re no wą
pol skiej Po li cji, Biu rem Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li -
cji i Biu rem In ter po lu w Wies ba den uda ło się zlo ka li zo wać
kie row cę i udzie lić mu po mo cy. Kie row ca prze szedł za wał
ser ca, ale dzię ki szyb kiej po mo cy je go ży cie zo sta ło ura to -
wa ne. 

• Po li cja ho len der ska po szu ki wa ła sa mo cho dów mar ki Ran -
ge Ro ver i Le xus. Sa mo cho dy zo sta ły skra dzio ne w Ho lan -
dii i mia ły być uży wa ne do na pa dów z uży ciem ma te ria łów
wy bu cho wych. Dzię ki in ten syw nej wy mia nie in for ma cji ze
stro ną ho len der ską ka na łem SIS uda ło się osta tecz nie zlo ka -
li zo wać po jaz dy. Au ta by ły scho wa ne w za plom bo wa nym
po jeź dzie cię ża ro wym, a kie ru ją cy nim oby wa tel li tew ski
twier dził, że prze wo zi me ble i miał sto sow ne do ku men ty
prze wo zo we.
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Celem szwajcarsko-polskiego
projektu „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”, wartego blisko
16 milionów złotych, jest poprawa
bezpieczeństwa na polskich
drogach. Ze środków programu
realizowane są inwestycje,
doposażana jest Policja,
finansowana jest kampania
społeczna oraz szkolenia.

F i nan so wa ny w 85 pro cen tach przez
Szwaj ca rów pro jekt za czął się w lip cu
2012 r. i po trwa do czerw ca 2016 r. 

ZRE ALI ZO WA NO
Od po cząt ku pro jek tu or ga ni za to rzy zre ali zo -
wa li wy jaz dy wy słan ni ków z Pol ski do Szwaj -
ca rii, gdzie mo gli ob ser wo wać, jak tam dba ją
o bez pie czeń stwo w ru chu dro go wym. Przed -
sta wi cie le Szwaj ca rii wi zy to wa li Pol skę dwu -
krot nie. W ra mach pro jek tu Po li cja zo sta ła
do po sa żo na w nie ozna ko wa ne ra dio wo zy
z wi de ore je stra to ra mi.

Dzia ła nia pro jek tu ma ją za sięg ogól no pol -
ski, szcze gól nie jed nak kon cen tru ją się
na wo je wódz twach pod la skim i lu bu skim,
gdzie wskaź ni ki wy pad ków przed roz po czę -
ciem pro jek tu by ły naj bar dziej nie po ko ją ce.
Tam in fra struk tu ra dro go wa jest zmie nia na
tak, aby zwięk szać bez pie czeń stwo uczest -
ni ków ru chu dro go we go, szcze gól nie pie -
szych. Jak do tąd za koń czo no re ali za cję
44 in we sty cji w po wia tach. 

Trwa kam pa nia spo łecz na „Kie ruj się roz -
sąd kiem”. Jej głów nym ce lem jest ucze nie
sza cun ku do in nych uczest ni ków ru chu dro -
go we go, ad re so wa na jest przede wszyst kim
do pie szych, se nio rów i mo to cy kli stów. 

SZKO LE NIA
Spo so bem na wy mia nę do świad czeń mię dzy
po li cjan ta mi ru chu dro go we go a przed sta wi -
cie la mi in sty tu cji cen tral nych, sa mo rzą do -
wych czy or ga ni za cji po za rzą do wych jest
cykl szko leń. Or ga ni zo wa ne przez KGP
– be ne fi cjen ta i li de ra pro jek tu, roz po czę ły
się we wrze śniu 2013 ro ku. W 13 edy cjach
szko leń weź mie udział łącz nie 650 osób.
W mar co wej, siód mej edy cji uczest ni czył
przed sta wi ciel „Po li cji 997”. 

Wśród uczest ni ków szko le nia by li przed -
sta wi cie le Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -

nych, Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju,
Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej, Mi ni ster -
stwa Zdro wia, Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad, Stra ży Gra nicz nej,
In sty tu tu Trans por tu Sa mo cho do we go, In -
spek cji Trans por tu Dro go we go i Wo je wódz -

kich Ośrod ków Ru chu Dro go we go. Wy kła dy
do ty czy ły bez pie czeń stwa ru chu dro go we go
w sze ro kim zna cze niu. Ja ko je go pod sta wę
przy ję to wpro wa dza ną w Szwe cji od 1997 r.
„wi zję ze ro” – ze ro za bi tych i ze ro ran nych
na dro gach. Za ło żo no, że czło wiek po peł nia
błę dy, więc twór ca sys te mu ma za pew nić in -
fra struk tu rę mak sy mal nie re du ku ją cą moż li -
wość ich po peł nie nia, a co za tym idzie –
licz bę cięż kich wy pad ków. 

Je den z pierw szych wy kła dów był po świę -
co ny bez pie czeń stwu na dro gach w Eu ro pie
i po ka za niu, że jest wie le roz wią zań, któ re
mo że my wy ko rzy stać. Ko lej ny przy bli żył
Kra jo wy Pro gram Bez pie czeń stwa Ru chu
Dro go we go „Gam bit 2005”, któ ry ma cha -
rak ter stra te gicz ny, jest opar ty na dia gno zie
sta nu brd w Pol sce i za wie ra wy tycz ne do re -
ali za cji dzia łań pre wen cyj nych. By ła też
mowa o Na ro do wym Pro gra mie brd na la ta
2013–2020. Przy ję ty w czerw cu 2013 r. przez
Kra jo wą Ra dę Bez pie czeń stwa Ru chu Dro -
go we go, opar ty jest na pię ciu fi la rach: 
bez piecz ny czło wiek, bez piecz na dro ga, bez -
piecz na pręd kość, bez piecz ny po jazd, ra tow -
nic two me dycz ne i opie ka po wy pad ko wa.
In fra struk tu ra dro go wa nie wy ba cza błę dów,
dla te go sys tem bez pie czeń stwa po wi nien
ogra ni czyć kon se kwen cje ewen tu al ne go zda -

rze nia. Wy kła dow cy omó wi li sys te my edu ka -
cji i ko mu ni ka cji ze spo łe czeń stwem, za rzą -
dza nia bez pie czeń stwem in fra struk tu ry
dro go wej, kształ to wa nia bez piecz nej sie ci
dro go wej i uspo ko je nia ru chu itp. Waż nym
ele men tem szko le nia były za ję cia warsz ta to -
we, pod czas któ rych każ dy uczest nik sam
mógł prze ana li zo wać stan bez pie czeń stwa
na wy bra nym rze czy wi stym od cin ku dro gi.
Dys po no wał da ny mi o in fra struk tu rze i wy -
pad kach. Na ich pod sta wie oce niał, co na le -
ży zro bić, aby po pra wić bez pie czeń stwo.

Uczest ni cy prze ko na li się, że w tej spra wie
nie na le ży być skłon nym do kom pro mi su. 

*
Głów nym ce lem szwaj car sko -pol skie go

pro jek tu jest zmia na men tal no ści spo łe czeń -
stwa. Cho dzi o to, aby nie by ło ci che go 
przy zwo le nia na igno ro wa nie za sad bez pie -
czeń stwa w ru chu dro go wym. Aby po dzi wia no
kie row cę ja dą ce go prze pi so wo, a dez apro ba ta
spo ty ka ła ła mią ce go prze pi sy. Bo – jak na pi sał
Alan Ale xan der Mil ne w „Ku bu siu Pu chat ku”
– wy pa dek to dziw na rzecz. Ni gdy go nie ma,
do pó ki się nie wy da rzy.

KRZYSZ TOF CHRZA NOW SKI
zdj. au tor

Uczestnicy warsztatów analizowali infrastrukturę drogową pod względem brd

Szko le nia w to ku

Jak po wia da miać 
służ by ra tun ko we

In for ma cję o zda rze niu przez
te le fon po da je my w ko lej no ści: 
1) gdzie, 2) ile osób, 
3) co się sta ło, 
4) da ne oso by dzwo nią cej, 
ra tow ni ka, te le fon zwrot ny. 
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W tej historii nie ma happy endu, chociaż być
powinien, skoro pomówiony policjant został
prawomocnie uniewinniony. Jednak złamany
przebiegiem zdarzeń policjant odszedł ze
służby, a zadośćuczynienie przyznane mu
przez sąd I instancji cofnął sąd apelacyjny. 
W tej sprawie są błędy i zaniechania, jest
złamana kariera i pokrzywdzony człowiek.
I nie ma winnego. 

O wrę cze nie ła pów ki po mó wi li po li cjan ta (dziś już by -
łe go) Ar tu ra Kar czyń skie go z So snow ca dwaj pa no wie
K., oj ciec i syn. Mie li dać mu 400 zło tych, że by od stą -

pił od wy ko ny wa nia czyn no ści wo bec młod sze go z nich, któ -
ry zo stał za trzy ma ny, gdy pro wa dził sa mo chód pod wpły wem
al ko ho lu. 

500 ZŁO TYCH 
ZA ZA ŁA TWIE NIE GLI NIA RZA 
Dla cze go Ire ne usz i Le szek K. po dwóch la tach od rze ko me -
go zda rze nia po sta no wi li po dzie lić się tą in for ma cją z pro ku -
ra to rem, ba, na wet przy znać się do po peł nie nia prze stęp stwa
z art. 229 par. 1 i 3 k.k., czy li do wrę cze nia ko rzy ści ma jąt ko -
wej, nie po wie dzie li. Ale ra czej nie trud no do my ślić się, o co
tak na praw dę cho dzi ło. Młod szy z nich, Ire ne usz, miał
na pień ku z po li cjan tem Ar tu rem Kar czyń skim. Kil ka mie się -
cy wcze śniej pod czas fe sty nu w mie ście, kie dy Ire ne usz wy -
pił za du żo i roz ra biał, wła śnie sierż. sztab. Kar czyń ski
za trzy my wał go i obez wład niał. Za trzy my wa ny po szar pał po -
li cjan to wi ko szul kę służ bo wą i znie wa żał go wul gar ny mi sło -
wa mi, za co pra wo moc nym wy ro kiem w try bie na ka zo wym
zo stał ska za ny na ka rę ogra ni cze nia wol no ści. Z te go też po -
wo du nie mógł ubie gać się o pra cę w Po li cji, co – jak mó wi li
je go ko le dzy – za mie rzał. 

Kil ka mie się cy po tym zda rze niu przed drzwia mi do mu
Kar czyń skie go, któ ry na szczę ście prze by wał wraz z ro dzi ną
na urlo pie, zde to no wa ny zo stał ma te riał wy bu cho wy. Po li -
cjant po dej rze wał ze mstę ze stro ny Ire ne usza K. Funk cjo -
nariu sze pro wa dzą cy po stę po wa nie w spra wie wy bu chu
roz wa ża li tak że, czy nie kry ją się za tym ja kieś nie ja sne po -
wią za nia po li cjan ta. W śledz twie nie zna le zio no na to żad -
nych prze sła nek. Spraw cy pod ło że nia ła dun ku tak że nie
od na le zio no. Za to po upły wie ko lej nych kil ku mie się cy pa -
no wie K., oj ciec i syn, zgło si li w pro ku ra tu rze, że sierż. sztab.
Ar tur Kar czyń ski dwa la ta wcze śniej wy mu sił na nich ła pów -
kę. Po li cjant zo stał prze słu cha ny ja ko po dej rza ny i de cy zją
pro ku ra to ra re jo no we go w Ty chach na tych miast za wie szo ny
w czyn no ściach służ bo wych. Pro ku ra tor za żą dał też kau cji
w wy so ko ści 20 tys. zło tych. Na to miast pa no wie K. ocho czo
przy zna li się do po peł nie nia tego czy nu i do bro wol nie pod -
da li się ka rze, któ rą sta no wi ła grzyw na 500 zło tych i do zór
ku ra to ra są do we go. 
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Kar czyń ski zło żył w pro ku ra to rze za wia do mie nie o po peł nie niu przez
pa nów K. prze stęp stwa fał szy we go oskar że nia. Ale sko ro obaj przy zna li się
do wrę cze nia ła pów ki, to zda niem pro ku ra to ra fał szy we go oskar że nia nie
by ło, więc ta spra wa zo sta ła umo rzo na.

– Czy ja był bym ta kim de bi lem, że by wziąć ła pów kę od czło wie ka, któ -
re mu pa rę mie się cy wcze śniej ro bi łem spra wę o czyn ną na paść? – py ta re -
to rycz nie by ły już po li cjant. 

Za wie szo ny w czyn no ściach po li cjant zło żył za ża le nie do Są du Re jo no -
we go w Ty chach, któ ry uchy lił wszyst kie za sto so wa ne wo bec nie go środ -
ki: za rów no za wie sze nie, jak i kau cję, uzna jąc je za nie za sad ne. Pro ku ra tor
od wo łał się od tej de cy zji, ale sąd nie po dzie lił je go ar gu men tów. Kar czyń -
ski zo stał przy wró co ny do służ by. Miał wte dy 16-let ni staż w Po li cji, był
sier żan tem szta bo wym o bar dzo do brej opi nii, ni gdy nie ka ra nym, wie lo -
krot nie na gra dza nym.

Mi mo wszyst ko pro ku ra tor skie ro wał akt oskar że nia do są du.

NIE WIA DO MO: KTO? GDZIE? KIE DY? ILE?
Z ak tu oskar że nia nie wy ni ka ją od po wie dzi na pod sta wo we py ta nia do ty -
czą ce prze stęp stwa ko rup cyj ne go: kto? gdzie? kie dy? ile? Wy raź nie ujaw -
nił to prze wód są do wy.

W ze zna niach oby dwu pa nów K. nic nie trzy ma ło się ku py. Nie po tra -
fi li okre ślić da ty zda rze nia, po da jąc co raz to in ne ter mi ny, więc pro ku-
ra tor przy jął, że do wrę cze nia ła pów ki do szło mię dzy lu tym a czerw -
cem 2008 r. Syn mó wił, że ła pów kę wrę czył na uli cy X, w wy so ko ści 200 zł,
po tem, że jed nak 300 zł, póź niej ze zna wał, że on dał 200, a we zwa ny przez
nie go oj ciec do wiózł ko lej ne 200 zło tych, oj ciec raz opo wia dał, że 200 zło -
tych dla po li cjan ta do wiózł do miej sca, gdzie był za trzy ma ny syn, in nym
ra zem, że po li cjant przy je chał z je go sy nem po pie nią dze pod dom i że on
wrzu cił mu do ra dio wo zu 400 zło tych. A w ko lej nym ze zna niu, że to by ło
500 zło tych.

Pro ku ra tor nie spraw dził, mi mo wnio sku oskar żo ne go, czy li po li cjan ta,
za pi su z al ko sen so ra, co da wa ło szan sę stwier dze nia, czy Ire ne usz K. był
kie dy kol wiek ba da ny na za war tość al ko ho lu. Na to miast prze słu chał wska -
za ne przez Ire ne usza K. oso by, w tym je go mat kę i ko le gów. Jak się oka za -
ło przed są dem, oso by te zna ły prze bieg zda rze nia je dy nie z re la cji
za in te re so wa nych, w do dat ku my li ły fak ty i oko licz no ści.

– Ta spra wa nie po win na w ogó le wyjść z pro ku ra tu ry. By ła tak słaba, że
na le ża ło ją umo rzyć przed wsz czę ciem – mó wi pra gną cy za cho wać ano ni -
mo wość funk cjo na riusz KGP. 

Sąd nie zo sta wił na ak cie oskar że nia su chej nit ki, nie da jąc wia ry ze zna -
niom Ire ne usza i Lesz ka K., pod kre śla jąc nie spój ność i roz bież no ści w ich
ze zna niach, w od róż nie niu od kon se kwent nych i spój nych ze znań oskar żo -
ne go po li cjan ta. Kry tycz nie oce nił ze zna nia do dat ko wych świad ków. 

Sąd wziął pod uwa gę tak że fakt, że po li cjant wcze śniej wy ko ny wał czyn -
no ści służ bo we wo bec Ire ne usza K., któ ry za tem „miał oso bi sty in te res
w tym, aby przed sta wić po li cjan ta Ar tu ra Kar czyń skie go w nie ko rzyst nym
świe tle”. I wresz cie to sąd, a nie pro ku ra tor, w dro dze prze słu cha nia Ire ne -
usza K. usta lił, że do zda rze nia bę dą ce go przed mio tem roz pra wy mia ło
dojść 26 mar ca 2008 r. Ire ne usz K. ze znał bo wiem przed sądem, że wra cał
wte dy z uro dzin ko le gi Ma riu sza S. Na pod sta wie da ty uro dze nia wspo -
mnia ne go ko le gi, któ ry zresz tą był świad kiem w spra wie, usta lo no, że zda -
rze nie mia ło miej sce 26 mar ca. Gdy do akt spra wy na wnio sek po li cjan ta
do łą czo no wy kaz dni i go dzin je go służ by, oka za ło się, że 26 mar ca sierż.
sztab. Ar tur Kar czyń ski prze by wał na urlo pie (od 24 mar ca), 27 mar ca zaś
peł nił służ bę w bu dyn ku ko mi sa ria tu. 

Sąd wy tknął wszyst kie sła bo ści ak tu oskar że nia i uznał, że „ze bra ne do -
wo dy nie są wy star cza ją ce do uzna nia wi ny i spraw stwa Ar tu ra Kar czyń -
skie go. Brak jed no znacz nych, bez po śred nich i spój nych do wo dów na to,
by uznać, że Ar tur Kar czyń ski przy jął ko rzyść ma jąt ko wą”.

A jed nak mi mo dru zgo czą cej opi nii Są du Re jo no we go w Ty chach pro ku -
ra tor wniósł od te go wy ro ku ape la cję. Sąd Okrę go wy w Ka to wi cach uznał
ape la cję za „oczy wi ście bez za sad ną”, utrzy mał w mo cy wy rok unie win nia -

ją cy po li cjan ta Ar tu ra Kar czyń skie go oraz ob cią żył kosz ta mi pro ce so wy mi
Skarb Pań stwa. 

NIE WY TRZY MA ŁEM PSY CHICZ NIE
Mi mo prawomocnego wy ro ku unie win nia ją ce go po li cjant jest już po za
służ bą. 

– Nie wy trzy ma łem psy chicz nie – mó wi Kar czyń ski. – Mia łem wra że nie,
że ktoś chce mnie znisz czyć, pro ku ra tor z gó ry uznał mnie za win ne go, nie
wszy scy ko le dzy za cho wy wa li się lo jal nie, jak by za sta na wia li się, czy w tym
po mó wie niu jest praw da. Czu łem wo kół sie bie złą at mos fe rę. Ja ko oskar -
żo ny mu sia łem po że gnać się z pra cą ku ra to ra, któ rą to dzia łal ność pro wa -
dzi łem od kil ku lat i któ ra by ła dla mnie bar dzo waż na. Za czą łem pić,
żo na wy pro wa dzi ła się ode mnie, ży cie za czę ło mi się wa lić. Wresz cie zro -
zu mia łem, że nie po ra dzę so bie bez fa cho wej po mo cy. Roz po czą łem le cze -
nie w po rad ni zdro wia psy chicz ne go. Pod no si łem się po wo li. Z ogrom ną
po mo cą przy szły mi związ ki za wo do we, opła ca jąc peł no moc ni ka pro ce so -
we go. Wal czy łem o swo je do bre imię, ale mi mo że by łem nie win ny, nie
mia łem pew no ści, czy pro ku ra tor nie do pnie swe go i zo sta nę ska za ny. Wte -
dy był bym zwol nio ny z Po li cji dys cy pli nar nie. Nie wy trzy ma łem psy chicz -
nie i zło ży łem ra port o odej ście. Po za tym nie chcia łem już pra co wać
w in sty tu cji, gdzie tak ła two znisz czyć czło wie ka.

ODSZKODOWANIE I ZA DOŚĆ UCZY NIE NIE 
W kwiet niu 2013 ro ku za po śred nic twem peł no moc ni ka mec. Je rze go Fe -
lik sa Ar tur Kar czyń ski wy stą pił do I Wy dzia łu Cy wil ne go Są du Okrę go we -
go w Ka to wi cach z po zwem prze ciw ko Skar bo wi Pań stwa – Pro ku ra to ro wi
Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Ty chach o od szko do wa nie i za dość uczy nie nie
za nie słusz ne za trzy ma nie i stra ty mo ral ne, jakie po niósł w wy ni ku oskar -
że nia. Uza sad niał, że oskar że nie opie ra ło się wy łącz nie na bez za sad nym
po mó wie niu osób trze cich, że w wy ni ku pro wa dzo ne go pro ce su po niósł
szko dę ma jąt ko wą, zo stał bo wiem po zba wio ny awan su, tra cąc tym sa mym
pod wyż kę upo sa że nia, był po zba wio ny moż li wo ści otrzy my wa nia wy róż -
nień i na gród, utra cił też sta no wi sko ku ra to ra, a trau ma tycz ne prze ży cia
bę dą ce na stęp stwem fał szy we go oskar że nia ne ga tyw nie od bi ły się na je go
zdro wiu. Pod no sił, że do szło do ewi dent ne go na ru sze nia je go dóbr oso bi -
stych, je go wi ze run ku oby wa te la o nie po szla ko wa nej opi nii wy ko nu ją ce go
za wód za ufa nia pu blicz ne go. 

Sąd Okrę go wy w Ka to wi cach w ca ło ści uznał ra cje po li cjan ta. Sąd wziął
pod uwa gę m.in. opi nię prze ło żo nych. „W opi nii prze ło żo nych po wód dał
się po znać ja ko funk cjo na riusz za an ga żo wa ny, osią ga ją cy bar dzo do bre wy -
ni ki w służ bie. W II pół ro czu 2009 ro ku osią gnął naj lep sze wy ni ki w służ -
bie, co spo wo do wa ło, że zo stał spo rzą dzo ny wnio sek o pod wyż sze nie
do dat ku sta łe go, jed nak zo stał on wstrzy ma ny ze wzglę du na za wie sze nie
po wo da w czyn no ściach służ bo wych. Przed za trzy ma niem po wód był naj -
lep szym funk cjo na riu szem w jed no st ce, naj bar dziej za an ga żo wa nym, co
ule gło zmia nie po okre sie za wie sze nia i wpły nę ło na je go wy ni ki w pra cy.
Część funk cjo na riu szy nie chcia ła z nim pra co wać.” – na pi sa no w uza sad -
nie niu wy ro ku.

Przy zna jąc Ar tu ro wi Kar czyń skie mu żą da ne od szko do wa nie Sąd Okrę -
go wy w Ka to wi cach uza sad niał m.in.: „Gdy by po zwa ny (pro ku ra tor re jo -
no wy w Ty chach – red.) nie po sta wił po wo do wi (Ar tu ro wi Kar czyń skie mu
– red.) za rzu tów po peł nie nia prze stęp stwa, nie za wie sił go w czyn no ściach
służ bo wych oraz nie skie ro wał prze ciw ko nie mu aktu oskar że nia, po wód
miał by re al ne szan se awan su i zwięk sze nia swo je go wy na gro dze nia o kwo -
tę 382 zło te mie sięcz nie, czy li za okres od czerw ca 2010 do mo men tu zło -
że nia po zwu po niósł szko dę w wy so ko ści 9932 zło te”. 

Uzna jąc od po wie dzial ność Skar bu Pań stwa za po nie sio ną przez po li cjan -
ta szko dę, sąd po wo łał się na art. 77 Kon sty tu cji RP, któ ry sta no wi, że każ -
dy ma pra wo do wy na gro dze nia szko dy, ja ka zo sta ła mu wy rzą dzo na przez
nie zgod ne z pra wem dzia ła nie or ga nu wła dzy pu blicz nej. A za ta kie uznał
dzia ła nia pro ku ra to ra w pro ce sie kar nym. Zda niem są du „pro ku ra tor sku -
pił się wy łącz nie na gro ma dze niu do wo dów prze ma wia ją cych na nie ko rzyść
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Ar tu ra Kar czyń skie go ja ko po dej rza ne go, a na stęp nie oskar żo ne go, nie
do ko nu jąc przy tym ich we ry fi ka cji. Opie ra jąc oskar że nie na ze zna niach
dwóch świad ków Lesz ka K. i Ire ne usza K., któ re by ły nie spój ne, nie lo -
gicz ne i nie znaj do wa ły po twier dze nia w in nych do wo dach, pro ku ra tor
po dej mo wał prze ciw ko Ar tu ro wi Kar czyń skie mu ko lej ne czyn no ści pro -
ce so we, trak tu jąc go tak, jak by je go wi na by ła już prze są dzo na”. Tym sa -
mym – zda niem Są du Okrę go we go w Ka to wi cach – pro ku ra tor re jo no wy
w Ty chach nie prze strze gał za sa dy obiek ty wi zmu i in nych za sad wy ni -
ka ją cych z art. 2, 4, 5 i 7 ko dek su po stę po wa nia kar ne go. 

Sąd nie miał rów nież żad nych wąt pli wo ści, że nie słusz nie oskar żo ny
po li cjant po niósł nie tyl ko stra ty ma te rial ne, ale do znał rów nież krzyw -
dy mo ral nej. Sąd wziął pod uwa gę to, że po sta wie nie mu za rzu tu przy -
ję cia ko rzy ści ma jąt ko wej na ra zi ło go na utra tę za ufa nia, że stra cił
do tych cza so wą mo ty wa cję do pra cy, nie mógł awan so wać, był po mi ja ny
przy na gro dach, po gor szył się je go stan zdro wia tak, że na wet mu siał
być ho spi ta li zo wa ny, a je go stan psy chicz ny w tym okre sie miał ne ga -
tyw ny wpływ na re la cje z bli ski mi. 

Wy ro kiem z 25 kwiet nia 2013 ro ku Sąd Okrę go wy w Ka to wi cach
I Wy dział Cy wil ny za są dził od po zwa ne go – Skar bu Pań stwa re pre zen -
to wa ne go przez Pro ku ra to ra Re jo no we go w Ty chach na rzecz powoda
Ar tu ra Kar czyń skie go: 75 ty się cy zło tych za dość uczy nie nia, 9932 zło te
od szko do wa nia oraz 7864 zło te ty tu łem zwro tu kosz tów pro ce su.

PRO KU RA TOR GÓ RĄ
Pro ku ra tor, któ re mu już ko lej ny sąd wy tykał ra żą ce błę dy w pro wa dzo -
nym prze ciw ko Ar tu ro wi Kar czyń skie mu po stę po wa niu, nie zo stał w ża -
den spo sób uka ra ny. Prze ciw nie, za po śred nic twem peł no moc ni ka
Skar bu Pań stwa, czy li Pro ku ra to rii Ge ne ral nej od wo łał się od wy ro ku
Są du Okrę go we go w Ty chach, za rzu ca jąc, że pod sta wa rosz czeń Kar -
czyń skie go jest nie ja sna i że nie udo wod nił on po nie sie nia szko dy.
Stwier dze nie w ape la cji, że nic nie sta ło na prze szko dzie, że by prze ło -
że ni awan so wa li Kar czyń skie go, gdy by na praw dę na to za słu gi wał, jest
cał ko wi cie sprzecz ne z ze zna nia mi na czel ni ka oraz za stęp cy ko men -
dan ta miej skie go, któ rzy wy raź nie mó wi li, że przy czy ną, dla któ rej Kar -
czyń ski nie zo stał awan so wa ny, by ło to czą ce się prze ciw ko nie mu
po stę po wa nie kar ne. 

W przed sta wio nej tu spra wie nie tyl ko bra ku je hap py en du. Naj więk -
szym za sko cze niem jest to, co sta ło się pół ro ku po cy to wa nym wy ro ku
Są du Okrę go we go w Ka to wi cach. 7 li sto pa da 2013 ro ku Sąd Ape la cyj -
ny w Ka to wi cach I Wy dział Cy wil ny uwzględ nił ape la cję wnie sio ną
w imie niu Skar bu Pań stwa re pre zen to wa ne go przez Pro ku ra to ra Re jo -
no we go w Ty chach, od da la jąc w ca ło ści po wódz two Artura Kar czyń skie -
go. Tym sa mym po li cjant nie do sta nie ani od szko do wa nia, ani
za dość uczy nie nia. 

Pod sta wą od da le nia po wódz twa by ło przy ję cie przez sąd ape la cyj ny,
że „nie pra wi dło wa oce na przez pro ku ra to ra ze znań świad ków i ko niecz -
no ści za sto so wa nia środ ków za bez pie cza ją cych nie mo gą być uzna ne
za nie le gal ne ani bez praw ne, na wet wów czas, gdy po stę po wa nie kar ne
zo sta je za koń czo ne wy ro kiem unie win nia ją cym”.

A sko ro „dzia ła niom i za nie cha niem pro ku ra to ra nie moż na za rzu cić
bez praw no ści, brak pod staw do uzna nia od po wie dzial no ści Skar bu Pań -
stwa” – skon klu do wał sąd. 

Peł no moc nik Ar tu ra Kar czyń skie go zło żył skar gę ka sa cyj ną do Są du
Naj wyż sze go. W od po wie dzi Skarb Pań stwa re pre zen to wa ny przez Pro -
ku ra to ra Re jo no we go (za stę po wa ny przez Pro ku ra to rię Ge ne ral ną)
wniósł do Są du Naj wyż sze go wnio sek nie tyl ko o od da le nie skar gi, ale
tak że o ob cią że nie Kar czyń skie go kosz ta mi pro ce so wy mi. O wy ro ku Są -
du Naj wyż sze go w tej spra wie po in for mu je my.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj.  archiwum
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Na początku roku w Komendzie
Głównej Policji dwie osoby
niepełnosprawne odbywały staże
rehabilitacyjne (Policja aktywizuje,
„Policja 997” nr 2/2014). Teraz
trwają staże z urzędów pracy. Jest
przygotowywana realizacja
kolejnych.

KGP przyj mu je na staż nie tyl ko oso by
nie peł no spraw ne, ale tak że bez -

ro bot ne. Mo gą one zdo być do świad cze nie
za wo do we i po znać re alia pra cy w ad mi ni -
stra cji rzą do wej. Sta że te prze pro wa dza ne są
w po ro zu mie niu z urzę da mi pra cy, któ re
kon tak tu ją bez ro bot nych z or ga ni za to rem
sta żu. Urzę dy pra cy re ali zu ją róż ne pro gra -
my ak ty wi za cji bez ro bot nych, za leż nie
od środ ków fi nan so wych, ja ki mi dys po nu ją.
W KGP ostat nio wdra ża ne by ły pro gra my ak -
ty wi zu ją ce za wo do wo oso by bez ro bot ne

do 25. ro ku ży cia oraz po wy żej 50. ro ku ży -
cia. Sta że trwa ły od 3 do 12 mie się cy. Od po -
cząt ku 2013 r. w KGP (z CBŚ) ukoń czy ło
je 70 osób.

PRO CE DU RA
W ce lu zor ga ni zo wa nia sta żu ko mór ki or ga -
ni za cyj ne kie ru ją wnio sek wraz z pro gra mem
sta żu do Wy dzia łu Roz wo ju Za so bów Ludz -
kich Ga bi ne tu KGP, któ ry po ak cep ta cji dy -
rek to ra Ga bi ne tu KGP jest prze sy ła ny

do urzę du pra cy. W sy tu acji po zy tyw ne go
roz pa trze nia wnio sku i przy dzie le nia miej -
sca sta żo we go urząd pra cy kie ru je oso by bez -
ro bot ne pra gną ce od być staż na roz mo wy
kwa li fi ka cyj ne. Po do ko na niu wy bo ru sta ży -
sty pod pi sy wa na jest umo wa sta żo wa z urzę -
dem pra cy, a przy szły sta ży sta prze cho dzi
ba da nia le kar skie. 

OCZE KI WA NIA I OBO WIĄZ KI
W pierw szym dniu sta ży sta jest szko lo ny
w za kre sie BHP oraz wy peł nia nie zbęd ne
do ku men ty. W dru gim dniu sta żu prze cho -
dzi in struk taż sta no wi sko wy oraz oma wia
pro gram sta żu z opie ku nem. Od po wied nio
przy go to wa ny i prze pro wa dzo ny staż przy -
no si ko rzy ści obu stro nom. Aby staż dał za -
mie rzo ne efek ty, opie kun sta ży sty mu si go
wspie rać, udzie lać mu nie zbęd nych in for ma -
cji, a tak że do peł nić for mal no ści, ta kich jak:
re ali za cja pro gra mu sta żu oraz przy go to wa -
nie opi nii o sta ży ście w ce lu po twier dze nia
zdo by tych kom pe ten cji. 

Sta ży sta za pra cę do sta je sty pen dium
i dwa dni wol ne za każ de 30 dni od by wa nia
sta żu. Po nad to nie mo że pra co wać wię cej
niż 8 go dzin dzien nie (40 go dzin w ty go -
dniu). 

NA WŁA SNE OCZY
Oso ba od by wa ją ca staż ma swo je go opie ku -
na, tj. kon kret nie wska za ne go funk cjo na riu -
sza lub pra cow ni ka, któ ry nie tyl ko dba
o pra wi dło wy prze bieg sta żu, ale rów nież
słu ży sta ży ście po mo cą i ra dą w trak cie wy -
ko ny wa nia za dań. 

To wła śnie re la cja sta ży sta – opie kun oraz
po zo sta li pra cow ni cy urzę du kształ tu je opi -
nię uczest ni ka o or ga ni za to rze sta żu. Sta ży -
sta dzie li się swo imi spo strze że nia mi
z in ny mi oso ba mi, wpły wa jąc na kształ to wa -
nie wi ze run ku or ga ni za to ra. 

Staż da je szan sę na po zna nie pol skiej Po -
li cji z zu peł nie in nej stro ny. Ro śnie gru pa
osób, któ ra bu du je swo ją opi nię o for ma cji
nie tyl ko na pod sta wie in for ma cji prze two -
rzo nej – otrzy ma nej z me diów czy od osób
bli skich, ale na pod sta wie wła snych do -
świad czeń ze współ pra cy z Po li cją.

BE ATA BU CZEK
Wy dział Roz wo ju Za so bów Ludz kich GKGP

BAR TŁO MIEJ JAN KOW SKI
Wy dział Ko or dy na cji In we sty cji i Go spo dar ki

Nie ru cho mo ścia mi BLP KGP

zdj. Pa weł Osta szew ski

Staże, czyli Policja z bliska

W lutym br. zakończył się staż Adrianny
Podolskiej (pierwsza z prawej; o stażach
niepełnosprawnych pisaliśmy w lutowej
„Policji 997” z tego roku w artykule „Nowe
twarze w KGP”), która pracowała w Wydziale
Koordynacji Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami BLP KGP. Pożegnanie,
choć oficjalne, miało bardzo ciepły charakter 

Dla cze go? 
Czy je ste śmy 
po trzeb ne?

Chcia ła bym się od nieść do li stu Han ny z nr.
lu to we go z 2014 r., z któ rym zga dzam się w 100
pro cen tach, nie TY jed na wno sisz za ża le nie
do Pa na Bo ga. Ja je stem za trud nio na na eta cie
cy wil nym w ma łym ko mi sa ria cie, od kil ku lat
nie do sta łam żad nej pod wyż ki, a mo ja pen sja
wy no si do kład nie 1188,59 zł „na rę kę”. Mój za -
kres obo wiąz ków jest też bar dzo sze ro ki:

– przyj mo wa nie i wy sy ła nie ko re spon den cji,
dzien nik po daw czy,

– re je stro wa nie spraw, do cho dzeń RSD,
ROW,

– wy sy ła nie i przyj mo wa nie ko re spon den cji
z pro ku ra tur, są dów,

– wy da wa nie blocz ków man da to wych, re je -
stro wa nie man da tów kre dy to wa nych i go tów ko -
wych,

– re je stro wa nie, wy da wa nie i przyj mo wa nie
no tat ni ków służ bo wych,

– re je stro wa nie, ar chi wi zo wa nie ma te ria łów
i te czek nie jaw nych,

– ar chi wi zo wa nie ma te ria łów wy two rzo nych
w ca łym ko mi sa ria cie, 

– ewi den cja urlo pów, zwol nień le kar skich,
– od pi sy wa nie na pi sma to wa rzystw ubez pie -

cze nio wych,
– pro wa dze nie ewi den cji do wo dów rze czo -

wych, przyj mo wa nie do skład ni cy i wy da wa nie,
mo że coś jesz cze, ale to i tak du żo.
My ślę, że nie je stem od osob nio na ze swo im

ża lem, z uczu ciem nie do ce nie nia, bo ta kich se -
kre ta rek jest na pew no wie le w na szym kra ju.
My na wet nie mo że my otrzy mać pre mii mo ty -
wa cyj nej za na szą pra cę. Ja do sta ję pre mię dwa
ra zy w ro ku (na Bo że Na ro dze nie i Świę to Po -
li cji). No cóż, my nie mo że my się wy ka zać tak
jak po li cjan ci, a pa pie ry to tyl ko pa pie ry. I wła -
śnie o to mam pre ten sje do Pa na Bo ga i też wno -
szę do Nie go za ża le nie. Nie wiem, dla cze go tak
jest, dla cze go my, pra cow ni cy cy wil ni nie ma my
szans na awans, prze cież je go brak nie mo ty wu -
je nas do pra cy, dla cze go prze ło że ni o nas nie pa -
mię ta ją.

Na ko niec chcę za zna czyć, że at mos fe ra
w pra cy jest bar dzo do bra, mam i w prze szło ści
mia łam wspa nia łych PRZE ŁOŻO NYCH,
ALE ONI NA SWO IM SZCZE BLU NIC
NIE MO GĄ. Mo gę li czyć tyl ko na Ich ust ną
po chwa łę i to wszyst ko.

Da ne do wia do mo ści re dak cji

REAKCJE
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Nie jest postacią znaną. Jest zbyt
skromny, żeby o sobie opowiadać.
A przecież jest prawdziwym
bohaterem dramatycznego
wydarzenia w Chorzowie
28 stycznia 2006 roku. Bohaterem,
który przeżył.

To on pierw szy po wia do mił o za wa -
le niu się ha li wy sta wo wej MTK
(Mię dzy na ro do we Tar gi Ka to -

wic kie) i przez oko ło 40 mi nut do cza su
przy by cia służb sa mo dziel nie kie ro wał ak -
cją ra tow ni czą. Asp. Pa weł Kucz kow ski
miał wte dy 36 lat, 13,5 ro ku służ by w Po -
li cji i sto pień sier żan ta szta bo we go.

PU ZON I PAŁ KA
Mu zy ka za wsze by ła tym, co ko chał naj -
bar dziej. W 1994 ro ku skoń czył szko łę
mu zycz ną II stop nia w Cho rzo wie i roz glą -
dał się wła śnie za pra cą, ale naj pierw trze -
ba by ło od słu żyć woj sko. Star szy brat był
wte dy do wód cą dru ży ny w od dzia le pre -
wen cji Po li cji i za pro po no wał mu, aby
służ bę woj sko wą od był ja ko tzw. służ bę
kan dy dac ką w Po li cji. Dla Paw ła ozna cza -
ło to moż li wość gra nia w or kie strze po li -
cyj nej. Grał na kil ku in stru men tach, w tym

O podkom. Tadeuszu Bartosiku
pisaliśmy na naszych łamach
kilkakrotnie. 28 stycznia 2006 roku
zginął na służbie podczas katastrofy
budowlanej w Chorzowie.
Pośmiertnie został awansowany
do stopnia podkomisarza.

P odkom. Ta de usz Bar to sik jest jed nym
z pra wie stu po li cjan tów, któ rzy zgi nę -
li pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków

służ bo wych. I ko lej nym, któ re go śmierć po -
twier dza wa gę słów wy po wia da nych w ro cie
przy się gi: „strzec bez pie czeń stwa pań stwa
i je go oby wa te li, na wet z na ra że niem ży cia”.

Gdy zgi nął, Ta de usz Bar to sik, wów czas
sierż. sztab., miał za so bą 17 lat służ by. Był
do wód cą dru ży ny w ka to wic kim Od dzia le
Pre wen cji Po li cji, a jed no cze śnie mu zy kiem
po li cyj nej or kie stry. Grał na sak shor nie, dę -
tym in stru men cie bla sza nym. Ko le dzy pa -
mię ta ją, z ja ką pa sją się gał po in stru ment,

z ja kim za pa łem uczest ni czył w pró bach. Ko -
chał mu zy kę i nie tyl ko ten ro dzaj, któ ry
prze wa żał w re per tu arze or kie stry. Pa sjo no -
wał się mu zy ką roz ryw ko wą, szcze gól nie pol -
ski mi ze spo ła mi roc ko wy mi. Prze ło że ni
wspo mi na ją, że w służ bie był ra so wym gli ną,
zde cy do wa nym, kon se kwent nym, a jed no -
cze śnie za wsze tak tow nym i uprzej mym.

Wie dział, że służ ba w Po li cji wią że się
z na ra ża niem ży cia. Pod czas za bez pie cza nia

jed ne go z me czów zo stał ude rzo ny z ogrom -
ną si łą ka mie niem w klat kę pier sio wą. Ura -
to wa ła go wte dy ra dio sta cja na sob na. Kil ka
lat póź niej, w cho rzow skiej ha li, nie miał tyle
szczę ścia. 

28 stycz nia 2006 ro ku sierż. sztab. Ta de -
usz Bar to sik peł nił służ bę w ha li wy sta wo -
wej MTK w Cho rzo wie, gdzie od by wa ła się
wy sta wa go łę bi. Kie dy kil ka mi nut po 17.00
kon struk cja da chu za czę ła trzesz czeć i osu -
wać się, zdą ży li wraz z ko le gą krzyk nąć:
„Wszy scy do wyjść ewa ku acyj nych! Ucie -
kać!”. Usi ło wa li kie ro wać ludź mi, ale dach
za wa lił się w cią gu kil ku se kund, przy gnia -
ta jąc ogrom ną licz bę obec nych w ha li lu dzi. 

Paw ła Kucz kow skie go ura to wał sta lo wy
słup. Ta de usz Bar to sik był kil ka me trów da -
lej, przy wa lił go dach. Po kil ku go dzi nach ak -
cji ra tow ni czej zna le zio no je go cia ło. 

– Cho dzi li śmy po ru mo wi sku, wszyst ko
trzesz cza ło pod no ga mi, by ło ciem no, śli sko,
wy sta wa ły ja kieś prę ty i prze wo dy. Mie li śmy
świa do mość, że pod na szy mi no ga mi mo gą
być lu dzie. Oko ło pół no cy ktoś za wo łał, że
zna le zio no po li cjan ta. Był przy gnie cio ny sta -
lo wy mi ele men ta mi. Nie żył. Wy cią ga ło go
kil ku z nas. Za bra li śmy je go pas i broń. Czu -
li śmy się stra sz nie, bo na dzie ja na od na le zie -
nie go ży we go zga sła – tak w roz mo wie
z dzien ni ka rzem „Po li cji 997” wspo mi nał
ten mo ment je den z funk cjo na riu szy bio rą -
cych udział w ak cji ra tow ni czej.

Na po grze bie tłu my miesz kań ców Ślą ska
że gna ły Ta de usza Bar to si ka. Or kie stra, któ -
rą tak ko chał, za gra ła mu swój naj smut niej -
szy w ca łym okre sie ist nie nia, po że gnal ny
kon cert. 

Imie niem pod kom. Ta de usza Bar to si ka
na zwa no ha lę spor to wą w ka to wic kim Od -
dzia le Pre wen cji Po li cji, z któ rym był zwią za -
ny przez ca łe za wo do we ży cie.

W 8. rocz ni cę dra ma tycz ne go wy da rze nia
w Cho rzo wie imie niem po le głe go po li cjan ta

Podkom. Tadeusz Bartosik POLICJA 997       maj 2014 r.20

który
przeżył

na zwa no skwer przed Ko men dą Miej ską Po -
li cji w By to miu, gdzie miesz kał, oraz od sło -
nię to ta bli cę pa miąt ko wą z je go zdję ciem.
W uro czy sto ści wzię li udział przed sta wi cie -
le władz mia sta, ko men dan ci wo je wódz ki
i miej ski, ko le dzy po le głe go na służ bie po li -
cjan ta i miesz kań cy mia sta. A tak że żo na
i 18-let ni dziś syn.

ELŻ BIE TA SI TEK 
zdj. KWP w Katowicach

któ ry 
zgi nął
Bo ha ter
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na pu zo nie, a tam wła śnie po trze bo wa li
pu zo ni sty. I tak za czę ła się je go przy go da
z Po li cją.

Kie dy za czy nał, or kie stra gra ła już od 20
lat. Skła da ła się z mu zy ków – po li cjan tów
na co dzień peł nią cych zwy czaj ną służ bę.
To by li uzdol nie ni pa sjo na ci, w więk szo -
ści ze śred nim wy kształ ce niem mu zycz -
nym, ale tak że uta len to wa ni ama to rzy. 

– Od po cząt ku bar dzo mi się tu po do ba -
ło. W ze spo le pa no wa ła świet na at mos fe ra,
by li śmy wszy scy bar dzo zży ci – wspo mi na.
– Tak jest do dzi siaj.

To ma istot ne zna cze nie, zwłasz cza
w sy tu acjach skraj nych. Nie raz mie li
do czy nie nia z huś taw ką psy chicz ną, gdy
na przy kład jed ne go dnia gra li kon cert
na Ja snej Gó rze, a na stęp ne go za bez pie -
cza li mecz pił kar ski, gdzie trze ba by ło sto -
czyć bi twę z agre syw ny mi ki bo la mi.
Zda rza ło się, że pod czas za bez pie cza nia
im prez ma so wych nie któ rzy od no si li po -
waż ne ob ra że nia. 

– To praw da, że mu zy ka ła go dzi nie tyl -
ko oby cza je, ale i stres, bo po ta kich ak -
cjach, na pró bach or kie stry szyb ko
za ta pia łem się w mu zy ce i ła twiej mi by ło
od re ago wać stres niż tym po li cjan tom,
któ rzy ta kiej moż li wo ści nie ma ją – mó wi
Pa weł Kucz kow ski.

Dziś ma 44 la ta i za so bą 20 lat służ by
w Po li cji. Cięż kiej służ by w od dzia le pre -
wen cji na Ślą sku, w naj więk szej aglo me -
ra cji, gdzie bar dzo czę sto trze ba by ło
za bez pie czać me cze przed agre syw ny mi
ki bo la mi, a służ bę pa tro lo wą peł ni ło się
w róż nych, nie raz nie zbyt przy ja znych re -
jo nach. Jed ne go dnia w mun du rze, z pał -
ką, bro nią, cza sem tar czą szedł do służ by,
dru gie go na pul pi cie roz kła dał nu ty
i do rę ki brał pu zon. Pró by or kie stry od -
by wa ły się czę sto po go dzi nach służ by,
by wa ło, że w dni wol ne. Z cza sem pod -
od dział, któ rym by ła or kie stra, wy zna cza -
no do służb rza dziej niż in ne pod-
od dzia ły, zo sta wia jąc wię cej cza su na 
gra nie. Bo z la ta mi za po trze bo wa nie na
kon cer ty po li cyj nej or kie stry by ło co raz
więk sze. Wszyst kie waż ne uro czy sto ści
pań stwo we i re gio nal ne, ślą skie, od by wa -
ły się z ich udzia łem. We wrze śniu 2012 r.
Pa weł Kucz kow ski wraz z or kie strą Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to wi -
cach uczest ni czył w uro czy sto ściach
w Ostasz ko wie ku czci po mor do wa nych
pol skich po li cjan tów II RP. 

– To by ło napraw dę wiel kie prze ży cie
– mó wi.

W cią gu 40 lat dzia łal no ści or kie stra
dała po nad 4000 kon cer tów. Pa weł Kucz -
kow ski mó wi z du mą, że brał udział co
naj mniej w po ło wie z nich. 

maj 2014 r.       POLICJA 997 Asp. Paweł Kuczkowski 21

Ka to wic ka or kie stra po li cyj na li czy
obec nie 27 po li cjan tów mu zy ków, a jej ka -
pel mi strzem jest asp. Wal de mar Sko tar -
ski. W kwiet niu 2013 ro ku sta ła się
trze cią, obok war szaw skiej i wro cław skiej,
or kie strą eta to wą w pol skiej Po li cji.

TO MIA ŁA BYĆ ZWY KŁA SŁUŻ BA 
28 stycz nia 2006 ro ku sierż. sztab. Pa weł
Kucz kow ski miał peł nić zwy kłą po po łu -
dnio wą służ bę na uli cach Cho rzo wa,
w dwu oso bo wym pa tro lu z sierż. sztab.
Ta de uszem Bar to si kiem. Dy żur ny KMP
skie ro wał ich do służ by przy za bez pie -
cza niu mię dzy na ro do wej wy sta wy go łę bi
od by wa ją cej się w ha li MTK w Cho rzo -
wie. Ucie szy li się, że bę dą w po miesz -
cze niu, bo na dwo rze by ło po nad 15
stop ni mro zu. 

– O 16.45 ob ję li śmy re jon, o 17.00 roz pi -
sa li śmy no tat ni ki i ru szy li śmy alej ką mie dzy
wy staw ca mi. Na gle usły sza łem po tęż ny
huk i zo ba czy łem za ła mu ją cy się do środ ka
dach. Wo ła li śmy ra zem z Ta de uszem:
„Ucie kać! Wszy scy do wyjść ewa ku acyj -
nych!”. Dach z po twor nym chrzę stem osu -
wał się w dół. To trwa ło za le d wie kil ka
se kund. Po dmuch po wie trza zrzu cił mi
czap kę. By łem aku rat przy sta lo wym słu -
pie kon struk cyj nym, więc przy war łem
do nie go, cho wa jąc gło wę mię dzy gru be
prę ty. Na se kun dę za pa dła ci sza, a po tem
roz le gły się prze raź li we krzy ki i ję ki. Spoj -
rza łem w gó rę i zo ba czy łem nie bo. Da chu
nie by ło. Wo kół by ło peł no wo dy, chy ba
pę kła in sta la cja hy drau licz na, w po wie trzu
wi sia ły iskrzą ce prze wo dy elek trycz ne.
By ło ciem no, mo kro, do oko ła za pach krwi
i te co raz bar dziej prze raź li we krzy ki. Za -
wo ła łem Ta dzi ka, ale nie od po wie dział.
Za czą łem go szu kać i jed no cze śnie po łą -
czy łem się z dy żur nym ko men dy. Po wie -
dzia łem mu, co się sta ło, ale od nio słem
wra że nie, że mi nie uwie rzył. Nie mia łem
cza su na prze ko ny wa nie, na tych miast za -
dzwo ni łem do ko le gi, któ ry peł nił służ bę
w ra dio wo zie. Krzy cza łem, co się sta ło, 
ka za łem mu tu pod je chać i że by jed no cze -
śnie po wia do mił służ by ra tow ni cze. Wo ła -
łem, że by na tych miast wy łą czo no prąd.
Ta de usza nie mo głem zna leźć, wo kół
mnie by ło ru mo wi sko. Kie ro wa łem spa ni -
ko wa nych lu dzi w bez piecz ne miej sce
na ze wnątrz, za czą łem wy cią gać spod za -
wa li ska tych, któ rzy by li naj bli żej. Po ma -
ga ły mi oso by, któ re nie by ły ran ne.
Nie któ rzy chcie li wra cać do środ ka szu kać
bli skich, ale nie po zwa la łem, wszę dzie by -
ło peł no prze wo dów elek trycz nych, część
da chu wi sia ła jesz cze w po wie trzu i mo gła
ru nąć w każ dej chwi li. Ca ły czas wie rzy -
łem, że znaj dę Ta de usza, wo ła łem, dzwo -

ni łem, ale nie od po wia dał – wspo mi na Pa -
weł Kucz kow ski. 

Za py ta ny, czy te wspo mnie nia za cie ra ją
się już w je go pa mię ci, od po wia da, że są
wciąż tak ży we, jak by to by ło wczo raj. I że
cza sem wszyst ko to śni mu się w no cy. Za -
wsze wte dy szu ka przy ja cie la i ni gdy go
nie znaj du je…

Służ by ra tow ni cze przy je cha ły po około
40 mi nu tach. By ły straż po żar na, po li cja,
po go to wie ra tun ko we, służ ba ra tow nic -
twa gór ni cze go. Kucz kow ski wska zy wał,
gdzie sły szy ży ją cych lu dzi, tam wcho dzi -
li stra ża cy i przy uży ciu sprzę tu, usu wa li

Sierż. sztab. Paweł Kuczkowski (z tyłu) po
wyprowadzeniu chłopca z hali oddał go pod
opiekę policjanta. Sam wrócił  szukać
partnera...

Za ofiarność w akcji ratowniczej sierż. sztab.
Paweł Kuczkowski został odznaczony
Krzyżem Zasługi za Dzielność
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ru mo wi sko i wy cią ga li ran nych. W pew nej chwi li
Pa weł Kucz kow ski wy cią gnął spod gru zów kil ku -
let nie go chłop ca i po dał go policjantowi. Ktoś zro -
bił zdję cie, bo na miej scu by li już dzien ni ka rze.
Kucz kow ski był w czar nym mun du rze i bez czap -
ki, któ rą ze rwa ło mu w chwi li ka ta stro fy, i umiesz -
czo ne po tem w ga ze cie zdję cie pod pi sa no, że to
pra cow nik ochro ny wy cią ga na ze wnątrz ura to wa -
ne go chłop ca. 

Kie dy uświa do mił so bie, że in for ma cja o ka ta -
stro fie mo gła po ja wić się już w me diach, za dzwo -
nił do żo ny. Po wie dział, że jest ca ły, zdro wy i że
ratuje ludzi.

TRAU MA PRZY SZŁA PÓŹ NIEJ
Sierż. sztab. Pa weł Kucz kow ski uczest ni czył w ak -
cji ra tow ni czej do 23.00. Do wód ca chciał go wy -
co fać wcze śniej, ale on nie zgo dził się. 

– By łem tam po trzeb ny, bo naj wię cej wie dzia -
łem. W tej ha li by ło kil ka set osób, po roz mia rach
ka ta stro fy i do bie ga ją cych z róż nych miejsc ję kach
oce nia łem, że ran nych mo że być oko ło dwu stu
– wspo mi na.

– Ad re na li na by ła tak wy so ka, że w ogó le nie
czu łem zmę cze nia. By łem spo koj ny i sku pio ny
na tym, co ro bię, kie ro wa łem cy wi la mi do chwi li
przy by cia służb, po tem współ pra co wa łem z ko le -
ga mi. Tyl ko co chwi lę do pa da ły mnie my śli o Ta -
de uszu. Co raz czar niej sze, bo wciąż się nie
od zy wał – do da je i za my śla się.

Ak cja ra tow ni cza sta wa ła się co raz trud niej sza,
mróz do cho dził do 20 stop ni. Po 23.00 do wód ca
zde cy do wał, że Kucz kow skie go na le ży wy co fać
z ak cji. Od wie zio no go do jed nost ki. Tam cze kał
na nie go psy cho log. Na pię cie jesz cze nie opa dło,
nie umiał roz ma wiać o tym, co się zda rzy ło i bar -
dzo bo la ła go gło wa.

– Oko ło pół no cy za dzwo ni li ko le dzy – opo wia -
da. – „Zna leź li śmy Ta dzi ka. Nie ży je”. 

Przez ty dzień Pa weł Kucz kow ski ko rzy stał ze
zwol nie nia le kar skie go. Kil ka mie się cy póź niej do -

stał skie ro wa nie do szpi ta la w Cie pli cach, gdzie
le czą ner wi ce. 

UHO NO RO WA NIE NAJ DZIEL NIEJ SZYCH
Ak cja ra tow ni cza trwa ła jesz cze kil ka dni. W su -
mie bra ło w niej udział na róż nych eta pach i w róż -
nych za da niach oko ło 900 po li cjan tów. Po nad
po ło wa z nich zo sta ła póź niej na gro dzo na pre mia -
mi. Wśród nich zna lazł się tak że sierż. sztab. Pa -
weł Kucz kow ski. Pod wzglę dem wy so ko ści
na gro dy był gdzieś w dru giej po ło wie li sty, da le ko
za ofi ce ra mi ze sta no wisk kie row ni czych róż nych
pio nów i szcze bli.

Po grzeb Ta de usza Bar to si ka od był się kil ka dni
po ka ta stro fie. Uczest ni czyli w nim mi ni ster
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Lu dwik Dorn
i ko men dant głów ny Po li cji Ma rek Bień kow ski.
Sier żan ta szta bo we go Ta de usza Bar to si ka, któ ry
zgi nął na służ bie, awan so wa no po śmiert nie
do stop nia pod ko mi sa rza. 

Sier żan ta szta bo we go Paw ła Kucz kow skie go po -
cząt ko wo chcia no awan so wać do stop nia aspi ran -
ta, ale oka za ło się, że prze nie sie nie do wyż sze go
kor pu su by ło wów czas nie moż li we. 

Przed sta wi ciel pre zy den ta RP od zna czył go
Krzy żem Za słu gi za Dziel ność. 

Aspi ran tem zo stał Pa weł Kucz kow ski do pie ro
w ro ku 2009. Nie w na gro dę, ale dzię ki te mu, że
zmie ni ły się prze pi sy, a on był wów czas do wód cą
dru ży ny.

– Ta trau ma chy ba ni gdy nie przej dzie cał ko wi -
cie. Wi dzia łem śmierć i od te go ni gdy się nie
uwol nię – mó wi asp. Pa weł Kucz kow ski.

Za po mnie nie znaj du je w mu zy ce. I w ro dzi nie.
Żo na, 15-let nia cór ka i or kie stra to naj waż niej szy
ka wa łek je go świa ta.

ELŻBIETA SITEK
zdj. KWP w Katowicach i archiwum

Asp. Paweł Kuczkowski POLICJA 997       maj 2014 r.22 95
LAT

W lipcu 2014 r. ob cho dzić bę dzie my 95. rocz ni -
cę po wo ła nia pol skiej Po li cji. To szcze gól na oka -
zja, aby z bo ga tej hi sto rii for ma cji przy po mnieć
tych, któ rzy wy bi li się po nad prze cięt ność.
W ro ku ju bi le uszo wym chce my na ła mach 
„Po li cji 997” za pre zen to wać Po li cjan tów 95-le cia

– funk cjo na riu szy z róż nych okre sów na szej pań stwo wo ści: mię dzy woj nia, 
hi tle row skiej oku pa cji, PRL -u i Pol ski współ cze snej, de mo kra tycz nej i nie pod -
le głej.
Ma my na dzie ję, że przy po mo cy i pod po wie dzi Czy tel ni ków uda nam się 
wy brać bo ha te rów tam tych lat. Po li cjan tów i po li cjant ki, któ rzy za pi sa li się 
w pa mię ci nie tyl ko czy nem nie zwy kłym (np. od wa gą, po świę ce niem ży cia), 
ale rów nież in ny mi przy mio ta mi: cha rak te rem, in te lek tem, ta len tem.

Je śli zna cie ta kie oso by z po li cyj ne go (mi li cyj ne go) śro do wi ska, pro si my
o kon takt z re dak cją: 
e -ma ilo wy: ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl 
lub te le fo nicz ny: (22) 60-121-87, (22) 60-161-26.

Re dak cja

Asp. Paweł Kuczkowski
(pierwszy z lewej) podczas
występu orkiestry z okazji
ślubowania policjantów
w OPP w Katowicach
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B ył ra nek, pierw sza so bo ta lu te go, gdy
do sta li od dy żur ne go zgło sze nie, że
z jed ne go z miesz kań przy ul. Po wstań -

ców Ślą skich w Żo rach do cho dzą krzy ki i wo -
ła nie o po moc. Po dob no męż czy zna miał
du sić ko bie tę. 

Aku rat by li obok, więc dwie mi nu ty póź -
niej zna leź li się przed blo kiem. Lu dzie krzy -
cze li do nich z bal ko nów, któ ra to klat ka.
Pod oknem sta ła grup ka ga piów. Jed no spoj -
rze nie wy star czy ło, że by oce nić sy tu ację.
Prze raź li wy krzyk, krew na szy bie, męż czy -
zna ude rza ją cy ja kimś przed mio tem dru gą
oso bę. Każ da se kun da by ła na wa gę zło ta.
Po nie waż nikt im nie otwie rał, wy wa ży li
drzwi. Wpa dły do środ ka, a oni wbie gli
do po ko ju.

W KA ŁU ŻACH KRWI
St. post. Wi told Le siak i post. Ewe li na Gra -
bow ska pra co wa li ze so bą od pół ro ku. On
w służ bie od ma ja 2012 ro ku, ona pięć mie -
się cy kró cej. Do ga dy wa li się, ro zu mie li,
w cza sie in ter wen cji mo gli na sobie po le gać.

– Je stem bar dzo za do wo lo na, że tra fi łam
na Wit ka i mo gę z nim współ pra co wać. Uzu -
peł nia my się. Je ste śmy part ne ra mi – mó wi
Ewe li na. 

– Ewe li na jest bar dzo do brą po li cjant ką.
Za an ga żo wa na, nie boi się, po ma ga – do da je
Wi told.

Kie dy wbie gli do po ko ju, zo ba czy li męż -
czy znę, któ ry za mie rzał się na le żą cą na pod -
ło dze ko bie tę. W rę kach trzy mał drew nia ny
kwiet nik. Nie za re ago wał na po le ce nia po li -
cjan tów. Był w amo ku. Ca ły we krwi. Na ko -
szu li nie by ło na wet ma łe go ja sne go
frag men tu ma te ria łu. Tyl ko bru nat na czer -
wień. Jak u rzeź ni ka, wspo mi na ją po li cjan ci.
A wo kół ka łu że krwi.

– Wi dok był szo ku ją cy, ale nie mie li śmy
chwi li do stra ce nia – mówi Wi told Le siak.
– Obez wład ni li śmy pa na, po ło ży li śmy na bo -
ku i za ję li śmy się ko bie tą. 

– By ła ca ła za krwa wio na, na ca łym cie le
mia ła ra ny tłu czo ne i cię te. Za nim przy-
je cha ło po go to wie, zu ży li śmy wszyst kie 
opa trun ki, ja kie mie li śmy – mó wi Ewe li -
na Gra bow ska.

Ko bie ta by ła w szo ku. Je dy ne, co po wta -
rza ła, to, że dzię ku je. Że nie spo dzie wa ła się.
Że do brze, że tak szyb ko przy je cha li.

BYĆ NA CZAS
Po li cjan ci wstęp nie usta li li, że za nim męż czy -
zna chwy cił kwiet nik, pró bo wał za da wać ko -
bie cie cio sy no żem. Po kil ku ude rze niach
ofia ra zła pa ła za ostrze i wy rzu ci ła nóż
za okno. Wte dy na past nik chwy cił za mło tek.
Na koń cu był kwiet nik.

– Gdy wcho dzi my na in ter wen cję, ni gdy nie
wie my, co się do kład nie dzie je, ile osób jest
w środ ku – mó wi post. Ewe li na Gra bow ska. 

– Każ da in ter wen cja jest in na – do da je
st. post. Wi told Le siak. – W tym przy pad ku
oka za ło się, że ma my do czy nie nia z mał żeń -
stwem. Obo je mie li po 72-la ta. Pan był bar -
dzo agre syw ny, twier dził, że dia beł ka zał mu
tak po stę po wać. Strach po my śleć, co by się
sta ło, gdy by śmy przy je cha li chwi lę póź niej.

Osta tecz nie męż czy zna po za trzy ma niu zo -
stał od wie zio ny do szpi ta la psy chia trycz ne go
na ob ser wa cję. Ko bie tę za bra ło po go to wie.
Dziś jest bez piecz na, ale jej mąż nie od po wie
przed są dem. Bie gli psy chia trzy uzna li, że
w trak cie zda rze nia był nie po czy tal ny. 

SZAR PA NI NA
To nie by ła ich pierw sza te go ty pu in ter wen -
cja. Czte ry mie sią ce wcze śniej zo sta li we -
zwa ni do męż czy zny, któ ry pod wpły wem
środ ków odu rza ją cych i al ko ho lu pró bo wał
pod ci nać so bie ży ły. 

– We zwa ło nas po go to wie, po trze bo wa li
wspar cia – mó wi Ewe li na Gra bow ska.

– Męż czy zna był bar dzo agre syw ny, rzu cił
się na ra tow ni ków, jed ne mu roz darł ubra nie
– do da je Wi told Le siak. – Gdy we szli śmy
do je go do mu, zo ba czy li śmy po kój ca ły we
krwi.

Obo je pa mię ta ją tam tą in ter wen cję bar dzo
do brze. Tro chę trwa ło, za nim uda ło im się
opa no wać sy tu ację. Pierw szy do po ko ju
wszedł st. post. Le siak. Męż czy zna od ra zu
na nie go na padł. Do szło do szar pa ni ny. 

– Nie by ło ła two. Wszę dzie peł no krwi,
ślizgaliśmy się w niej, krew le cia ła z je go nad -
garst ków, bo po prze ci nał so bie skó rę – opo -

wia da policjant, któ ry po tym zda rze niu mu -
siał wy mie nić mun dur.

– Po krót kiej wal ce uda ło się go wresz cie
obez wład nić tak, że by po go to wie mo gło mu
udzie lić po mo cy – do da je po li cjant ka, któ rej
ta in ter wen cja szcze gól nie za pa dła w pa mięć.
Męż czy zna uspo koił się do pie ro, gdy w szpi -
ta lu do stał za strzyk. 

SŁUŻ BA I MI SJA
– Co dzien nie ma my mnó stwo in ter wen cji,
naj czę ściej do mo wych – mó wi Ewe li na Gra -
bow ska.

– Wy stę pu je my wte dy w ro li me dia to ra,
po ucza my – do da je Wi told Le siak.

– Ale w ta kich sy tu acjach, jak te dwie, ja -
dąc na ta kie in ter wen cje, czło wiek czu je, że
na praw dę po ma ga – mó wią obo je. – Coś dla
ko goś ro bi my, ra tu je my ży cie. Tak re al nie,
na ma cal nie.

Swo jej pra cy nie za mie ni li by na in ną. Dla
st. post. Wi tol da Le sia ka to by ło ma rze nie
z dzie ciń stwa. Był wcze śniej w żan dar me rii
woj sko wej, po tem wy je chał na chwi lę za gra ni -
cę, pra co wał w ochro nie i wresz cie po sta no wił
swo je ma rze nie speł nić. Ewe li na pra co wa ła
wcze śniej 4 la ta w po mo cy spo łecz nej. Du żo
współ pra co wa ła z Po li cją. Któ re goś dnia po my -
śla ła: a mo że by tak spró bo wać? Zda ła eg za mi -
ny i jest za do wo lo na z pra cy. Bo wciąż mo że
po ma gać.

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. KPP w Żorach

Czuję, że pomagam
Z mieszkania na parterze dochodziło przeraźliwe wołanie o pomoc. Firanka
była zerwana, okno zakrwawione. W środku widać było, jak mężczyzna
zadaje ciosy ofierze. Musieli działać błyskawicznie. 
– Nikt nam nie otwierał, drzwi były zamknięte, wyważyliśmy je bez wahania
– mówi st. post. Witold Lesiak.

Post. Ewelina Grabowska i st. post. Witold
Lesiak
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1. Czy policjant w sytuacji spowodowania
zagrożenia życia i zdrowia człowieka przez
osobę z zaburzeniami psychicznymi i braku
na miejscu zdarzenia zespołu ratownictwa
medycznego może z własnej inicjatywy użyć
śpb?

Z obo wią zu ją cych re gu la cji praw nych wy ni ka, że
stan za bu rze nia psy chicz ne go spraw cy nie sta no wi
ujem nej prze słan ki do sto so wa nia środ ków przy -
mu su bez po śred nie go, o któ rych mo wa w art. 12
usta wy 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).

W ta kim wy pad ku trze ba mieć jed nak na wzglę -
dzie fakt, że oso ba stwa rza ją ca za gro że nie, wo bec
któ rej za mie rza my użyć śpb, mo że mieć za bu rze -
nia w po strze ga niu rze czy wi sto ści. Dla te go obo -
wiąz kiem po li cjan ta jest dą żyć do sto so wa nia
roz wią zań in nych niż si ło we. Ana lo gicz ne sta no -
wi sko za pre zen to wał Sąd Ape la cyj ny w War sza wie
w wy ro ku z 25 stycz nia 2013 r., (II AKa 7/2013),
stwier dza jąc w uza sad nie niu, że po li cjan ci, ma jąc
do czy nie nia z oso bą cho rą psy chicz nie, po win ni
we zwać po moc le kar ską, a na stęp nie co naj wy żej
asy sto wać le ka rzo wi, udzie la jąc mu na je go żą da -
nie po mo cy, np. wy ko nu jąc de cy zję le ka rza o za -
sto so wa niu przy mu su bez po śred nie go i to
w for mie opi sa nej w art. 18 usta wy z 19 sierp -
nia 1994 r. o ochro nie zdro wia psy chicz ne go, tekst
jed no li ty (Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375). 

Do pusz czal ne for my to przy trzy my wa nie i unie -
ru cho mie nie. Mo że się zda rzyć, że za cho wa nie
oso by, wo bec któ rej po dej mo wa na jest in ter wen -
cja, za gro zi nagle in ter we niu ją cym lub osobom
trze cim i po ja wi się ko niecz ność od par cia bez po -
śred nie go, bez praw ne go za ma chu na ży cie, zdro -
wie lub wol ność czło wie ka. Wówczas po li cjant
mo że użyć si ły fi zycz nej, a je że li jej uży cie jest
nie wy star cza ją ce lub nie moż li we, mo że użyć in -
nych środ ków przy mu su bez po śred nie go, włącz -

nie z bro nią pal ną. Upraw nie nie to wy ni ka wprost
z art. 9 ust. 2 usta wy z 24 ma ja 2013 r. o środ kach
przy mu su bez po śred nie go i bro ni pal nej i do ty czy
tak że przy pad ków, w któ rych oso bą stwa rza ją cą
za gro że nie jest oso ba, w za cho wa niu któ rej do -
strze gal ne są ob ja wy za bu rze nia psy chicz ne go. 

Ma jąc ten za pis na uwa dze, na le ży stwier dzić,
że po li cjant obec ny na miej scu zda rze nia przy
braku le ka rza bądź ze spo łu ra tow nic twa me dycz -
ne go lub pie lę gniar ki w sy tu acji ist nie nia bez po -
śred nie go za gro że nia dla ży cia i zdro wia lub
wol no ści jest upraw nio ny do sto so wa nia środ ków
przy mu su bez po śred nie go oraz bro ni pal nej wo -
bec każ de go na past ni ka, nie za leż nie od je go sta nu
psy chicz ne go. Jest wów czas zo bo wią za ny trak to -
wać broń pal ną ja ko śro dek osta tecz ny i dą żyć
do te go, by jej uży cie, po dob nie jak i in nych śpb,
wy rzą dzi ło moż li wie naj mniej szą szko dę.

2. Jakich środków przymusu bezpośredniego,
określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o środkach
przymusu bezpośredniego i broni palnej, może
użyć policjant jako urządzeń technicznych,
o których mowa w art. 3 ust. 6 pkt c ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego? 

Je że li jest to przy mus sto so wa ny na pod sta wie
art. 18 ust. 2 usta wy o ochro nie zdro wia psy chicz -
ne go, to po li cjant nie mo że sa mo dziel nie sto so -
wać żad nych środ ków, lecz je dy nie udzie lać
po mo cy w ich sto so wa niu. Do ty czy to wy łącz nie
środ ków tech nicz nych wska za nych w art. 3 ust. 6
pkt c usta wy, słu żą cych unie ru cho mie niu: pa sów,
uchwy tów, prze ście ra deł, ka fta nów bez pie czeń -
stwa i in nych środ ków tech nicz nych. Pod po ję -
ciem „in nych środ ków tech nicz nych” na le ży
ro zu mieć środ ki wska za ne po li cjan tom przez
upraw nio ny do ich sto so wa nia pod miot, któ rym
zgod nie z art. 18 usta wy o ochro nie zdro wia psy -
chicz ne go jest le karz, pie lę gniar ka lub kie ru ją cy
ak cją pro wa dze nia me dycz nych czyn no ści ra tun -
ko wych. Moż na do mnie my wać, że wpro wa dze nie
przez usta wo daw cę za pi su o tre ści in ne środ ki tech -
nicz ne jest ce lo wym dzia ła niem da ją cym moż li -
wość wpro wa dza nia i uży wa nia in nych (no wych)
urzą dzeń tech nicz nych, bez ko niecz no ści do ko ny -
wa nia zmian w usta wie. 

mł. insp. TO MASZ JĘ DRZEJ CZYK
na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji w KWP w Ło dzi
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Pytania i odpowiedzi (30)

Śpb wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi cz. 2
W wydaniu kwietniowym opublikowaliśmy odpowiedź na pytanie,
czy policjant ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym numerze
odpowiadamy na pytania:
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Kry mi nal ni
a mun du ry

Ko men dant miej ski Po li cji w bie żą cym ro ku za opa trze nio wym (1.04.2013–
31.03.2014) wy dał funk cjo na riu szom służ by kry mi nal nej („do cho dze niow -
com” z ko mi sa ria tów oraz ko mó rek WDŚ i PG KMP) ust ne po le ce nie
no sze nia w trak cie służ by umun du ro wa nia. Funk cjo na riu sze ww. służ by pod -
po rząd ko wa li się po le ce niu i no szą pod czas peł nio nej służ by umun du ro wa nie.
Nad prze strze ga niem po le ce nia nie ustan nie czu wa kar da kie row ni cza. Po -
dej mo wa ne są pró by wy cią ga nia kon se kwen cji dys cy pli nar nych wo bec nie sto -
su ją cych się do po le ce nia. (...) Ma jąc na wzglę dzie stan fak tycz ny i praw ny
pro szę o za ję cie sta no wi ska:

1. Czy służ ba kry mi nal na, śled cza (WDŚ, PG) na po le ce nie ust ne
kie row ni ka jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji ma obo wią zek per ma nent -
ne go no sze nia mun du ru przez okres ośmio go dzin nej służ by w jed no st -
ce or ga ni za cyj nej, wy ko nu jąc przy tym czyn no ści służ bo we na
zaj mo wa nym sta no wi sku?

2. Czy pod mio ty wy mie nio ne w par. 1 ust. 2 Za rzą dze nia 1120 KGP
są upraw nio ne do wy da nia po le ce nia funk cjo na riu szom służ by kry -
mi nal nej cią głe go no sze nia mun du ru pod czas peł nio nej służ by na zaj -
mo wa nym sta no wi sku? Pro szę o ko men tarz do par. 1 ust. 2 ww.
za rzą dze nia.

3. Czy wy da nie przez kie row ni ka jed nost ki ust ne go po le ce nia no -
sze nia mun du ru przez po li cjan tów służ by kry mi nal nej nie na ru sza
dys po zy cji par. 8 ust. 1 pkt 5 Za rzą dze nia nr 30 Ko men dan ta Głów ne -
go Po li cji z 16 grud nia 2013 r. w spra wie funk cjo no wa nia or ga ni za cji
hie rar chicz nej w Po li cji, że na le ży: „sto so wać for mę pi sem ną wy da -
wa nych po le ceń w spra wach wy ma ga ją cych dzia łań wie lo oso bo wych
lub prze dłu żo nych w cza sie”?

4. Czy w związ ku z co dzien nym no sze niem mun du ru pod czas 8 h
służ by przez po li cjan tów służ by kry mi nal nej, któ ry to obo wią zek na -
ło żył na nich kie row nik jed nost ki i kie row ni cy ko mó rek or ga ni za cyj -
nych, ww. po li cjan ci ma ją pra wo do kom pen sa ty pie nięż nej za
umun du ro wa nie (wy so kość rów no waż ni ka w za mian za umun du ro -
wa nie dla po li cjan tów służ by kry mi nal nej jest niż sza ani że li dla po -
li cjan tów służ by pre wen cji, po nie waż ci pierw si nie ma ją obo wiąz ku
no sze nia mun du ru)? 

Z ta bel kal ku la cyj nych sta no wią cych za łącz nik do roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 26 mar ca 2010 r. w spra wie wy -
so ko ści i wa run ków przy zna wa nia po li cjan tom rów no waż ni ka pie nięż ne go
w za mian za umun du ro wa nie ja sno wy ni ka, że po li cjan ci służ by kry mi nal -
nej w re la cji do po li cjan tów służ by pre wen cyj nej ma ją znacz nie wy dłu żo ne
okre sy uży wal no ści ele men tów umun du ro wa nia, co prze kła da się na wy so -
kość otrzy my wa ne go rów no waż ni ka za umun du ro wa nie. W sy tu acji cią głe -
go uży wa nia umun du ro wa nia przez po li cjan tów służ by kry mi nal nej
róż ni co wa nie wy so ko ści na leż ne go rów no waż ni ka  mię dzy po szcze gól ny mi
ro dza ja mi służb prze sta je być uza sad nio ne (fragment listu do redakcji).

Opi nia praw na w spra wie no sze nia mun du ru przez po li cjan -
tów służ by kry mi nal nej (frag men ty)

(…) Przy pad ki, w któ rych po li cjant w cza sie wy ko ny wa nia czyn no ści
nie ma obo wiąz ku no sze nia mun du ru, okre śla Ko men dant Głów ny Po li -
cji na pod sta wie art. 60 ust. 2 usta wy o Po li cji. Za kres przed mio to wy tych
re gu la cji obej mu je m.in. czyn no ści enu me ra tyw nie wska za ne w art. 61
ust. 1 usta wy.

W myśl par. 1 ust. 1 Za rzą dze nia nr 1120 Ko men dan ta Głów ne go Po li -
cji z 5 li sto pa da 2008 r. w spra wie okre śle nia przy pad ków, w któ rych po -
li cjant w cza sie wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych nie ma obo wiąz ku
no sze nia mun du ru (Dz. Urz. KGP nr 18, poz. 10) w cza sie wy ko ny wa nia
czyn no ści służ bo wych, nie ma ją obo wiąz ku no sze nia mun du ru po li cjan -
ci służ by kry mi nal nej, śled czej, Kra jo we go Cen trum In for ma cji Kry mi -
nal nych i ko mó rek wy wia dow czych służ by pre wen cyj nej. 

Po wyż sze unor mo wa nia jed no znacz nie wska zu ją, że w ra mach obo wiąz -
ków służ bo wych, wy ni ka ją cych z zaj mo wa ne go sta no wi ska, wy mie nio na
gru pa funk cjo na riu szy w cza sie wy ko ny wa nia okre ślo nych czyn no ści zo -
sta ła wy łą czo na z obo wiąz ku wy stę po wa nia w mun du rze. 

Ogra ni cze nia w no sze niu mun du ru mo gą być usta na wia ne tyl ko wte -
dy, gdy są ko niecz ne dla pra wi dło we go wy ko ny wa nia za dań po li cyj nych.
Wy da nie po le ce nia no sze nia umun du ro wa nia przez po li cjan tów służ by
kry mi nal nej w cza sie wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych na te re nie
jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji nie po zo sta je w sprzecz no ści z po sta no -
wie nia mi Za rzą dze nia nr 1120 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji (pod kre -
śle nie red.). Pod sta wę praw ną sta no wią prze pi sy art. 60 ust. 1 usta wy oraz
prze pi sy roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych z 20 ma ja 2009 r.
w spra wie umun du ro wa nia po li cjan tów.

Od mien ne po dej ście do tych kwe stii by ło by za prze cze niem sta tu su
Po li cji ja ko umun du ro wa nej uzbro jo nej for ma cji.

Na le ży zwró cić uwa gę na za kres upo waż nie nia usta wo we go za war te go
w art. 60 ust. 1 usta wy o Po li cji. Prze pis ten od no si się do okre śle nia przy -
pad ków wy stę pu ją cych pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych.
W tym aspek cie wy da ne zo sta ło Za rzą dze nie nr 1120 Ko men dan ta Głów -
ne go Po li cji m.in. zwal nia ją ce po li cjan tów służ by kry mi nal nej z obo wiąz -
ku no sze nia mun du ru.

TA DE USZ NIE WIE ROW SKI
rad ca praw ny Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

Od po wiedź na py ta nie czwar te przy go to wa na przez Biu ro Lo gi -
sty ki Po li cji KGP

Prze pi sy roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji
z 26 mar ca 2010 r. w spra wie wy so ko ści i wa run ków przy zna wa nia po li cjan -
tom rów no waż ni ka pie nięż ne go w za mian za umun du ro wa nie (Dz.U.
nr 47, poz. 279 oraz z 2011 r. nr 70, poz. 373) róż ni cu ją wy so kość rów no -
waż ni ka pie nięż ne go przy słu gu ją ce go po li cjan tom w za leż no ści od ro dza -
ju peł nio nej służ by, a w przy pad ku służ by pre wen cyj nej do dat ko wo
od ro dza ju ko mór ki or ga ni za cyj nej i zaj mo wa ne go sta no wi ska. Zgod nie
z ta be lą sta no wią cą za łącz nik nr 1 do ww. roz po rzą dze nia po li cjan to wi służ -
by kry mi nal nej przy słu gu je rów no waż nik w wy so ko ści 1787,30 zł – staw -
ka pod sta wo wa (ko bie tom od po wied nio 1813,30 zł).

Na le ży pod kre ślić, że wpro wa dze nie zróż ni co wa nia wy so ko ści rów no -
waż ni ka i okre śle nie je go kwo ty na naj niż szym po zio mie dla po li cjan tów
służ by kry mi nal nej nie wy ni ka z fak tu przy ję cia za sa dy, że funk cjo na riu sze
ci nie no szą umun du ro wa nia służ bo we go, lecz że wy ko rzy stu ją je w mniej -
szym stop niu niż po li cjan ci służ by pre wen cyj nej.

Pod sta wą do „przy po rząd ko wa nia” funk cjo na riu sza do jed nej z grup
okre ślo nych w ww. ta be li jest roz kaz per so nal ny, spo rzą dzo ny przez ko -
mór kę wła ści wą do spraw oso bo wych, okre śla ją cy ro dzaj służ by i sta no wi -
sko, na któ rym po li cjant peł ni służ bę.

W obec nym sta nie praw nym fakt po le ce nia przez kie row ni ka jed nost ki
Po li cji funk cjo na riu szom służ by kry mi nal nej no sze nia mun du ru pod czas
wy ko ny wa nia za dań służ bo wych po zo sta je bez wpły wu na wy so kość rów -
no waż ni ka pie nięż ne go przy słu gu ją ce go tej gru pie po li cjan tów.

DA NU TA URBAŃ SKA
Wy dział Ko or dy na cji Go spo dar ki Kwa ter mi strzow skiej BLP KGP

Od re dak cji: o mun du rach i mun du rów ce pi sa li śmy rów nież w wy -
da niu nr 10 (67) z 2010 r. na str. 47
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10 kwiet nia br. funk cjo na riu sze Sa mo dziel ne go Pod od -
dzia łu An ty ter ro ry stycz ne go Po li cji w Po zna niu ob cho dzi li
35-le cie ist nie nia jed nost ki. Uro czy sto ści od by ły się na po -
li go nie woj sko wym w Bie dru sku. 

Pod czas uro czy ste go ape lu po li cjan ci z AT otrzy ma li
awan se na wyż sze stop nie służ bo we, na gro dy i li sty gra tu -
la cyj ne. 

– Dzię ku ję wam za pro fe sjo na lizm – po wie dział do po li cyj -
nych an ty ter ro ry stów insp. Ra fał Bat kow ski, ko men dant wo -
je wódz ki Po li cji w Po zna niu. Pod kre ślił, że dzię ki po li cyj nym
an ty ter ro ry stom lu dzie czu ją się bez piecz nie. 

Hi sto rię SPAP po ka za no na pre zen ta cji mul ti me dial nej. 
Na za koń cze nie od był się po kaz umie jęt no ści po li cjan tów 
z AT. Za pre zen to wa li oni de sant ze śmi głow ca, po ścig za
prze stęp ca mi, zde to no wa nie nie bez piecz ne go ła dun ku wy -
bu cho we go, a tak że od bi cie au to bu su z za kład ni ka mi z rąk
ter ro ry stów.  

W uro czy sto ściach uczest ni czy ła ka dra kie row ni cza wielko-
pol skiej po li cji, przed sta wi cie le ad mi ni stra cji rzą do wej i sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, a tak że funk cjo na riu sze in nych
służb mun du ro wych.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. An drzej Mi tu ra

Sa mo dziel ny Pod od dział An ty ter ro ry stycz ny Po li cji w Po zna niu to jed nost ka wy spe -
cja li zo wa na do dzia łań w sy tu acjach wy ma ga ją cych uży cia szcze gól nych sił i me tod
dzia ła nia. Li czy kil ka dzie siąt eta tów. W jej skład wcho dzą ze spo ły: bo jo wy, szko le nio -
wo -bo jo wy, mi nier sko -pi ro tech nicz ny i wspar cia tech nicz ne go. An ty ter ro ry ści za trzy -
mu ją szcze gól nie nie bez piecz nych prze stęp ców, np. człon ków zor ga ni zo wa nych
grup prze stęp czych czy za bój ców. Wspie ra ją dzia ła nia po ści go we, kon wo jo we, za -
bez pie cza ją roz pra wy są do we z udzia łem szcze gól nie nie bez piecz nych prze stęp -
ców, a tak że wzmac nia ją ochro nę  waż nych osób. Po znań scy funk cjo na riu sze AT
bra li udział w za bez pie cza niu wi zyt pa pie ży Ja na Paw ła II i Be ne dyk ta XVI, a tak że
pre zy den tów i pre mie rów ob cych państw.  Pod czas 35-let niej hi sto rii po znań skiej
jed nost ki ża den z po li cjan tów nie zgi nął ani nie zo stał ran ny. 

W 1978 ro ku 25-oso bo we jed nost ki
spe cjal ne mi li cji utwo rzo no w 7 mia -
stach: w Gdań sku, Ka to wi cach, Kra ko -
wie, Ło dzi, Szcze ci nie, Wro cła wiu i
Po zna niu. Plu to ny by ły prze zna czo ne
do dzia łań, w któ rych wy ma ga ny był
wy so ki po ziom wy szko le nia i spraw no -
ści psy cho fi zycz nej. W 1980 ro ku we
wszyst kich po zo sta łych wo je wódz -
twach po wo ła no dru ży ny spe cjal ne. Po
pię ciu la tach zo sta ły roz wią za ne, a w
ich miej sce po wsta ły plu to ny spe cjal -
ne. W 1990 ro ku prze mia no wa no je na
kom pa nie an ty ter ro ry stycz ne od dzia -
łów pre wen cji.  W grud niu 2000 ro ku
przy 10 ko men dach wo je wódz kich
utwo rzo no sa mo dziel ne pod od dzia ły
an ty ter ro ry stycz ne Po li cji. Trzy la ta póź -
niej w sze ściu po zo sta łych mia stach
wo je wódz kich po wo ła no kil ku na sto -
oso bo we sek cje an ty ter ro ry stycz ne Po -
li cji, a pod od dział war szaw ski zo stał
prze kształ co ny po cząt ko wo w za rząd,
a na stęp nie w Biu ro Ope ra cji An ty ter -
ro ry stycz nych KGP.
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Policjanci liczą lata. Najpierw liczą, ile im
zostało do zakończenia służby
przygotowawczej, a później – do emerytury.
Początkowo robiłem podobnie, ale po okresie
służby przygotowawczej liczyłem nie lata,
a miesiące. Czekałem, kiedy „stuknie mi”
5 lat służby, bo wtedy będę mógł starać się
o wyjazd do Kosowa. 

S wój pierw szy ra port o wy jazd na pi sa łem chy ba
w ty dzień po 5. rocz ni cy wstą pie nia do służ by. By -
łem go tów! Do wód ca ro ta cji miał in ne zda nie

– wte dy nie po je cha łem.
Kil ka lat póź niej zdo by wa łem ko lej ne do świad cze nia

na mi sjo nar skim fron cie. Mia łem już za so bą służ bę
w Ko so wie i wła śnie zmie nia łem świat na lep szy na swo -
jej pierw szej mi sji eks perc kiej w Li be rii. W po ło wie mi -
sji do le ciał do nas no wy do wód ca kon tyn gen tu.
Któ re goś wie czo ru opo wie dział nam, że jest tu już któ -
ryś raz z ko lei, a gdy był tu po raz pierw szy, to miał
smut ny obo wią zek po le cieć do kra ju z trum ną oraz cia -
łem jed ne go z na szych po li cjan tów, któ ry zmarł na Czar -
nym Lą dzie w trak cie mi sji. „Wiesz, ten mi sjo narz, któ ry
zmarł, był gdzieś z Two ich stron” – zwró cił się do mnie.

TYLKO SŁUŻBA Misjonarze i weterani POLICJA 997       maj 2014 r.28

Dzień
Weterana
Dzień We te ra na ob cho dzo ny jest ofi cjal nie

od 1997 r. Wy pa da 1 wrze śnia i wte dy od -
da je my hołd obroń com oj czy zny. W 2011 r.
Sejm RP usta no wił no we świę to – Dzień
We te ra na Dzia łań po za Gra ni ca mi Pań stwa,
ob cho dzo ny 29 ma ja. Świę to za pi sa ne zo sta -
ło w usta wie o we te ra nach dzia łań po za gra ni -
ca mi pań stwa, któ ra we szła w ży cie
1 kwiet nia 2012 r. To świę to wszyst kich „mi -
sjo na rzy” – żoł nie rzy, po li cjan tów i cy wi lów,
któ rzy na po le ce nie władz wy peł nia li swo je
obo wiąz ki służ bo we po za Pol ską. 29 ma ja
przy pa da tak że Mię dzy na ro do wy Dzień
Uczest ni ków Mi sji Po ko jo wych ONZ. 

Świę to we te ra na słu żą ce go po za gra ni ca -
mi Pol ski po raz pierw szy ob cho dzo no
w 2012 r. w War sza wie. W ubie głym ro ku
cen tral ne ob cho dy od by ły się we Wro cła wiu,
w tym ro ku za pla no wa no je w Szcze ci nie.
Po li cjan ci tak że włą cza ją się w te uro czy sto -
ści, bo i wkład pol skiej Po li cji w umac nia nie
po ko ju na świe cie jest nie ba ga tel ny. 

Łącz nie w pol skich kon tyn gen tach po li -
cyj nych służ bę od 1992 r. peł ni ło 3218 funk -
cjo na riu szy i funk cjo na riu szek. Naj pierw
by ły mi sje pod fla gą ONZ: w by łej Ju go sła wii
(1992–1995), Ira ku (1995–1996), Chor wa -
cji (1996–1998), Bo śni i Her ce go wi nie
(1996–2002), Ta dży ki sta nie (1998–2000),
Su da nie (2005–2006), Ko so wie (1999–
2008) i Gru zji (2003–2009). W tym cza sie
po li cjan ci uczest ni czy li tak że w Mi sji Unii
Za chod nio eu ro pej skiej w Al ba nii (1997–
2001), pod au spi cja mi OB WE w Chor wa cji
(1998–2001), mi sjach Unii Eu ro pej skiej w:
Ma ce do nii (2003–2005) oraz w Bo śni i Her -
ce go wi nie (2003–2012), a tak że z ini cja ty -
wy De par ta men tu Sta nu USA w Ira ku
(2004–2005). 

Obec nie pol scy po li cjan ci słu żą w czte -
rech kra jach na świe cie: pod fla gą ONZ
w Li be rii, gdzie od 2004 r. służ bę peł ni ło
łącz nie 29 funk cjo na riu szy, i w ra mach mi sji
Unii Eu ro pej skiej – w Afga ni sta nie (od
2007 r. 15 po li cjan tów), Gru zji (od 2008 r. 50
po li cjan tów) i Ko so wie, gdzie sta cjo nu je Jed -
nost ka Spe cjal na Pol skiej Po li cji i dzia ła ją
po li cyj ni eks per ci (od 2008 r. łącz nie
831 osób). 

Pod czas mi sji po ko jo wych zgi nę ło sze ściu
pol skich po li cjan tów, a 52 zostało rannych.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
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o Ten tekst dostaliśmy na długo
przed majowym świętem misjonarzy.
Napisał go misjonarz o weteranie
policyjnych misji, który zmarł w Liberii.
Autor tego wspomnienia, Artur Walczuk,
służy teraz w Gruzji. To jemu
zawdzięczamy ożywienie pamięci
podinsp. Bogdana Laskowskiego,
którego nazwisko w kwietniu 2014
zostało zgłoszone do policyjnej Księgi
Pamięci.

Warta weteranów misji przy grobie Bogdana
Laskowskiego
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Po my śla łem, że cho dzi mu o wo je -
wódz two ślą skie, bo w mo im mie -
ście o ni kim ta kim nie sły sza łem.
To mój pod od dział wy sta wiał kom -
pa nię ho no ro wą, ale nie pa mię ta -
łem, że by śmy kie dy kol wiek je cha li
za pa lać zni cze na gro bie mi sjo na -
rza. Do sze dłem do wnio sku, że nie
o Biel sko -Bia łą cho dzi.

W 2013 r. cią gle upra wia łem
w mo im mie ście nor dic wal king
bez kĳ ków, czy li służ bę pa tro lo wą.
Wte dy wpa dła mi w rę ce pierw sza
książ ka na te mat po li cyj nych mi sji
po ko jo wych, ja ka zo sta ła wy da -
na w na szym kra ju. Z wy pie ka mi
na twa rzy czy ta łem o Bog da nie La -
skow skim z Biel ska -Bia łej. Za -
dzwo ni łem do Za rzą du Cmen ta rzy
Ko mu nal nych. Usły sza łem „Cmen -
tarz Ko mu nal ny przy ul. Kar pac kiej, sek tor G36, nr rzę -
du 5, nr gro bu 18”. 

W KRA JU
Bog dan La skow ski uro dził się 19 ma ja 1949 r. w Ka to -
wi cach. Zo stał tech ni kiem spa wal nic twa, a w la -
tach 1968–1972 stu dio wał na Po li tech ni ce Ślą skiej, fi lia
w Ka to wi cach, na Wy dzia le Me ta lur gicz nym. Ty tuł in -
ży nie ra me ta lur gii me ta li nie że la znych uzy skał w 1972
r. Pra co wał w Fa bry ce Sa mo cho dów Ma ło li tra żo wych
w Biel sku -Bia łej, po cząt ko wo w cha rak te rze kon struk -
to ra, póź niej mi strza mon ta żu Fia ta.

5 ma ja 1975 r. oże nił się z bielsz czan ką Ja ni ną Kol ber.
Pań stwo La skow scy mie li sy na i dwie cór ki bliź niacz ki,
miesz ka li w Biel sku -Bia łej. 

Bog dan La skow ski rozpoczął służbę 20 paź dzier ni ka
1975 r. Pra co wał w Wy dzia le „T”. W Ośrod ku Na ucza -
nia Ję zy ków Ob cych MSW w So snow cu -Kli mon to wie
ukoń czył dwu stop nio wy kurs ję zy ka an giel skie go. 

Eg za min ofi cer ski zło żył 15 czerw ca 1978 r. w Wyż -
szej Szko le Ofi cer skiej w Le gio no wie.

ZA GRA NI CĄ
W lu tym 1993 r. roz po czy na się mi syj na ka rie ra Bog da -
na La skow skie go. Po ukoń cze niu w Cen trum Szko le nia
Po li cji w Le gio no wie spe cja li stycz ne go kur su dla funk -
cjo na riu szy wy zna czo nych do peł nie nia służ by w Si łach
Po ko jo wych ONZ de cy zją Ko men dan ta Głów ne go Po li -
cji w kwiet niu zo sta je od de le go wa ny na rok do sił
UNPRO FOR na te re nie by łej Ju go sła wii, w cha rak te rze
ob ser wa to ra po li cyj ne go. Po now ny wy jazd pod fla gą
ONZ na stę pu je w roku 1995, gdy roz ka zem Ko men dan -
ta Głów ne go Po li cji peł ni obo wiąz ki za stęp cy do wód cy
Pol skie go Kon tyn gen tu Po li cyj ne go w Bo śni i Her ce go -
wi nie. Do kra ju wró cił w 1996 r. Był od de le go wa ny
do służ by po za gra ni ca mi kra ju w la tach 1997–1998
i po krót kim po by cie w ro dzin nym do mu w la -
tach 1998–1999, ja ko do świad czo ny funk cjo na riusz, La -
skow ski zo sta je skie ro wa ny do Al ba nii, gdzie słu ży
w la tach 2000–2001. 

W 2002 r. trzy mie sią ce spę dził w Bo śni i Her ce go wi -
nie. W paź dzier ni ku 2003 r. zo stał od de le go wa ny przez

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji do USA w ce lu wy mia ny
do świad czeń z za kre su spo so bów szko le nia po li cjan tów
oraz wy ko rzy sta nia no wo cze snych zdo by czy tech ni ki
na po trze by Po li cji. 

W ro ku 2004 r. Bog dan La skow ski roz po czął swo ją
ostat nią mi sję. Ja ko Do wód ca Pol skie go Kon tyn gen tu
Po li cyj ne go w ra mach UNMIL wy je chał do Li be rii. Ty -
dzień przed za koń cze niem ro ta cji, 6 stycz nia 2005 r.,
o 7.55 w jor dań skim szpi ta lu woj sko wym w sto li cy
Liberii Mon ro wii Bog dan La skow ski zmarł na ma la rię
mózgową. 

Je go cia ło spro wa dzo no dro gą lot ni czą i po cho wa no
na Cmen ta rzu Ko mu nal nym w Biel sku -Bia łej.

PO ŚMIER CI
Z dniem 6 stycz nia 2005 r. zo stał skre ślo ny z ewi den cji
funk cjo na riu szy Po li cji z po wo du śmier ci w związ ku ze
służ bą.

7 stycz nia 2005 r. ko men dant wo je wódz ki Po li cji
w Katowicach zwró cił się do Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji o po śmiert ne nada nie La skow skie -
mu stop nia pod in spek to ra Po li cji. Sto pień ta ki zo stał
mu nada ny przez mi ni stra 12 stycz nia 2005 r.

Z „Wnio sku o mia no wa nie na sto pień po li cyj ny”:
Na każ dym z zaj mo wa nych sta no wisk nad kom. Bog dan
La skow ski za da nia i czyn no ści służ bo we re ali zo wał
w wa run kach bez po śred nie go za gro że nia ży cia i zdro wia,
a pro fe sjo nal nym spo so bem wy ko naw stwa co dzien nych
obo wiąz ków, mę stwem i od wa gą zy skał sza cu nek i uzna -
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Bog dan La skow ski:

awan se w stop niu
• 1975 r. – star szy sze re go wy
• 1 paź dzier ni ka 1976 r. – ka pral
• 1 paź dzier ni ka 1977 r. – star szy ka pral
• 5 lip ca 1978 r. – pod po rucz nik
• 10 lip ca 1981 r. – po rucz nik
• 17 wrze śnia 1985 r. – ka pi tan
• 10 sierp nia 1990 r. – nad ko mi sarz
• 12 stycz nia 2005 r. – pod in spek tor (po śmiert nie)

od zna cze nia pań stwo we i re sor to we
• 1984 r. – Brą zo wa Od zna ka za Za słu gi w Ochro nie Po rząd ku Pu blicz -

ne go,
• 1985 r. – Srebr ny Krzyż Za słu gi,
• 1985 r. – Brą zo wa Od zna ka w Służ bie Na ro du

udział w po li cyj nych ope ra cjach po ko jo wych
• 13 kwiet nia 1993 – 13 kwiet nia 1994 – UNPRO FOR  by ła  Ju go sła -

wia (stre fa dzia łań wo jen nych),
• 27 kwiet nia 1995 – 27 kwiet nia 1996 – UNPRO FOR/UNPITF Bo śnia

i Her ce go wi na (stre fa dzia łań wo jen nych),
• 16 czerw ca 1997 – 16 czerw ca 1998 – UNPITF Bo śnia i Her ce go wi na

(stre fa dzia łań wo jen nych),
• 1 paź dzier ni ka 1998 – 1 paź dzier ni ka 1999 – UNPITF Bo śnia i Her ce -

go wi na,
• 7 ma ja 2000 – 7 ma ja 2001 – MA PE Al ba nia,
• 21 lip ca 2002 – 15 paź dzier ni ka 2002 – UNPITF Bo śnia i Her ce go wi na,
• 14 stycz nia 2004 – 6 stycz nia 2005 – UNMIL Li be ria 

Zdjęcie z archiwum syna
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nie prze ło żo nych oraz au to ry tet współ pra cow ni ków i pod -
wład nych.

Pod su mo wa nie prze bie gu służ by w Po li cji znaj du je
się w do ku men cie wy sta wio nym już po śmier ci La -
skow skie go, za ty tu ło wa nym „Prze bieg służ by”: Pod -
insp. Bog dan LA SKOW SKI służ bę w Po li cji peł nił
po nad 29 lat. (...) Miał sta ły kon takt ze śro do wi ska mi
prze stęp czy mi i wszel ki mi prze ja wa mi pa to lo gii spo łecz -
nej. (...) W trak cie mi sji po li cjant służ bę peł nił w wa run -
kach sta łe go za gro że nia ży cia i zdro wia. Ro dzaj
wy ko ny wa nych obo wiąz ków wy ma gał od po li cjan ta dys -
po zy cyj no ści, sta łej kon cen tra cji uwa gi i du że go wy sił ku
za rów no in te lek tu al ne go, jak i fi zycz ne go. Służ bę peł nił
w sys te mie zmia no wym, w róż nych, czę sto bar dzo uciąż li -
wych wa run kach at mos fe rycz nych. Peł nie nie przez ww.
funk cji za stęp cy do wód cy i do wód cy kon tyn gen tu po le ga ło
na do wo dze niu pod le gły mi si ła mi, or ga ni zo wa niu, ko or -
dy no wa niu i nad zo ro wa niu ich służ by, po no sze niu od po -
wie dzial no ści za dzia ła nia wła sne i pod le głe go ze spo łu,
po dej mo wa niu wie lu waż nych de cy zji, czę sto pod pre sją
cza su i w sy tu acji za gro że nia.

Po śmier ci wy li czo no Bog da no wi La skow skie mu na stę -
pu ją cy staż pra cy: ogó łem 36 lat, 3 mie sią ce i 4 dni, z cze -
go 29 lat, 1 mie siąc i 6 dni w Po li cji. Zna czy to, że
w re sor cie prze pra co wał po nad po ło wę swo je go ży cia. 

36 mie się cy za li czo no mu ja ko służ bę w stre fie dzia łań
wo jen nych. Za każ dy ta ki mie siąc do li cza się 0,5%
do eme ry tu ry, czy li pod insp. La skow ski zgro ma dził
ich 18. Stre fę dzia łań wo jen nych w spe cjal nym ob wiesz -
cze niu okre śla Mi ni ster Spraw Za gra nicz nych i nie każ da
mi sja ozna cza wy jazd w stre fę dzia łań wo jen nych. 

ŚWIĘ TO
W ma ju 2013 r. sta łem z ro dzi ną na wro cław skim ryn ku.
Od by wa ły się tam ofi cjal ne od cho dy Dnia We te ra -

na Dzia łań po za Gra ni ca mi Pań stwa – świę ta pań stwo we -
go. Po raz pierw szy wrę czo no funk cjo na riu szom Po li cji
od zna ki ho no ro we „Za za słu gi w dzia ła niach po za gra ni -
ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej”. 

Na zwi ska Bog da na La skow skie go nie zna la złem na li -
ście od zna czo nych ani w po li cyj nej Księ dze Pa mię ci. 

W li sto pa dzie ze szłe go ro ku po sta no wi li śmy z ko le ga -
mi z Ko ła nr 23 Sto wa rzy sze nia Kom ba tan tów Mi sji Po ko -
jo wych ONZ zor ga ni zo wać uro czy sty apel przy gro bie
pod insp. Bog da na La skow skie go. By ło uro czy ście. By li sy -
gna li sta i wer bli sta od de le go wa ni przez Urząd Miej ski,
by li we te ra ni żoł nie rze i by ła mło dzież z kla sy woj sko -
wej. Las woj sko wych mun du rów. Po li cję re pre zen to wał
ko men dant miej ski Po li cji w Biel sku -Bia łej. Sta li śmy ra -
mię w ra mię – pan ko men dant wy ko nu jąc obo wiąz ki służ -
bo we, ja na dniu wol nym od służ by. By ło mi mi ło, że nie
mu szę stać sam. 

Z pły ty na grob nej pa trzył na nas ze zdję cia męż czy zna
w nie bie skim be re cie z em ble ma tem ONZ. W gro bie tuż
za nim le żą je go dwie cór ki bliź niacz ki, któ re zgi nę ły tra -
gicz nie. Nasz ko le ga swój grób dzie li z żo ną, któ ra rów -
nież zgi nę ła tra gicz nie. 

Po ape lu syn in spek to ra La skow skie go, Łu kasz, po wie -
dział, że bar dzo mu mi ło, że po li cjan ci zło ży li kwia ty
na gro bie je go oj ca. O ile mu wia do mo, po raz pierw szy
od dnia po grze bu... 

***
Wie le jest w Pol sce gro bów po li cjan tów, któ rzy ode szli

na wiecz ną war tę w związ ku ze służ bą. Gro bem 
La skow skie go opie ku ją się kla sa woj sko wo -po li cyj na i żoł -
nie rze we te ra ni. Do pó ki bę dą mie li si łę dźwi gać sztan -
dar swo je go sto wa rzy sze nia, to na gro bie na sze go ko le gi
bę dą pa lić się zni cze.

AR TUR WAL CZUK
zdj. autor i archiwum
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Bogdan Laskowski
służył na misjach
prawie 7 lat
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maj 2014 r.       POLICJA 997 Badanie satysfakcji  O NAS 31

J ak wska zu ją wy ni ki ba da nia, po ło wa
z nich (50,7 proc.) w cią gu mi nio ne -
go ro ku nie prze cho dzi ła żad nej cho -

ro by. Po nad jed na czwar ta funk cjo na riu szy
cho ro wa ła raz (28,3 proc.), a 12,5 proc.
– dwa ra zy. Jest to zgod ne z de kla ro wa ną
licz bą zwol nień le kar skich. Po nad po ło wa
po li cjan tów (54,2 proc.) twier dzi, że
w ogó le nie ko rzy sta ła ze zwol nie nia le kar -
skie go, bli sko jed na trze cia (30,2 proc.)
w ubie głym ro ku raz prze by wa ła na zwol -
nie niu, a jed na dzie sią ta (10,8 proc.)
– dwa ra zy. 

Funk cjo na riu sze zo sta li za py ta ni tak że
o zwią zek po mię dzy cho ro ba mi lub in ny -
mi pro ble ma mi zdro wot ny mi a cha rak te -
rem i wa run ka mi peł nio nej przez nich
służ by. Więk szość ba da nych (69,9 proc.)
jest prze ko na na o ist nie niu ta kie go związ -
ku. Je dy nie co dzie sią ty re spon dent wska -
zu je, że wa run ki i cha rak ter służ by nie
ma ją wpły wu na za cho ro wal ność wśród po -
li cjan tów. 

Ba da ni oce nia li rów nież wpływ po szcze -
gól nych czyn ni ków zwią za nych ze służ bą
w Po li cji na za cho ro wal ność wśród funk -
cjo na riu szy. Z ich od po wie dzi wy ni ka, że
naj więk szy ne ga tyw ny wpływ na zdro wie
po li cjan tów ma stres związa ny z moż li wo -
ścią po peł nie nia błę du i je go kon se kwen -
cja mi – wska za ło tak nie mal dwie trze cie
ba da nych (62,6 proc.). 

61,5 proc. funk cjo na riu szy wska zu je
tak że na pra cę z „trud ny mi” oby wa te la -
mi, czy li oso ba mi agre syw ny mi, nie trzeź -
wy mi, bez dom ny mi czy nar ko ma na mi,

Zachorowalność wśród
policjantów

Proszę wskazać na ile Pana/i zdaniem czynniki wymienione 
na liście poniżej mogą wpływać na zachorowalność wśród

policjantów, N=4256

W ostatniej edycji badania
satysfakcji z pracy/służby,
zrealizowanej przez Wydział Analiz
Gabinetu KGP w styczniu 2014
roku, poza kwestiami związanymi
z oceną warunków pracy/służby,
motywacją, powodami
zadowolenia, trudnościami itp.,
po raz pierwszy poruszono kwestię
zachorowalności wśród 
policjantów. 

źródło: Wydział Analiz Gabinetu KGP

60,6 proc. zaś na wa run ki at mos fe rycz ne
pod czas służ by. 

Zna czą cy wpływ ma ją rów nież „pra ca
pod sta ty sty kę”, (57,7 proc.), nad miar
obo wiąz ków (51,4 proc.) i na ra że nie
na utra tę wła sne go zdro wia i ży cia pod czas
służ by (50,2 proc.). Szcze gó ło wy roz kład
od po wie dzi na to py ta nie ob ra zu je wy kres.

Po nad jed na czwar ta re spon den tów
(28,4 proc.) twier dzi, że wszyst kie cho ro -
by, któ re prze cho dzi li w 2013 ro ku, by ły
zwią za ne z peł nio ną przez nich służ bą. Co
czwar ty an kie to wa ny (23,0 proc.) ta kie go

związ ku nie do strze ga, a po zo sta li wi dzą
ta ki zwią zek w przy pad ku czę ści swo ich
cho rób.

Ba da nych po pro szo no tak że o opi nię do -
ty czą cą czę sto tli wo ści od by wa nia się okre -
so wych ba dań sta nu zdro wia fi zycz ne go
po li cjan tów. Pra wie po ło wa (44,3 proc.)
wska zu je, że po win ny się one od by wać raz
w ro ku, na to miast co pią ty ba da ny (20,4
proc.) uwa ża, że ba da nia okre so we po win -
ny być po wta rza ne co dwa la ta.

oprac. AGNIESZKA BRZEŹNIAK 
Wydział Analiz Gabinetu KGP

stres związany z możliwością popełnienia błędu 
i jego konsekwencjami

praca z „trudnymi” obywatelami (agresywni,
nietrzeźwi, bezdomni, narkomani itp.

warunki atmosferyczne podczas służby

presja osiągania wyników (praca pod statystykę)

nadmiar obowiązków

narażanie na utratę własnego zdrowia lub życia
podczas służby

konieczność zachowania pełnej dyspozycyjności
(nadgodziny, wezwania do jednostki itp.)

stres związany z możliwością użycia broni i jej
konsekwencjami

brak warunków do utrzymania odpowiedniego
poziomu sprawności fizycznej

odpowiedzialność za życie i zdrowie drugiego
człowieka 

relacje z przełożonym

zmianowy system pracy

zła organizacja pracy

siedzący tryb pracy

rozłąka z rodziną

zbyt rzadkie wykonywanie badań okresowych

praca w hierarchicznej strukturze
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Nagrywają wszystko, co dzieje się
przed i za radiowozem. Pole obserwacji jest na tyle
duże, że nic nie umknie ich obiektywowi.
Można rozpoznać twarz osoby sfilmowanej
z odległości 20–30 m. Kamery uruchamiają się
samoczynnie, wystarczy przekręcić kluczyk w stacyjce. 

KWP w Po zna niu ja ko dru ga w Pol sce za mon to wa ła ka me ry
w swo ich ra dio wo zach. Na ra zie w 38 sa mo cho dach. To

pi lo ta żo wy pro gram w ska li ca łe go kra ju. Kil ka lat te mu re je stro wa -
nie, ale tyl ko przy uży ciu jed nej ka me ry fil mu ją cej przed po le sa mo -
cho du, było w kil ku na stu ra dio wo zach w Bia łym sto ku. 

PIO NIER SKI PO ZNAŃ 
– Po mysł za mon to wa nia urzą dzeń re je stru ją cych ob raz przed i za ra -
dio wo zem po wstał w ubie głym ro ku – mó wi insp. Ra fał Bat kow ski,
ko men dant wo je wódz ki Po li cji w Poznaniu. – Wte dy też wy go spo da -
ro wa li śmy środ ki na ten cel. Pod ję li śmy wy zwa nie i ku pi li śmy sprzęt,
któ ry za mon to wa li śmy w 38 ra dio wo zach. Sys tem za czął pra cę w lu -
tym br. i trak tu je my je go dzia ła nie te sto wo na po trze by ewen tu al -
nych dal szych za ku pów. 

Je den ze staw wraz z mon ta żem kosz to wał oko ło 6,5 tys. zł. Ra dio -
wo zy z kamerami jeż dżą m.in. w: Wy dzia le Ru chu Dro go we go KMP
w Po zna niu, Wy dzia le Za bez pie cze nia Mia sta KMP w Po zna niu oraz
po je dyn cze w pod le głych ko mi sa ria tach, tak że po wia tu po znań-
skie go. 

– Sys tem jest pro sty – wy ja śnia ko men dant Bat kow ski. – Po dob -
ny do te go, któ ry mo że my ob ser wo wać w po jaz dach na uki jaz dy. Jego
dzia ła nie po le ga na ob ser wo wa niu i na gry wa niu ob ra zu na ze wnątrz
ra dio wo zu. Chce my, by prze pro wa dza nie in ter wen cji by ło sta le mo -
ni to ro wa ne. 

DLA BEZ PIE CZEŃ STWA 
– Sys tem ma pod nieść bez pie czeń stwo pro wa dzo nych dzia łań,
a przede wszyst kim bez pie czeń stwo praw ne funk cjo na riu szy po dej -
mu ją cych in ter wen cje – wy ja śnia pod insp. An drzej Bo ro wiak, rzecz -
nik ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Po zna niu. – Zda rza ło się
prze cież, że po li cjan ci by li wska zy wa ni ja ko ci, któ rzy mie li do pu -
ścić się prze kro cze nia pra wa, że po ma wia no ich o wzię cie ła pów ki
czy nad uży cie si ły. Dzię ki nagraniu bę dzie wi dać, kto był stro ną agre -
syw ną i kto ko go ata ko wał. 

– Wy cho dzi my z za ło że nia, że w ma sie in ter wen cji, a w ro ku 2013
na te re nie gar ni zo nu wiel ko pol skie go prze pro wa dzo no ich 320 tys.,
mo gą wy stą pić za cho wa nia kon tro wer syj ne – do da je ko men dant
Rafał Bat kow ski. – Nie ma ich du żo, ale kie dy po ja wia się wąt pli -
wość, to chce my mieć pew ność, a moż na ją uzy skać wła śnie dzię ki
te mu sys te mo wi, że po li cjant wy ko nał pra wi dło wo wszyst kie swo je
obo wiąz ki pod czas re ali za cji in ter wen cji. 

Przed wpro wa dze niem sys te mu pro blem uży cia ka mer w ra dio wo -
zach był w Po zna niu sze ro ko oma wia ny. – Sły sze li śmy o wąt pli wo ściach
po li cjan tów, dla te go roz ma wia li śmy w tej spra wie tak że ze związ kow -
ca mi, któ rzy za ak cep to wa li na sze pro po zy cje – mó wi insp. Bat kow ski.

– Omó wi li śmy za gad nie nie na spo -
tka niach ka dry kie row ni czej ko -
men dy miej skiej. Wy ja śni li śmy, jak
ten sprzęt funk cjo nu je, jak jest ob -
słu gi wa ny i do cze go słu ży, a przede
wszyst kim wska za li śmy bez dy sku -
syj ne ko rzy ści dla użyt kow ni ków. 

SYS TEM 
Na po cząt ku by ły wąt pli wo ści co do umiej sco wie nia ka me ry. By ła
przy mo co wa na w ta kim miej scu na pod szy biu, któ re go nie oczysz cza -
ły wy cie racz ki. Po mi ni mal nym prze su nię ciu urzą dze nia nie by ło już
pro ble mów. 

W ra dio wo zie są dwie ka me ry. Jed na re je stru je przed po le sa mo -
cho du, dru ga – to, co dzie je się za nim. 

– Przed nia ka me ra za mon to wa na jest za lu ster kiem, więc w ża den
spo sób nie roz pra sza kie row cy – po ka zu je asp. Pa weł Staś kie wicz
z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KMP w Po zna niu, któ ry na co dzień
jeź dzi ra dio wo zem wy po sa żo nym w sprzęt do nagrywania. – Na kon -
so li środ ko wej umiesz czo ny jest pa nel kon tro l ny, któ ry informuje, co
dzie je się z in sta la cją – dio dy sy gna li zu ją uru cho mie nie na gry wa nia,
pod łą cze nie za si la nia, od czyt GPS. Mo ni tor pod glą do wy ma my
w środ ko wej czę ści przy szy bia. Moż na ob ser wo wać ob raz z obu stron
na raz, moż na też prze łą czyć na śle dze nie tyl ko jed nej ka me ry. Jest
miej sce, aby pod łą czyć ka me rę i mi kro fon re je stru ją ce, co dzie je się
we wnątrz ra dio wo zu. 

W ba gaż ni ku znaj du je się re je stra tor, scho wa ny w me ta lo wej, za -
plom bo wa nej ka se cie wraz z twar dym dys kiem i aku mu la to rem. Ca -
ło ści do peł nia pi lot zdal ne go ste ro wa nia, któ re go mo że użyć tyl ko
ad mi ni stra tor sys te mu. Po li cjan ci w ra dio wo zie nie ma ją moż li wo ści
obej rze nia na gra ne go ma te ria łu. 

– Urzą dze nie dzia ła sa mo czyn nie – do da je mł. asp. Da niel Sta -
szak, ko le ga z pa tro lu rd. – Po prze krę ce niu klu czy ka w sta cyj ce samo
się lo gu je, za łą cza i uru cha mia na gry wa nie. 
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W ku  ka me ry

Na monitorze widać wszystko,
co nagrywają kamery

Serce urządzenia mieści się
w zaplombowanej, metalowej

kasecie w bagażniku
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Usta wio ne jest tak, że po wy łą cze niu sil ni ka re je stru je ob raz jesz -
cze przez go dzi nę. Mo że się to przy dać w sy tu acji, gdy po li cjan ci wy -
cho dzą gdzieś da lej na in ter wen cję, a sa mo chód po zo sta je bez opie ki. 

Pro ce du ra jest ta ka, że gdy po li cjant za uwa żył coś nie po ko ją ce go,
miał nie ty po wą in ter wen cję lub po pro stu uwa ża, że za re je stro wa ło
się coś, co mo że być wy ko rzy sta ne ja ko do wód, zgła sza to prze ło żo -
ne mu. Ad mi ni stra tor otwie ra wte dy ka se tę, wyj mu je dysk, wkła da
no wy, a na gra nie za bez pie cza. Dys ków jest wię cej niż urzą dzeń.
Jeżeli po li cjan ci nie zgła sza ją ta kich sy tu acji, ob ra zy utrwa lo ne wcze -
śniej zo sta ną nad pi sa ne przez no we. 

– De kla ro wa ny przez pro du cen ta czas na gry wa nia to pra wie mie -
siąc – mó wi Je rzy So łen czew, spe cja li sta Sek cji Ra dio ko mu ni ka cji
Wy dzia łu Łącz no ści KWP w Po zna niu. – Ad mi ni stra tor wy ci na wska -
za ny przez po li cjan tów frag ment na gra nia. Na mo ni to rze kom pu te -
ra, do któ re go pod pię ty zo stał twar dy dysk, wi dać za re je stro wa ny
ob raz. Są też do dat ko we da ne, ta kie jak pręd kość po jaz du, tem pe ra -
tu ra urzą dze nia, na pię cie in sta la cji po kła do wej i, co bar dzo istot ne,
pre cy zyj na po zy cja geo gra ficz na, usta la na dzię ki za mon to wa ne mu
GPS. Gdy by pod łą czyć kom pu ter do in ter ne tu, wi docz na by ła by na
ma pie cy fro wej tak że tra sa prze jaz du ra dio wo zu. 

– Przy da je się to zwłasz cza wte dy, gdy wi dać ob raz ja kiejś uli cy,
a nie bar dzo wia do mo, gdzie to jest – wy ja śnia pod insp. An drzej Bo -
ro wiak. 

PO TRZEB NE ZMIA NY W PRA WIE 
Sys tem w Po zna niu dzia ła. Do stał po zy tyw ną opi nię z KGP. Po znań -
scy stró że pra wa cze ka ją te raz, aby móc wy ko rzy sty wać go w peł ni,
a więc uru cho mić tak że na gry wa nie dźwię ku i ka me rę we wnątrz ra -
dio wo zu, bo system ma takie możliwości. Ale to nie ta kie pro ste… 

– Wy pra co wa li śmy sta no wi sko w spra wie moż li wo ści mon ta żu
kamer w ra dio wo zach – mó wi pod insp. Ar ka diusz Ko wal czyk z Wy -
dzia łu Pre wen cji Biu ra Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KGP. – Po znań
pod jął dzia ła nia z wła snej ini cja ty wy. My od po wie dzie li śmy na ich py -
ta nie, re je stro wać moż na tyl ko zda rze nia w miej scach pu blicz nych.
W obec nym sta nie praw nym nie moż na uży wać ka me ry we wnątrz po -
jaz du w sy tu acji, gdy w sa mo cho dzie jest oso ba trze cia, na wet gdy
wy ra zi ona zgo dę na fil mo wa nie. 

– Ka me ra mo że dzia łać, je że li w po jeź dzie są sa mi po li cjan ci – do da -
je pod kom. Mar cin Po siew ka z Wy dzia łu Pre wen cji BPiRD KGP. 

– Mu si być jed nak wy łą czo na, gdy znaj du ją się tam in ne oso by, szcze gól -
nie ta kie, w sto sun ku do któ rych prze pro wa dza ne są ja kie kol wiek czyn -
no ści służ bo we. 

Aby umoż li wić re je stro wa nie nie tyl ko miejsc pu blicz nych oraz mo -
ni to ro wać wnę trza po jaz dów służ bo wych, zo sta ły opra co wa ne w KGP
za ło że nia pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o Po li cji w za kre sie upraw -
nień po li cjan tów do re je stro wa nia ob ra zu i dźwię ku w trak cie czyn -
no ści ad mi ni stra cyj no -po rząd ko wych, w tym po dej mo wa nych w miej -
scach in nych niż pu blicz ne, przy uży ciu środ ków tech nicz nych. 
Za py ta nie o moż li wość pod ję cia prac nad zmia ną usta wy wy sła ne zo -
sta ło do MSW w lip cu ub.r. Po wy mia nie pism w lu tym br. przy szła
od po wiedź, że de cy zja zo sta nie pod ję ta na po zio mie kon sul ta cji mię -
dzy re sor to wych. 

Po li cjan ci cze ka ją, a pó ki co mo gą na gry wać tyl ko to, co dzie je się
w miej scach pu blicz nych.

W PRZY SZŁO ŚCI SMA 
Wy da je się, że od kamer w ra dio wo zach nie ma od wro tu. Po znań jesz -
cze w tym ro ku chciał by wy po sa żyć w urzą dze nia na gry wa ją ce
100 na stęp nych sa mo cho dów, a do ce lo wo wszyst kie. 

– Or ga ni zo wa ny jest u nas też prze targ na 50 ra dio wo zów dla
całego kra ju, któ re ma ją być wy po sa żo ne w kamery – mó wi pod insp.
An drzej Bo ro wiak. 

W Po zna niu dzia ła na ra zie tyl ko mo ni to ring wi zyj ny. Do ce lo wo
w ska li kra ju ma to być SMA – sys tem mo ni to rin gu au dio wi zu al ne go. 

W lu tym br. na od pra wie służ bo wej z dy rek to ra mi biur KGP ko -
men dant głów ny Po li cji nadinsp. Marek Dzia ło szyń ski za le cił, aby
no wo ku po wa ne ra dio wo zy wy po sa żo ne by ły w re je stra to ry czyn no ści. 

– Ma jąc na ce lu zwięk sze nie ochro ny po li cjan tów przed po mó wie -
nia mi, nie upraw nio ny mi oskar że nia mi na czyn no ści po dej mo wa ne
w trak cie re ali za cji za dań służ bo wych zo stał po wo ła ny ze spół do opra -
co wa nia za ło żeń/wy ma gań Sys te mu Mo ni to rin gu Au dio wi zu al ne go
(SMA) – mó wi insp. Wal de mar Wód kow ski, dy rek tor Biu ra Lo gi sty -
ki Po li cji KGP. – Ze spół opra co wał mi ni mal ne wy ma ga nia, jakie ma
speł niać SMA, któ ry do ce lo wo w przy szło ści ma być mon to wa ny jako
do dat ko we wy po sa że nie w no wo ku po wa nych po jaz dach Po li cji.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (3) i KWP w Po zna niu (zrzu t z komputera)
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90 LAT TE MU
Maj 1924

• Na kła dem księ gar ni wy daw ni czej
F. Ho esic ka w War sza wie uka za ła się
„In struk cja szko le nia po ste run ko -
wych po li cji na po ste run kach i w ko -
mi sa ria tach”, opra co wa na przez
pod kom. Ja na Mi sie wi cza i za le co na do użyt ku w Okrę gu VI PP m.st.

War sza wy przez ko men dan ta te go okrę gu insp. Ed -
mun da Czy niow skie go.
2 V – Insp. Zyg munt Wró blew ski (na zdj.), ko men -

dant wo je wódz ki PP w Ło dzi, od zna czo ny zo stał Or -
de rem Odrodzenia Polski Po lo nia Re sti tu ta, nada nym
mu przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej za wy bit ną
dzia łal ność i za słu gi po ło żo ne na po lu or ga ni za cji Po li -
cji Pań stwo wej w woj. łódz kim.
9 V – Tra ge dia w To ma szgród ku (pow. sar neń ski,

woj. po le skie). Kil ku na sto oso bo wa ban da do ko na ła
na pa du na miej sco wy po ste ru nek PP, za bi ja jąc je go ko men dan ta
przod. Mi cha ła Sal wie rza, a na stęp nie roz strze la ła na uli cy post. Jó -
ze fa Łu gow skie go, któ ry z żo ną i dziec kiem spa ce ro wał po mia stecz -
ku. Ban dy ci nie usłu cha li bła gań żo ny o da ro wa nie mu ży cia, ka za li
jej tyl ko za brać dziec ko.
14 V – Po ste run ko wi Je rzy Hej man i Adam Lu biasz z 4 kom pa nii

gra nicz nej Po ste run ku Cho ro stów (pow. łu ni niec ki, woj. po le skie)
za sko cze ni zo sta li przez uzbro jo ną ban dę w wiej skim skle pi ku,
w któ rym ro bi li za ku py. Ban dy ci wy pro wa dzi li ich przed bu dy nek
i za strze li li.
18 V – Oko ło 40-oso bo wa ban da dy wer san tów bol sze wic kich na -

pa dła na przy gra nicz ne mia stecz ko Krzy wi ce (woj. wi leń skie). Pod -
czas ata ku śmier tel nie ran ny zo stał post. Jan Su row ski. Wy co fu jąc
się, ban dy ci na tknę li się na dwóch po li cjan tów z 29. kom pa nii gra -
nicz nej, po ste run ko wych Fe lik sa Gra lew skie go i An to nie go Urbań -
skie go. W cza sie wy mia ny ognia post. Gra lew ski zgi nął, post.
Urbań ski prze żył, po zo stał jed nak in wa li dą do
koń ca ży cia.
19 V – W Wied niu od by ło się po sie dze nie

Mię dzy na ro do wej Ko mi sji [Po li cji] Kry mi nal nej
pod prze wod nic twem insp. Scho be ra, pre zy den -
ta po li cji wie deń skiej. Uczest ni czy li w nim,
oprócz go spo da rzy, przed sta wi cie le or ga nów ści -
ga nia z Nie miec, Cze cho sło wa cji, Da nii, Ja po nii,
Ju go sła wii, Wę gier oraz Pol ski, któ rą re pre zen to -
wał pod insp. Mau ry cy So nen berg (na zdj.), na -
czel nik Urzę du Śled cze go m.st. War sza wy.

40 LAT TE MU
Maj 1974

• Ko men dant wo je wódz ki MO
w Ło dzi płk
B. Mocz kow -
ski od zna czył
plut. Zdzi sła -
wa Mi cha la ka (na zdj.), funk cjo na riu sza KM
MO w Pa bia ni cach, Me da lem za Ofiar ność
i Od wa gę, nada nym mu przez Ra dę Pań stwa
za ura to wa nie z po ża ru ży cia dwój ki ma lu chów
w wie ku rok i 5 lat. 

• Na pły cie war szaw skie go Sta dio nu Dzie się cio le cia od był się fi -
nał kon kur su o ty tuł „Dżen tel me na Jezd ni”, or ga ni zo wa ne go przez
re dak cję „Ku rie ra Pol skie go”, Wy dział Kon tro li Ru chu Dro go we go
KS MO, Sto łecz ny Wy dział Ko mu ni ka cji, PZMot. i PZU. W ogól no -
pol skim kon kur sie wzię ło udział ok. 30 tys. kie row ców za wo do wych
i ama to rów. Do ści słe go fi na łu do tar ło 350 kie row ców. „Dżen tel me -
nem Jezd ni” zo stał Bo le sław Ro ki ciń ski, kie row ca Sto łecz ne go
Przed się bior stwa Han dlu We wnętrz ne go nr 4.
13–15 V – Pod ha słem Za an ga żo wa ną pra cą umac nia my bez pie -

czeń stwo pań stwa, ład i po rzą dek pu blicz ny, słu żąc ofiar nie na ro do wi,
par tii i so cja li stycz nej Oj czyź nie od był się w Lu bli nie zlot mło dzie ży
re sor tu spraw we wnętrz nych, człon ków Związ ku Mło dzie ży So cja li -
stycz nej.
18 V – Na Pla cu Te atral nym, przed po mni kiem war szaw skiej

Nike od by ło się uro czy ste ślu bo wa nie no wych pod od dzia łów Bry ga -
dy Ope ra cyj nej OR MO. 

20 LAT TE MU
Maj 1994

• W Ko men dzie Głów nej Po li cji
go ści ła de le ga cja bia ło ru skie go
MSW z wi ce mi ni strem gen. mjr.
N.M. Se re dą, sze fem Za rzą du
Głów ne go Mi li cji Kry mi nal nej Bia ło ru si. Za po wie dzia no roz wój dal -
szej współ pra cy w zwal cza niu prze stęp czo ści trans gra nicz nej oraz
świad cze nia wza jem nej po mo cy.
6 V – Tra ge dia w La skach ko ło War sza wy. Nie trzeź wy 23-let ni

apli kant Adam Z. z XXVII KP, peł nią cy w Po li cji za stęp czą służ bę
woj sko wą, na za krę cie dro gi nie opa no wał au ta, wpadł na chod nik,
po trą ca jąc dwie dziew czyn ki. Jed na zgi nę ła na miej scu, dru ga zmar -
ła w szpi ta lu na sku tek od nie sio nych ob ra żeń.
12 V – Z ini cja ty wy Re -

dak cji Cza so pism Po li cyj -
nych w sie dzi bie „Ga ze ty
Po li cyj nej” od by ło się spot -
ka nie dys ku syj ne na te mat
ro li sej mo wej Ko mi sji Ad mi -
ni stra cji i Spraw We wnętrz -
nych w roz wią zy wa niu pro -
ble mów Po li cji. Uczest ni -
czy li w nim po sło wie oraz
przed sta wi cie le Po li cji z ko -
men dan tem głów nym nad -
insp. Ze no nem Smo lar kiem (na zdj.).
14 V – Z oka zji ju bi le uszu 75-le cia po wsta nia PCK, za rząd głów -

ny tej or ga ni za cji uho no ro wał wie lu funk cjo na riu szy Po li cji, ak tyw -
nych krwio daw ców, od zna cze nia mi i wy róż nie nia mi. Wśród nich
zna leź li się m.in. funk cjo na riu sze z KRP War sza wa -Śród mie ście
– Ro man Bo guc ki (od zna ka I stop nia), Ma ciej Czy żew ski, Ste fan
Dzie wul ski, Ma ria Ga łę ziak (od zna ki IV stop nia). Dy plo mem
„Za pro pa go wa nie idei czer wo no krzy skich” uho no ro wa no rów nież
re dak cję „Ga ze ty Po li cyj nej”.
26 V – We szła w ży cie usta wa z 18 lu te go 1994 r. o za opa trze niu

eme ry tal nym funk cjo na riu szy Po li cji, Urzę du Ochro ny Pań stwa,
Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Służ by Wię zien nej
oraz ich ro dzin (Dz.U. nr 53/1994, poz. 214).

oprac. JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wum
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„Ro dzi na Po li cyj na” w Ol szyn ce
Sto wa rzy sze nie „Ro dzi na Po li cyj na”, na wią zu jąc do tra dy cji II RP,

wspie ra róż no rod ne dzia ła nia spo łecz ne. Od wie lu lat pod opie ką
sto wa rzy sze nia po zo sta ją dwie pla ców ki – Spe cjal ny Ośro dek Szkol -
no -Wy cho waw czy w Zu ze li oraz Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej w Ol -
szyn ce. W związ ku ze świę ta mi wiel ka noc ny mi w kwiet niu
przed sta wi cie le „Ro dzi ny Po li cyj nej” od wie dzi li pod opiecz nych „Ol -
szyn ki”. 

Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej w Ol szyn ce sku pia 30 osób w wieku
17–55 lat, któ re dzię ki róż no rod nym za ję ciom ma nu al nym, re ha bi -
li ta cji oraz te ra pii po pra wia ją swo ją spraw ność fi zycz ną i umy sło wą,
co po ma ga im le piej funk cjo no wać w spo łe czeń stwie, a nie jed no -
krot nie tak że wy ko ny wać pra cę za wo do wą.

AGW 

Z ży cia IPA
W dniach 3–5 kwiet nia 2014 r. w Po zna niu od by ła się ko lej na edy -

cja „North Eu ro pe an Fo rum”. Zor ga ni zo wa ła ją sek cja pol ska Mię -
dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Po li cji, a udział wzię li
przed sta wi cie le z Au strii, Da nii, Fran cji, Ho lan dii, Ir lan dii, Luk sem -
bur ga, Ro sji, Ru mu nii, Szwaj ca rii, Wiel kiej Bry ta nii i Pol ski. W 2015
ro ku Pol ska bę dzie go spo da rzem ko lej ne go świa to we go se mi na rium
dla mło dych po li cjan tów, w któ rym udział we zmą mun du ro wi
z 50 państw z ca łe go świa ta. Ty go dnio we se mi na rium od bę dzie się
w dniach 19–26 lipca 2015 r. w Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio -
no wie.

AR KA DIUSZ SKRZYP CZAK

Pamięci
Piotra
Molaka

Jak co ro ku 24 kwiet nia w sie dzi bie Biu ra Ope ra cji An ty ter ro ry -
stycz nych uczczo no pa mięć pod kom. Pio tra Mo la ka – pi ro tech ni ka,
któ ry zgi nął 24 kwiet nia 1996 ro ku pod czas pró by zneu tra li zo wa nia
ła dun ku wy bu cho we go pod ło żo ne go na jed nej z war szaw skich sta cji
ben zy no wych. Po śmier ci Pio tra Mo la ka Po li cja ku pi ła pierw szy ro -
bot pi ro tech nicz ny. IF

zdj. Andrzej Mitura

Za po wie dzi 
Ga bi net Ko men dan ta Głów ne go Po li cji – za po wie dzi wy -

da rzeń na maj 2014 ro ku
10.05.2014 r. – Uro czy sta pro mo cja, WSPol. w Szczyt nie
17.05.2014 r. – Noc Mu ze ów w KGP, Dzie się cio le cie chó ru KWP

w Bia łym sto ku
22.05.2014 r. – II Ogól no pol skie Za wo dy Strze lec kie Służb

Mun du ro wych Pa mię ci Po le głym Po li cjan tom
w Służ bie o Pu char Ko men dan ta Głów ne go Po li -
cji, pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych

24–25.05.2014 r. – Gre na dier 2014
29.05.2014 r. – Dzień We te ra na (KWP w Szcze ci nie)

maj 2014 r.       POLICJA 997
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J ak po da ła „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo -
wej”, w la tach 1921–1924 na po gra ni czu pol sko -
-so wiec kim od no to wa no 259 zbroj nych na pa dów

bol sze wic kich od dzia łów dy wer syj nych, któ rych głów -
nym ce lem by ły ak ty sa bo ta żu, sia nie cha osu i za stra -
sze nia, aby wy two rzyć wśród miesz kań ców tych ziem
kli mat tym cza so wo ści. Do te go trze ba do dać jesz cze ak -
ty po spo li te go, be stial skie go ban dy ty zmu. Tych, we -
dług po li cyj nych sta ty styk, za re je stro wa no w Pol sce
w 1921 ro ku – 1730, w na stęp nym – 1934 więk szość na
Kre sach Wschod nich. 

POD ROZ KA ZA MI ZA KOR DO TU
Ak cje dy wer syj ne in spi ro wał i ko or dy no wał z Mo -
skwy tzw. Za kor dot, czy li Za kor don nyj Otdieł, or ga -
ni za cja za ło żo na w 1920 r. przez so wiec kie MSW
do za dań spe cjal nych (ter ro ry stycz nych, dy wer syj -
nych i sa bo ta żo wych) w na szym kra ju. Na pa dy ra -
bun ko we by ły na to miast dzie łem lo kal nych
wa taż ków so wiec kich, ale z pew no ścią prze pro wa -
dza ne za ci chym przy zwo le niem miej sco wych funk -
cjo na riu szy służb spe cjal nych. Świad czy ła o tym
choć by ła twość, z ja ką od dzia ły te prze ni ka ły do nas
przez gra ni cę. 

Pol skie wła dze ad mi ni stra cyj ne nie by ły w sta nie
skrom ny mi si ła mi opa no wać sy tu acji i za pro wa dzić
po rząd ku na roz le głej, li czą cej oko ło 2000 km gra ni cy
wschod niej. Na od cin ku 500 km prze bie ga ła ona la sa -
mi, 460 km ba gna mi i bło ta mi, a 450 km te re nem
otwar tym i pa gór ko wa tym. Za pew nie nie jej szczel no -
ści przy ów cze snych moż li wo ściach tech nicz nych by -
ło nie moż li we, co stwa rza ło do sko na łe wa run ki
do dzia ła nia dla prze stęp ców i dy wer san tów.

OD DAĆ GRA NI CĘ PO LI CJI
Naj le piej, je śli ca ły ten pas 200-me tro wy bę dzie od płat nie
wy własz czo ny i od da ny w użyt kow nic two straż ni kom po -
li cyj nym – pi sał „Ku rier War szaw ski”. – Niech so bie tam
sa dzą kar to fle, wy kę, a przede wszyst kim ko ni czy nę dla
swo ich ko ni. Po za tym naj nie bez piecz niej sze od cin ki po -
win ny być za dru to wa ne. 

W ga ze tach do ma ga no się też roz bu do wy straż nic
po li cyj nych (bo wła sny „ho me” nad zwy czaj zba wien nie
wpły wa na psy chi kę żoł nie rza po li cyj ne go), po łą cze nia
ich po rząd ną li nią te le fo nicz ną na so lid nych słu pach, aby
za pew nić sku tecz ny sys tem łącz no ści i szyb ką re ak cję
na każ de zda rze nie. Ten ostat ni po stu lat łą czo no z po -
pra wą ba zy trans por to wej, czy li zwięk sze niem kon tyn -
gen tu ko ni w straż ni cach, któ rych był cią gły nie do bór.
A in ne środ ki lo ko mo cji nie mia ły na tych te re nach
racji by tu. 

Wła dy sław Kier nik, ów cze sny mi ni ster spraw we -
wnętrz nych, na jed nej z kon fe ren cji pra so wych tak
tłu ma czył trud ną sy tu ację po li cji kre so wej w wal ce
z ban dy ty zmem: Na sze si ły są nie do sta tecz ne dla utrzy -
ma nia zu peł ne go bez pie czeń stwa. Przy zbyt rzad kich pa -
tro lach po li cji na pa dy band, za si la nych z za gra ni cy, a tu
i ów dzie wspie ra nych przez miej sco wą lud ność, są uła -
twio ne. Wo bec roz le gło ści ob sza rów i ich kon fi gu ra cji
gra so wa nie tych band mo że być uję te w kar by, a na wet
uni ce stwio ne, do pie ro przez na le ży te po mno że nie i wy -
po sa że nie Po li cji Pań stwo wej.

Na po cząt ku lat 20. w zruj no wa nym woj na mi kra -
ju nie by ło to jed nak moż li we. Dla te go ban dy „Ata -
ma na Czor ta”, „Dul ki” czy „Mu chy” Mi chal skie go
dłu go jesz cze bez kar nie ter ro ry zo wa ły pol skie po -
gra ni cze.

KRE SO WY RI NAL DO RI NAL DI NI?
Choć o wy czy nach 30-let nie go Jó ze fa „Mu chy” Mi -
chal skie go krą ży ły le gen dy, sam uni kał roz gło su. Nie -
wie le więc wie my o je go prze szło ści. Po dob no był
ofi ce rem ro syj skiej ar mii, póź niej (po re wo lu cji bol sze -
wic kiej) tra fił do pol skie go woj ska. Do ka wa le rii, są -
dząc ze stop nia wach mi strza, któ rym ka zał się
ty tu ło wać.

Praw do po dob nie szyb ko roz stał się z mun du rem,
de zer te ru jąc z woj ska. Po szu ki wa ny przez po li cję,
uciekł za wschod nią gra ni cę. Już w po ło wie 1922 r. sta -
nął na cze le kil ku na sto oso bo wej, do brze uzbro jo nej
ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej, o któ rej wkrót ce
zro bi ło się gło śno w ca łej Pol sce. Głów nie za spra wą
lo kal nej prasy, któ ra za mie ści ła in for ma cję, że na Wi -
leńsz czyź nie ob ja wił się „kre so wy Ri nal do Ri nal di ni”,
no we wcie le nie XVIII -wiecz ne go wło skie go roz bój ni -
ka, łu pią ce go bez skru pu łów bo ga tych, ale oszczę dza -
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Watażka z Kresów
Zakończenie wojny z bolszewicką Rosją w 1920 r. nie przyniosło uspokojenia na wschodnich rubieżach

Rzeczypospolitej. Podpisany 18 marca 1921 r. Ryski Traktat Pokojowy regulował kwestie sporne, ale tylko
na papierze. W rzeczywistości śmierć nadal zbierała tu obfite żniwo.

Gra ni ca w le sie
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ją ce go bied nych i nie szczę śli wych, a swo im ła god nym
za cho wa niem i wstrę tem do za bójstw wy wo łu ją cym
wśród ofiar zdu mie nie. 

Ten kre so wy Ri nal do Ri nal di ni – na pi sa li w swo im
pod ręcz ni ku „Służ ba śled cza” W. Ste pek i Z. Hof f -
mann -Kry sty ań czyk (Po znań 1925) – na pa da zwy kle
w oto cze niu 10–12 uzbro jo nych to wa rzy szy na ma jąt ki
po ło żo ne bli sko gra ni cy. Wszyst kie na pa dy są po dob ne.
Oto czyw szy zwy kle dwór, pod czas gdy obec ni sie dzą przy
ko la cji, „Mu cha” wcho dzi do sa li ja dal nej, pro sząc ze bra -
nych, by się nie ba li i za pew nia jąc, że ni ko mu nic złe go się
nie sta nie. O ile wśród obec nych są ko bie ty, „Mu cha”
w bar dzo grzecz ny spo sób, z wdzięcz nym uśmie chem
przed sta wia się. Po czym, rów nie grzecz nie, pro si o od da -
nie pie nię dzy i bi żu te rii.

Po li cja jest bez sil na, bo nim in for ma cja o na pa dzie
do trze do naj bliż sze go po ste run ku, ban da – do sia da -
jąc ko ni – jest już da le ko. Na po moc miej sco wej lud no -
ści też li czyć nie moż na, gdyż bar dziej ufa ona swo im
ban dy tom niż ob cej po li cji.

Zu peł nie in ny ob raz „Mu chy” Mi chal skie go przed -
sta wi ła Mo ni ka Piąt kow ska w mo no gra fii „Ży cie prze -
stęp cze w przed wo jen nej Pol sce” (PWN 2012),
po wo łu jąc się na Mel chio ra Wań ko wi cza, któ ry w jed -
nym ze swo ich re por ta ży z Wo ły nia opi sał na pad ban -
dy w 1923 r. na dwór Świę cic kich, nie opo dal Na czy.
Ban dy ci wy pro wa dzi li dzie dzi ca Ste fa na Świę cic kie go
i je go bra ta do kan ce la rii, ka za li im się po ło żyć na pod ło -
dze twa rza mi do pod ło gi, po czym za bi li, strze la jąc w gło -
wę. Pod czas na stęp ne go na pa du ban dy ci mie li już
na so bie ubra nia za mor do wa nych. Cha rak te ry stycz ne żół -
te bu ty roz po znał przy ja ciel za mor do wa ne go dzie dzi ca.

Któ ry wi ze ru nek „Mu chy” Mi chal skie go jest praw -
dzi wy – trud no jed no znacz nie stwier dzić na pod sta -
wie tak ską pych ma te ria łów.

NA JAZD NA CZU CZE WI CZE
Ban da „Mu chy” nie ogra ni cza ła się do na pa dów na ma -
jąt ki zie mian. W swo im ban dyc kim re per tu arze mia ła
też na jaz dy na wsie i mia stecz ka, roz bo je na dro gach,
po lach i w la sach, a na wet na pad na po ciąg (4 li sto pa -
da 1923 r., pod La cho wi cza mi). Naj bar dziej jed nak
spek ta ku lar ną ak cją tej ban dy był na pad na nie wiel kie
Czu cze wi cze w po wie cie łu ni niec kim (woj. po le -
skie). 19 stycz nia 1923 r. w za pa da ją cym zmro ku
do mia stecz ka wpa dła 40-oso bo wa uzbro jo na gru pa
kon nych ubra na na wzór woj sko wy. Za trzy ma li się
przed po ste run kiem PP. Herszt wraz z kil ko ma przy -
bocz ny mi we szli do środ ka. Czte rem za sko czo nym po -
li cjan tom ka za li po ło żyć się na pod ło dze. Splą dro wa li
po miesz cze nia, za bra li broń i amu ni cję.

Za mknąw szy po li cjan tów w aresz cie, „Mu cha” po -
dzie lił od dział na dwie gru py. Jed ną skie ro wał do sie -
dzi by fir my le śnej „Aga hel”, gdzie – we dług uzy ska nej
in for ma cji – jej dy rek tor miał przy wieźć z ban ku 40 mln
ma rek na wy pła tę dla pra cow ni ków, na to miast na cze -
le dru giej ru szył do urzę du gmin ne go. Tu wy sma gał ba -
tem wój ta Wier ni kow skie go za rze ko my ucisk wło ścian
i za gro ził, że wy pra wi mu raj skie we se le, je śli ten da lej
bę dzie krzyw dził swych pod wład nych. 

Z gmin nej ka sy ban dy ci za bra li 14 mln ma rek, po uf -
ne do ku men ty i pie czę cie. Z le śnej fir my wró ci li jed nak

z pu sty mi rę ka mi (pie nią dze na wy pła tę nie do je cha ły
z po wia tu). Że by po we to wać so bie stra tę, złu pi li jesz -
cze urząd pocz to wy i wró ci li do po ste run ku. Do koń -
czy li gra bie ży, po nisz czy li sprzęt biu ro wy, za bra li
do ku men ta cję służ bo wą, a po li cjan tom mun du ry. Nim
opu ści li mia stecz ko, wy sa dzi li w po wie trze ma ga zyn
fir my „Aga hel” i nie mal do szczęt nie złu pi li sklep mo -
no po lo wy.

We dług re la cji świad ków ban dy ci w sto sun ku do miesz -
kań ców za cho wy wa li się grzecz nie. Po mi nąw szy, oczy wi -
ście, fakt po bi cia kol ba mi ka ra bi nów miej sco wych
po li cjan tów, wy chło sta nia wój ta gmi ny, o ogra bie niu bo -
gat szych go spo da rzy z pie nię dzy i za stra sze niu in nych
nie mó wiąc.

CO SIĘ STA ŁO Z „MU CHĄ”?
Bez po śred nio po na pa dzie na po ciąg pod La cho wi cza mi
po li cja po wia tów ba ra no wic kie go, nie świe skie go i łu ni -
niec kie go przez dwa ty go dnie tro pi ła i za trzy my wa ła
roz pro szo nych na po gra ni czu ban dzio rów. Uda ło się za -
trzy mać sze ściu i od zy skać część zra bo wa nych łu pów.
„Mu cha” i kil ku na stu je go kom pa nów zdą żyli jed nak
uciec za „kor don”, do Ro sji so wiec kiej. 

Od te go mo men tu o „Mu sze” Mi chal skim zro bi ło się
ci cho. Czy wró cił na dro gę pra wa? A mo że zmie nił re jon
swo je go dzia ła nia?

A mo że któ ryś z Czy tel ni ków zna dal sze lo sy Jó ze fa
„Mu chy” Mi chal skie go, nie do szłe go Ri nal do Ri nal di -
nie go z Kre sów?

JE RZY PA CIOR KOW SKI
je rzy.pa cior kow ski@po li cja.gov.pl

zdj. „Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny”, „Na Po ste run ku” 
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Ob ła wa na ban dę 
„Mu chy” 
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K to bez wy ma ga nej re je stra cji po sia da broń
pneu ma tycz ną al bo zby wa oso bie nie upraw -
nio nej broń pneu ma tycz ną al bo mio tacz ga zu

obez wład nia ją ce go lub na rzę dzie al bo urzą dze nie,
któ re go uży wa nie mo że za gra żać ży ciu lub zdro wiu,
pod le ga ka rze aresz tu al bo grzyw ny – sta no wi
art. 51 ust. 1. Usta wy. 

KLA SY FI KA CJA 
Przed mio tem ochro ny te go wy kro cze nia jest po -
rzą dek w za kre sie re je stra cji oraz zby wa nia bro ni
pneu ma tycz nej, mio ta czy ga zu obez wład nia ją ce -
go, a tak że na rzę dzi al bo urzą dzeń, któ rych uży -
wa nie mo że za gra żać ży ciu lub zdro wiu lu dzi. 

Oma wia ny prze pis, od no sząc się do po sia da nia
bro ni pneu ma tycz nej, ana lo gicz nie od no si się
do in nych ro dza jów bro ni (po za bro nią pal ną). 
Po twier dza ją to licz ne orze cze nia, w tym wy rok
Są du Naj wyż sze go – Izba Kar na z 5 kwiet nia 2001 r.
(IV KKN 579/00) – po sia da nie bez ze zwo le nia
mio ta cza ga zu obez wład nia ją ce go, czy wy rok 
Są du Naj wyż sze go – Izba Kar na z 18 paź dzier ni -
ka 2002 r. (V KKN 268/01) – po sia da nie bez 
ze zwo le nia pa ra li za to ra elek trycz ne go.

Art. 51 ust. 1 uka zu je dwa spo so by po peł nie nia
wy kro cze nia: po sia da nie bez wy ma ga ne go ze zwo -
le nia bro ni al bo zby wa nie bro ni oso bie nie upo -
waż nio nej (cho dzi o broń okre ślo ną w art. 4 ust. 1
pkt 2–4). W pierw szym przy pad ku spraw cą mo że
być tyl ko po sia dacz nie za re je stro wa nej bro ni (wy -
kro cze nie in dy wi du al ne). Jest to wy kro cze nie for -
mal ne, któ re moż na po peł nić przez za nie cha nie.
W dru gim przy pad ku usta wo daw ca ty pi zu je wy -
kro cze nie po le ga ją ce na zby ciu bro ni oso bie nie -
upraw nio nej. Zgod nie z art 21 ust. 1 Ustawy
zby wa nie bro ni i amu ni cji jest do pusz czal ne, ale
tyl ko mię dzy oso ba mi po sia da ją cy mi po zwo le nie
na ten sam ro dzaj bro ni. Ozna cza to, że za rów no
zbyw ca, jak i na byw ca np. bro ni pneu ma tycz nej,
po win ni po sia dać kar tę re je stra cyj ną bro ni pneu -
ma tycz nej, a zbyw ca i na byw ca mio ta cza ga zu
obez wład nia ją ce go oraz na rzę dzia al bo urzą dze -
nia, któ re go uży wa nie mo że za gra żać ży ciu lub
zdro wiu – po zwo le nie na broń, o któ rym mo wa
w art. 9 ust. 3 Ustawy. Nie po sia da nie przez na -
byw cę tych do ku men tów, skut ku je od po wie dzial -

no ścią zbyw cy za wy kro cze nie z art 51 ust. 1
Ustawy. Jest to wy kro cze nie for mal ne, któ re moż -
na po peł nić umyśl nie bądź nie umyśl nie, wy łącz nie
przez dzia ła nie.

DE FI NI CJE
W oma wia nym prze pi sie po ja wia ją się po ję cia, któ -
re wy ma ga ją ko men ta rza. Broń pneu ma tycz na to, wg
art. 8 Ustawy, nie bez piecz ne dla ży cia lub zdro wia
urzą dze nie, któ re w wy ni ku dzia ła nia sprę żo ne go
ga zu jest zdol ne do wy strze le nia po ci sku z lu fy lub
ele men tu ją za stę pu ją ce go i przez to zdol ne do ra -
że nia ce lu na od le głość, a ener gia ki ne tycz na po ci -
sku opusz cza ją ce go lu fę lub ele ment ją za stę pu ją cy
prze kra cza 17 J. Po sia da nie bro ni pneu ma tycz nej
wy ma ga uzy ska nia kar ty re je stra cyj nej bro ni pneu -
ma tycz nej (art. 9 ust. 4 Ustawy), a tak że jej za re je -
stro wa nia w cią gu pię ciu dni od dnia na by cia
(art. 13 ust. 1 i 5 Usta wy).

Ko lej ne po ję cie to mio tacz ga zu obez wład nia ją ce -
go. O ile po sia da nie ręcz ne go mio ta cza ga zu obez -
wład nia ją ce go jest pra wem do zwo lo ne, o ty le
mio ta cze ga zu obez wład nia ją ce go wy ma ga ją uzy -
ska nia po zwo le nia na broń i za re je stro wa nia w ter -
mi nie pię ciu dni od dnia na by cia. Po wsta je za tem
py ta nie, czy każ de po sia da nie mio ta cza ga zu obez -
wład nia ją ce go mu si być usank cjo no wa ne sto sow -
nym po zwo le niem, czy każ dy mio tacz ga zu
obez wład nia ją ce go mo że być uzna ny za „in ny po -
dob nie nie bez piecz ny przed miot” w ro zu mie niu
cho ciaż by prze pi su art. 280 par. 2 k.k.? 

ORZECZ NIC TWO
Dla zo bra zo wa nia bra ku przej rzy sto ści przy kład
jed nej z orze czo nych spraw1. Dwóch spraw ców,
dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu, do ko na ło
roz bo ju na ko bie cie, uży wa jąc prze mo cy i po słu -
gu jąc się in nym po dob nie nie bez piecz nym przed -
mio tem w po sta ci wy glą da ją ce go jak pi sto let
ręcz ne go mio ta cza ga zu Glock 19 RMG, któ ry
przy ło ży li po krzyw dzo nej do gło wy, za żą da li 
wy da nia to reb ki, po czym szar piąc po krzyw dzo ną,
za bra li jej w ce lu przy własz cze nia to reb kę za wie -
ra ją cą port fel, dwa te le fo ny ko mór ko we i in ne rze -
czy na łącz ną kwo tę 200 zł. Sąd okrę go wy uznał
oskar żo nych za win nych po peł nie nia prze stęp stwa
roz bo ju w ty pie kwa li fi ko wa nym. Obroń cy oskar -
żo nych zło ży li ape la cję, za rzu ca jąc m.in. ob ra zę
prze pi sów pra wa ma te rial ne go po le ga ją cą na do -
ko na niu przez sąd I in stan cji błęd nej wy kład ni 
po ję cia „in ny nie bez piecz ny przed miot” i przy ję -
cie, że ręcz ny mio tacz ga zu z wy czer pa nym za sob -
ni kiem na gaz pie przo wy jest przed mio tem
po dob nie nie bez piecz nym, jak broń pal na. Sąd
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Ustawa o broni i amunicji cz. 2
Art. 51 ustawy o broni i amunicji (Dz.U. nr 53, poz. 549 z późń.
zm.), zwanej dalej Ustawą, wymienia 21 wykroczeń związanych
z jej nieprzestrzeganiem. Dotyczą one rejestracji, przywożenia,
przesyłania czy wywożenia broni i amunicji bez wymaganych
zaświadczeń, ale również posiadania i zbywania broni.
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ape la cyj ny zwa żył, że w tej sy tu acji po słu że nie się
ręcz nym mio ta czem ga zu obez wład nia ją ce go wy -
ko na nym na wzór bro ni pal nej Glock 19, nie ma
żad ne go zna cze nia przy okre śle niu kwa li fi ka cji
praw nej czy nu. Do okre śle nia stop nia re al no ści
nie bez pie czeń stwa, ja kie mo że nieść za so bą 
uży cie da ne go przed mio tu, nie jest waż ne je go po -
do bień stwo wi zu al ne do nie bez piecz ne go przed -
mio tu, ale po do bień stwo moż li wych do za ist nie nia
skut ków je go uży cia. Ręcz ny mio tacz ga zu, któ re -
go uży li oskar że ni, miał spraw ny me cha nizm
umoż li wia ją cy mio ta nie ra żą cym ła dun kiem che -
micz nym, ale znaj du ją cy się w owym mio ta czu za -
sob nik na gaz pie przo wy był wy czer pa ny. Nie był
za tem zdat ny w ta kim sta nie do uży cia go zgod -
nie z prze zna cze niem, tj. ra że nia środ kiem obez -
wład nia ją cym. Zdol no ści do ra że nia na bie rał
do pie ro z chwi lą na peł nie nia za sob ni ka na gaz. To
eli mi nu je go z ka ta lo gu przed mio tów wy mie nio -
nych w art. 280 par. 2 k.k. 

Po ja wia się jed nak ko lej ne py ta nie: jak to za tem
moż li we, że w opi sy wa nej sy tu acji sąd I in stan cji
do ko nał ta kiej kwa li fi ka cji praw nej? Od po wiedź
na to py ta nie le ży w orzecz nic twie, na ja kie sąd po -
wo łał się przy wy da wa niu wy ro ku. Cho dzi o wy -
rok SA w Bia łym sto ku2, we dle któ re go bro nią pal ną
w ro zu mie niu art. 280 par 2 k.k. jest broń po ten -
cjal nie zdol na do wy strze le nia po ci sku, na wet je śli
nie moż na te go w da nym mo men cie uczy nić,
z uwa gi na to, że jest nie za ła do wa na lub wręcz
uszko dzo na, ale w spo sób umoż li wia ją cy ry chłe od -
two rze nie zdat no ści ra że nia. O ile przy ję cie ta kiej
te zy za słusz ną by ło by uza sad nio ne w przy pad ku
bro ni pal nej wła śnie, o ty le w przy pad ku po słu że nia
się nie na ła do wa nym mio ta czem ga zu rzecz wy glą -
da ina czej. Art. 280 par. 2 k.k. nie wy mie nia „nie -
bez piecz nej bro ni pal nej”, lecz „broń pal ną”. Broń
pal na, mi mo że nie za wie ra na bo ju, o ile jest tyl ko
zdol na do wy strze le nia po ci sku, nie prze sta je być
w związ ku z tym bro nią pal ną. Po zba wio ny ga zu
mio tacz tra ci na to miast z te go po wo du przy miot
nie bez pie czeń stwa dla ży cia i zdro wia. Na wet gdy -
by przed miot, któ rym po słu gi wa li się oskar że ni, za -
opa trzo ny był w gaz pie przo wy, nie moż na by uznać
go za po dob nie nie bez piecz ny do bro ni pal nej lub
no ża. Zwy czaj ne uży cie ga zu pie przo we go nie stwa -
rza bo wiem bez po śred nio za gro że nia dla ży cia, tak
jak w przy pad ku bro ni pal nej lub no ża. Ty po wym
na stęp stwem je go uży cia jest cza so we unie ru cho -
mie nie ofia ry, przez po draż nie nie błon ślu zo wych
oczu, no sa i gar dła bez dłu go trwa łych, szko dli wych
na stępstw dla zdro wia. Mo że się jed nak zda rzyć, że
mio tacz ga zu po sia da za sob nik za wie ra ją cy gaz pa -
ra li żu ją cy układ od de cho wy, a za tem je go uży cie
po cią ga za so bą nie bez pie czeń stwo dla ży cia. Wów -
czas nie ma prze szkód do przy ję cia, że po słu że nie
się ta kim przed mio tem mie ści się w zna mio nach
art. 280 par. 2 k.k.

Pod kre ślić w tym miej scu trze ba, że ani usta wa
o bro ni i amu ni cji, ani in ne ak ty praw ne nie za wie -
ra ją wska zó wek po zwa la ją cych na pra wi dło we róż -
ni co wa nie „mio ta czy ga zu obez wład nia ją ce go”

i „ręcz nych mio ta czy ga zu obez wład nia ją ce go”.
Wręcz prze ciw nie – przej rzy stość tych po jęć znacz -
nie po gar sza ją. Dla przy kła du w roz po rzą dze niu
Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 15
li sto pa da 2000 r. w spra wie uzbro je nia Po li cji wśród
przed mio tów prze zna czo nych do mio ta nia che micz -
nych i in nych środ ków obez wład nia ją cych wy mie -
nia się: pi sto le ty i re wol we ry ga zo we, mio ta cze
ga zu, mio ta cze wo dy oraz wy rzut nie, m.in. gra na -
tów i po ci sków łza wią cych. Nie ma na to miast mowy
o „ręcz nych mio ta czach ga zu obez wład nia ją ce go”.
Moż na za tem wy snuć wnio sek, że przy okre śla niu,
czy na da ny mio tacz ga zu obez wład nia ją ce go wy ma -
ga ne jest sto sow ne ze zwo le nie, de cy do wać bę dzie
w więk szym stop niu ro dzaj za war te go w urzą dze niu
ga zu, ani że li je go ce chy fi zycz ne i kon struk cyj ne.

nad kom. dr AR KA DIUSZ GLISZ CZYŃ SKI
p.o. kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych 

Szkoły Policji w Słupsku 

1 Zob. wy rok WSA sie dzi ba we Wro cła wiu z 20 paź dzier ni ka 2011

r., II AKA 315/11.
2 Zob. wy rok SA w Bia łym sto ku z 27 kwiet nia 2010 r., II AKA 42/10.
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UWAGI
Art. 51 ust. 1 usta wy o bro ni i amu ni cji – wy kro cze nie po sia da nia bez wy ma -
ga nej re je stra cji al bo zby wa nie oso bie nie upraw nio nej bro ni pneu ma tycz -
nej, mio ta cza ga zu obez wład nia ją ce go. 
Przed miot ochro ny – po rzą dek w za kre sie re je stra cji oraz zby wa nia bro ni pneu -
ma tycz nej, mio ta czy ga zu obez wład nia ją ce go.
Stro na przed mio to wa – po le ga ła na po sia da niu al bo zby wa niu bro ni.
Pod miot – in dy wi du al ny (po sia dacz nie za re je stro wa nej bro ni lub po sia dacz broni
zby wa ją cy ją oso bie nie upraw nio nej).
Stro na pod mio to wa – wy kro cze nie, któ re moż na po peł nić przez za nie cha nie
(nie za re je stro wa nie bro ni) al bo umyśl nie lub nie umyśl nie, wy łącz nie przez dzia -
ła nie. 
Uży te okre śle nia (wy bra ne):
Broń pneu ma tycz na – nie bez piecz ne dla ży cia lub zdro wia urzą dze nie, któ re
w wy ni ku dzia ła nia sprę żo ne go ga zu jest zdol ne do wy strze le nia po ci sku z lu -
fy lub ele men tu ją za stę pu ją ce go i przez to zdol ne do ra że nia ce lu na od le -
głość, a ener gia ki ne tycz na po ci sku opusz cza ją ce go lu fę lub ele ment ją
za stę pu ją cy prze kra cza 17 J. Mio tacz ga zu obez wład nia ją ce go – urzą dze nie
prze zna czo ne do mio ta nia che micz nych i in nych środ ków obez wład nia ją cych,
któ re są nie bez piecz ne i to w stop niu po rów ny wal nym do bro ni pal nej lub no -
ża, tj. bez po śred nio za gra ża ją ce ży ciu.
UWA GA!
1. Mio tacz ga zu obez wład nia ją ce go, o któ rym mo wa, moż na po sia dać na pod -
sta wie po zwo le nia na broń wy da ne go przez wła ści we go ze wzglę du na miej sce
sta łe go po by tu za in te re so wa nej oso by lub sie dzi bę za in te re so wa ne go pod mio -
tu ko men dan ta po wia to we go Po li cji.
2. Na po sia da nie bro ni pneu ma tycz nej usta wa wy ma ga uzy ska nia kar ty re je -
stra cyj nej bro ni pneu ma tycz nej, a tak że jej za re je stro wa nia w cią gu pię ciu dni
od dnia na by cia.
3. Do przy ję cia, że mio tacz ga zu obez wład nia ją ce go jest przed mio tem okre ślo -
nym cho ciaż by w art. 280 par. 2 k.k. nie zbęd ne jest usta le nie, czy za sob nik 
ga zu za wie ra na przy kład gaz pa ra li żu ją cy układ od de cho wy, a za tem uzna nie,
że je go uży cie po cią ga za so bą nie bez pie czeń stwo dla ży cia.

Po li cja 997, 2014/5

✄

✄
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WZROST – ILE, DLA CZE GO
Znacz ny wzrost licz by wpro wa dzo nych do sys -
te mu wy da rzeń nad zwy czaj nych od no to wa ny
w sto sun ku do ro ku 2012 spo wo do wa ny jest
peł nym wdro że niem Sys te mu Elek tro nicz nej
Spra woz daw czo ści Po li cji. Jesz cze w 2012 roku,
wsku tek pro lon ga ty ter mi nów zwią za nych
z peł nym wdro że niem SE SPOL, część gar ni -
zo nów na dal opie ra ła spra woz daw czość na do -
ku men tach pa pie ro wych, któ re ze wzglę du na
for mę obie gu in for ma cji za wę ża ły wie le da -
nych prze ka zy wa nych mię dzy po szcze gól ny mi
szcze bla mi jed no stek te re no wych Po li cji.

Naj więk szy wzrost wpro wa dzo nych do sy te -
mu wy da rzeń od no to wa no w ka te go rii ma ją cej
zwią zek z bez pie czeń stwem w ko mu ni ka cji
oraz w ka te go rii czyn na na paść na funk cjo na -
riu sza Po li cji. W obu przy pad kach, ja ko czyn nik
de ter mi nu ją cy wzrost, na le ży roz pa try wać inny
niż w la tach ubie głych spo sób kwa li fi ko wa nia
sta ty stycz ne go tych wy da rzeń. Na po trze by
dia gno stycz ne od 2013 ro ku ja ko czyn ną na paść
od no to wu je się, po za ro zu mie niem ko dek so -
wym art. 223 k.k., rów nież wszel kie przy pad ki
na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej funk cjo na -
riu sza (art. 222 k.k.), co peł niej ob ra zu je ska lę
zja wi ska agre sji wo bec po li cjan tów. Je śli cho dzi
o ko li zje, w 2013 ro ku wli cza no do nich rów nież
tzw. szko dy par kin go we. 

RO DZA JE WY DA RZEŃ
Zwią za ne z bez pie czeń stwem w ko mu -

ni ka cji
Po dob nie jak w la tach ubie głych naj licz niej szą

ka te go rię w ogól nej licz bie od no to wa nych wy da -
rzeń nad zwy czaj nych sta no wi ły wy da rze nia zwią -
za ne z bez pie czeń stwem w ko mu ni ka cji. W 2013
roku sta no wi ły one 48,8 proc. wszyst kich zgło -
szo nych przy pad ków. Łącz nie od no to wa no 2567
zda rzeń zwią za nych z bez pie czeń stwem w ko mu -
ni ka cji, przy czym w 108 przy pad kach po li cjan ci
znaj do wa li się pod wpły wem al ko ho lu. W po rów -
na niu z ro kiem 2012 wi dać nie wiel ki spa dek tych
zda rzeń (o 2 przy pad ki, tj. o 1,8 proc.).

Pod wpły wem al ko ho lu
W 2013 ro ku od no to wa no łącz nie 221 wy da -

rzeń z udzia łem po li cjan tów i pra cow ni ków Po li -
cji, któ rzy znaj do wa li się pod wpły wem al ko ho lu.
Ujaw nio no 65 przy pad ków pro wa dze nia sa mo -
cho du pry wat ne go pod wpły wem al ko ho lu oraz
40 przy pad ków spo wo do wa nia wy pad ku lub ko -

li zji sa mo cho dem pry wat nym przez po li cjan tów
bę dą cych pod wpły wem al ko ho lu, w 3 przy pad -
kach (w gar ni zo nach świę to krzy skim, lu bel skim
i dol no ślą skim) pod wpły wem al ko ho lu pro wa -
dzo no sa mo chód służ bo wy.

65 zda rzeń nad zwy czaj nych to peł nie nie
służ by w sta nie nie trzeź wo ści lub po uży ciu al -
ko ho lu, 48 – to in ne wy da rze nia po peł nio ne
pod wpły wem al ko ho lu, ty pu kra dzie że, pró by
sa mo bój cze, nad uży cie za leż no ści oraz in ne nie -
kla sy fi ko wa ne sta ty stycz nie prze stęp stwa i wy -
kro cze nia. 

Zi den ty fi ko wa no 15 wy da rzeń z udzia łem
pra cow ni ków Po li cji, któ rzy znaj do wa li się pod
wpły wem al ko ho lu, co sta no wi 6,8 proc. wszyst -
kich te go ty pu zda rzeń. 

Wy da rze nia z bro nią
W 2013 ro ku za ist nia ło 169 wy da rzeń z

bro nią służ bo wą, w tym: w 29 przy pad kach
po li cjan ci uży li bro ni pal nej, w 117 przy pad -
kach wy ko rzy sta no broń pal ną, od no to wa no
23 przy pad ki in nych wy da rzeń z bro nią służ -
bo wą. Są to przy pad ki utra ty bro ni i amu ni -
cji, od da nie nie kon tro lo wa ne go strza łu lub
wy pad ki pod czas szko le nia strze lec kie go.

Nie od no to wa no nie za sad ne go uży cia bro -
ni, a 8 przy pad ków po zo sta je w trak cie oce -
ny. Spo śród 117 przy pad ków wy ko rzy sta nia
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Wy da rze nia nad zwy czaj ne w Po li cji
W 2013 roku odnotowano 5262 wydarzenia nadzwyczajne z udziałem
policjantów i pracowników Policji. Najwięcej dotyczyło zdarzeń
komunikacyjnych oraz czynnej napaści na funkcjonariusza. 

Wy da rze nia zwią za ne z bez pie czeń stwem ko mu ni ka cyj nym 
w la tach 2010–2013

De cy zje pod ję te wo bec po li cjan tów, któ rzy uczest ni czy li 
w wy da rze niach ko mu ni ka cyj nych, bę dąc pod wpły wem al ko ho lu
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bro ni pal nej, 95 uzna no za za sad ne, 10 za nie za sad ne,
po zo sta łe by ły w trak cie oce ny. 

Czyn na na paść na funk cjo na riu sza
Jest to ka te go ria wy da rzeń, któ ra do bit nie wska zu je

na bar dzo du że ry zy ko za gro że nia ży cia i zdro wia, ja kie
nie sie ze so bą służ ba w Po li cji. W 2013 ro ku od no to -
wa no 1525 przy pad ków czyn nej na pa ści na po li cjan ta,
w tym:

– 1216 przy pad ków czyn nej na pa ści bez ob ra żeń cia ła,
– 305 przy pad ków z lek kim uszko dze niem cia ła, 
– 4 przy pad ki cięż kie go uszko dze nia cia ła.
W 2013 ro ku od no to wa no w sto sun ku do ro ku 2012

po nad 100-pro cen to wy wzrost wpro wa dzo nych do sys -
te mu wy da rzeń w ka te go rii czyn na na paść na po li cjan -
ta. Tak du ży wzrost wy ni ka z te go, że, w ce lu uzy ska nia
peł niej sze go ob ra zu stop nia agre sji wo bec po li cjan tów,
od 2013 ro ku ja ko czyn ną na paść od no to wu je się w sta -
ty sty kach wszel kie przy pad ki na ru sze nia nie ty kal no -
ści cie le snej funk cjo na riu sza pu blicz ne go.  

Sa mo bój stwa i pró by sa mo bój cze po li cjan tów 
W 2013 ro ku od no to wa no 7 sa mo bójstw oraz 7 prób

sa mo bój czych wśród po li cjan tów. Po rów nu jąc rok 2013
z po przed nim, od no to wa no bar dzo istot ny spa dek za -
rów no licz by sa mo bójstw, jak i przy pad ków prób sa mo -
bój czych. 

NAJ WIĘ CEJ, NAJ MNIEJ
W licz bach bez względ nych naj wię cej wy da rzeń nad -
zwy czaj nych od no to wa no w gar ni zo nach: wiel ko pol -
skim – 653 zda rze nia, sto łecz nym – 612, ma ło pol skim
– 483 i łódz kim – 422. Naj mniej wy da rzeń by ło w: pod -
kar pac kim – 81, świę to krzy skim – 99, go rzow skim –
106 i pod la skim – 149. 

Z re la cji licz by wy da rzeń nad zwy czaj nych do licz by
za trud nio nych funk cjo na riu szy wy ni ka wskaź nik udzia -
łu po li cjan tów w zgło szo nych wy da rze niach, któ ry jest
naj wyż szy w gar ni zo nach: war miń sko -ma zur skim
– 0,11, opol skim – 0,1, ku jaw sko -po mor skim – 0,85
i wiel ko pol skim – 0,82.

Naj niż szy wskaź nik od no to wa no w gar ni zo nach:
pod kar pac kim – 0,018, ślą skim – 0,023, dol no ślą skim –
0,03 i świę to krzy skim – 0,034.

W JA KIM CE LU 
Gro ma dze nie in for ma cji  o wy da rze niach nad zwy czaj -
nych z udzia łem po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji ma
na ce lu sy gna li zo wa nie sa me go fak tu wy da rze nia, in -
for mo wa nie o je go wstęp nej kwa li fi ka cji, np. ja ko czy -
nu mo gą ce go sta no wić na ru sze nie prze pi sów pra wa,
oraz mo ni to ro wa nie ska li okre ślo ne go ro dza ju zja wisk
w Po li cji. 

W Biu rze Kon tro li KGP, z po le ce nia kie row nic twa
Ko men dy Głów nej Po li cji, pro wa dzo ny jest do dat ko -
wo, po za spra woz daw czo ścią SE SPOL, bez po śred ni
mo ni to ring wy da rzeń z udzia łem po li cjan tów w na stę -
pu ją cych wy bra nych ka te go riach zda rzeń: wy da rze nia
ko mu ni ka cyj ne po peł nio ne przez po li cjan ta pod wpły -
wem al ko ho lu, służ ba pod wpły wem al ko ho lu, wy da -
rze nia z bro nią służ bo wą oraz in ne wy da rze nia wpły -
wa ją ce na wi ze ru nek Po li cji.

ELŻ BIE TA SI TEK
(na pod sta wie opra co wa nia Biu ra Kon tro li KGP)

Ko lo ry w ubio rze
Dobrane odpowiednio barwy mogą przykuwać naszą
uwagę, tonować przekaz czy nadawać charakter wnętrzu.
Odgrywają również istotną rolę w wyborze naszego ubioru
czy dodatków, które nosimy.

STRO JE OFI CJAL NE
W ubra niach ofi cjal nych obo wią zu je dys kret na ele gan cja. Sza rość, beż, czerń czy gra nat
na da ją po wa gi, pod kre śla ją wy jąt ko wość chwi li, ko ja rzą się z au to ry te tem, a tak że z sza -
cun kiem dla osób, któ re spo ty ka my. Na le ży wy strze gać się ró żu czy fio le tu – szcze gól -
nie w wer sjach krzy kli wych. Spo ro kon tro wer sji wzbu dza ko lor brą zo wy. Jed ni uwa ża ją,
że jest nie od po wied ni dla gar ni tu ru czy gar son ki na ofi cjal ne spo tka nia, in ni nie wi dzą
w nim nic nie wła ści we go. My ślę, że do brą za sa dą jest przy ję cie re gu ły: No brown after six,
od ra dza ją cej po ja wia niu się w zde cy do wa nie brą zo wym ubra niu na ofi cjal nych przy ję -
ciach i spo tka niach po go dzi nie szó stej po po łu dniu. Ja sne gar ni tu ry no si my tyl ko la tem.
STRO JE NIE OFI CJAL NE 
Moż li wo ści do bie ra nia ko lo rów ubio ru nie ofi cjal ne go są za rów no dla ko biet, jak i męż -
czyzn znacz nie szer sze niż w stro jach ofi cjal nych, choć pa mię taj my, że za wsze źle od bie -
ra na jest zbyt nia krzy kli wość barw. Pa mię taj my, że ko lo ry ja sne po gru bia ją, ko lo ry ciem ne
zaś czy nią syl wet kę bar dziej smu kłą, że pa ski po przecz ne fi gu rę po sze rza ją, na to miast pa -
ski po dłuż ne ją wy dłu ża ją. War to też do pra co wać się wła sne go sty lu. Po wi nien uwzględ -
niać nasz cha rak ter, tem pe ra ment, ko lor wło sów czy syl wet kę, ale tak że peł nio ne funk cje. 
BI ŻU TE RIA 
Ko bie ta po win na pa mię tać, że wszyst kie ozdo by po win ny być wy ko na ne z te go sa me go
me ta lu szla chet ne go. Zgod ność ta nie do ty czy ob rącz ki – pier ścio nek mo że być in ne go
ko lo ru niż ob rącz ka. Nie pi sa na za sa da mó wi, że bi żu te ria srebr na bar dziej pa su je do ubio -
ru dzien ne go, ofi cjal ne go, na to miast zło ta do ubio ru wie czo ro we go. 

Pa no wie po win ni uni kać no sze nia na rę kach in nej bi żu te rii niż ob rącz ka. No sze nie sy -
gne tu jest uza sad nio ne tyl ko w dwóch przy pad kach: gdy męż czy zna ma ku te mu pra wo
wy ni ka ją ce z uro dze nia lub gdy sy gnet nada no mu w pod kre śle niu je go za sług. 
KRA WAT I PO SZET KA
Do stro jów ofi cjal nych kra wat po wi nien być skrom ny i spo koj ny ko lo ry stycz nie. Dys tyn -
go wa nie wy glą da ją kra wa ty gra na to we, nie bie skie, czar ne, bor do we i ciem no czer wo ne,
choć do pusz czal ne są in ne ko lo ry. Kra wat nie po wi nien być zbyt wzo rzy sty. 

Po szet ka, czy li chu s tecz ka no szo na w kie szon ce na pier si ma ry nar ki. Nie któ rzy są dzą,
że po szet ka i kra wat to kom plet, to błąd. Kra wat i po szet ka to by ty roz łącz ne, a no sze -
nie po szet ki z te go sa me go ma te ria łu co kra wat jest wy so ce nie na miej scu. Naj prost szym
roz wią za niem jest no sze nie po szet ki w ko lo rze ko szu li, czy li naj czę ściej bia łym. Po szet -
ka mo że też na wią zy wać do wzo ru kra wa ta pod wzglę dem ko lo ry stycz nym lub sta no wić
dla nie go kon tra punkt.  
DO DAT KI 
W przy pad ku męż czyzn to port fel, pa sek do spodni, pa sek od ze gar ka i bu ty. Wszyst kie
te ele men ty po win ny być w tym sa mym ko lo rze. Je śli czar ne bu ty, to i pa ski, a tak że
port fel. Tecz ka, tak zwa na ak tów ka, też po win na być do pa so wa na ko lo rem. 

U ko biet sy tu acja jest tro chę bar dziej zło żo na. To reb ka i bu ty po win ny pa so wać do
po zo sta łych ele men tów stro ju. Nie mu szą być w tym sa mym ko lo rze, po win ny jed nak do
sie bie pa so wać za rów no pod wzglę dem ko lo ry stycz nym, jak i wy twor no ści czy ele gan cji.
Dam skie oku la ry też po win ny har mo ni zo wać z po zo sta ły mi do dat ka mi.
SKAR PE TY 
Naj waż niej sza za sa da mó wi, że skar pe ty do każ de go ubio ru, po za spor to wym, mu szą być
co naj mniej o ton ciem niej sze od spodni. Naj bez piecz niej sze do stro jów wi zy to wych są
skar pe ty czar ne. Bia łe są do zwo lo ne tyl ko do stro jów spor to wych. 

Prof. dr hab. MI CHAŁ IWASZ KIE WICZ
znaw ca i wy kła dow ca pro to ko łu dy plo ma tycz ne go i do bre go oby cza ju,

rek tor WSUS w Po zna niu, 
czło nek Ra dy Kon sul ta cyj nej Ko men dan ta Głów ne go Po li cji.
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Dąb Pa mię ci
Msza święta, przemarsz z pocztami
sztandarowymi, ceremonia
posadzenia Dębu Pamięci
i uczniowski program artystyczny
towarzyszyły uroczystości „Katyń…
ocalić od zapomnienia”, która
odbyła się ku czci aspiranta Policji
Państwowej Stefana Zawadzkiego,
w Winnicy (woj. mazowieckie).

Uro czy sto ści roz po czę ły się 13 kwiet nia
2014 r. mszą świę tą w ko ście le św. Trój -

cy w Win ni cy. Aspi rant Po li cji Pań stwo wej
Ste fan Za wadz ki jest jed ną z ofiar zbrod ni
ka tyń skiej. Uro dził się w Skar ży cach, był
uczniem szko ły w Win ni cy, na te re nie któ rej
zo stał po sa dzo ny Dąb Pa mię ci je go imie nia,
a człon ko wie je go naj bliż szej ro dzi ny od sło -
ni li ta bli cę po świę co ną po li cjan to wi. 

Or ga ni za to rem uro czy sto ści by ła Spo łecz -
ność Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Win -
ni cy z dy rek tor Ire ną Ma cią tek na cze le.
War szaw skie Sto wa rzy sze nie Ro dzi na Po li -
cyj na 1939 re pre zen to wał pre zes Mi chał
Krzysz tof Wy kow ski. 

Sztan dar sto wa rzy sze nia wy sta wi ła gru pa
uczniów i ab sol wen tów go sty niń skie go I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go Płoc kie go Uni -
wer sy te tu Lu do we go, w mun du rach
hi sto rycz nych Po li cji Pań stwo wej, pod kie -
run kiem mł. asp. Paw ła Tro ja now skie go
z KPP w Go sty ni nie. 

W uro czy sto ściach, oprócz za pro szo nych
go ści, wzię li udział miesz kań cy Win ni cy,
mło dzież szkol na i har ce rze, człon ko wie
OSP oraz grup re kon struk cji hi sto rycz nej.
Po uro czy sto ści wszy scy mo gli obej rzeć wy -
sta wę fo to gra fii Alek san dra Za łę skie go „Ka -
tyń – pa mię ta my”.

ZBI GNIEW BAR TO SIAK 
zdj. Alek san der Za łę ski

Asp. 
Zawadzki
3 września 1940 r.
Stefan Zawadzki
skończyłby 34 lata.
Miał żonę i małą
córeczkę. I siedem
lat służby w Policji
Państwowej, które
stały się dla niego wyrokiem
śmierci. Bo władza radziecka
pozbywała się wrogów.

T ra fił, jak więk szość funk cjo na riu szy Po -
li cji Pań stwo wej z Kre sów Wschod nich,
do nie wo li so wiec kiej, do obo zu

w Ostasz ko wie. Stam tąd by ła jed na dro ga
– do ce li kaź ni w Ka li ni nie (obec nie Twer),
a po tem do la sku w Mied no je, gdzie do ły
śmier ci z pol ski mi funk cjo na riu sza mi mia ły
na za wsze zo stać ta jem ni cą dla ca łe go świa ta. 

ZIE MIA 
„Dzia ło się we wsi Win ni ca dnia 27
VIII/9 IX (ka len darz ju liań ski/gre go riań -
ski) 1906 r. o go dzi nie pierw szej po po łu -
dniu. Sta wił się Sta ni sław Za wadz ki, chłop
rol nik, miesz ka ją cy w Skar ży cach, lat 40,
w obec no ści świad ków: Ja na Ko złow skie go,
lat 33, i Paw ła Za wadz kie go, lat 69, obu
chło pów rol ni ków, miesz ka ją cych w Skar ży -
cach, i przed sta wił Nam nie mow lę płci mę -
skiej, oświad cza jąc, że uro dzi ło się ono
w Skar ży cach dnia 21 VIII/3 IX te go ro ku
o go dzi nie 6 ra no z za ślu bio nej mu żo ny Jó -
ze fy z Kic kich, lat 35. Nie mow lę ciu te mu
na Chrzcie Świę tym od by tym w dniu dzi -
siej szym nada no imię Ste fan. (…)”. Ty le
moż na wy czy tać z ak tu uro dze nia, spo rzą -
dzo ne go przez ks. Ja na Gę ste go z pa ra fii
w Win ni cy. 

– Wszyst ko, co wie my dziś o mo im stry ju
Ste fa nie, po cho dzi al bo z wcze śniej szych re -
la cji ro dzi ny, al bo z od kry tych do ku men tów,
jak choć by te go ak tu uro dze nia – mó wi An -
drzej Za wadz ki, bra ta nek przed wo jen ne go
po li cjan ta. – Ro dzi na Za wadz kich pro wa dzi -
ła w Skar ży cach spo re go spo dar stwo. Oj ciec
Ste fa na był dzia ła czem spo łecz nym, zna -
nym na swo im te re nie. Ste fan uro dził się
jako siód me dziec ko, w su mie by ło ich dzie -
się cio ro. 

SŁUŻ BA 
Ste fan nie miał za mi ło wa nia do pra cy na ro -
li. Chciał iść w śla dy naj star sze go bra ta Ma -
ria na, któ ry wal czył z bol sze wi ka mi, a je go
wspo mnie nia wo jen ne roz pa la ły wy obraź nię
chło pa ka. Cią gnął go mun dur. 

Po od by ciu służ by woj sko wej pró bo wał
róż nych za jęć w War sza wie. Był ro bot ni kiem
na ko lei, pra co wał na bu do wie, w mły nie.
Ca ły czas my ślał jed nak o wstą pie niu do po -
li cji. Ma rze nie zi ści ło się w 1933 r. 

– Ste fan wy brał służ bę na Kre sach ja ko
ochot nik – mó wi An drzej Za wadz ki. – Jesz -
cze w War sza wie po znał Ro za lię Mal czyk,
z któ rą w 1936 r. oże nił się. W 1937 r. przy -
szła na świat ich có recz ka Kry sty na. 

St. post. Ste fan Za wadz ki służ bę peł nił
w wo je wódz twie wo łyń skim, w 1939 r. w Ko -
mi sa ria cie PP w Kow lu. Od zna czo ny zo stał
Brą zo wym Krzy żem Za słu gi. W 2007 r. zo -
stał awan so wa ny do stop nia aspi ran ta PP. 

ŚMIERĆ 
Ste fan Za wadz ki, jak wie lu je go ko le gów, zo -
stał za mor do wa ny strza łem w tył gło wy
w sie dzi bie NKWD w Ka li ni nie. O lo sach
żo ny i có recz ki wie my tyl ko ty le, że
w kwiet niu 1940 r., gdy mor do wa no po li -

cjan tów, one wraz z in ny mi ro dzi na mi funk -
cjo na riu szy zo sta ły wy wie zio ne w głąb
ZSRR. Tam ślad po nich się urwał. 

Od szu ki wa nie lo sów przod ka za czę ło się
od Ra fa ła Za wadz kie go, sy na An drze ja. 

– Lo sa mi dziad ka stry jecz ne go za in te re so -
wa łem się na po cząt ku lat 90., gdy MSW za -
pro si ło ro dzi ny ofiar zbrod ni ka tyń skiej
do spraw dza nia da nych na li stach wy wo zo -
wych z obo zów, któ re prze ka zała Pol sce strona
rosyjska – mó wi Ra fał Za wadz ki. – Do sta łem
kse ro li sty z na zwi skiem Ste fa na Za wadz kie -
go. Po tem by ła dłuż sza prze rwa, choć hi sto rią
in te re so wa łem się za wsze. Od jakichś dwóch
lat wsze dłem w te ma ty kę ge ne alo gicz ną i za -
czą łem od twa rzać dzie je ro dzi ny. 

Uro czy stość po sa dze nia Dę bu Pa mię ci
w Win ni cy 13 kwiet nia 2014 r. by ła głę bo kim
prze ży ciem dla ca łej ro dzi ny Za wadz kich.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum ro dzi ny Za wadz kich 
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Beztroskie wakacje 1938 r. w Skarżycach.
Stefan i Rozalia Zawadzcy z córeczką
Krystyną
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Pamięć
o ofiarach 
W całym kraju obchodzono Dzień
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Przed Grobem Policjanta Polskiego
przy Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Katowicach odbyła się
uroczystość zorganizowana przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Rodzina Policyjna 1939 r.”. 

Wca łej Pol sce od by wa ły się uro czy sto -
ści po świę co ne zbrod ni ka tyń skiej:

ce re mo nie sa dze nia Dę bów Pa mię ci
(patrz obok), na bo żeń stwa w in ten cji za -
mor do wa nych jeńców, ape le po le głych.
7 kwiet nia na dzie dziń cu KGP zor ga ni -
zo wa no ob cho dy z udzia łem mi ni stra
spraw we wnętrz nych Bar tło mie ja Sien -
kie wi cza (patrz s. 51) 

Uli ca mi War sza wy prze szedł VII Ka -
tyń ski Marsz Cie ni. Re kon struk to rzy
w hi sto rycz nych mun du rach po ko nali
tra sę od Mu zeum Woj ska Pol skie go
przez Trakt Kró lew ski i Sta re Mia sto do
Po mni ka Po le głych i Po mor do wa nych
na Wscho dzie. 

11 kwiet nia br. przed Gro bem Po li -
cjan ta Pol skie go przy KWP w Ka to wi -
cach od by ły się uro czy sto ści upa mięt -
nia ją ce 74. rocz ni cę mor du pol skich
jeń ców. Wzię li w nich udział: przed sta -
wi cie le Ogól no pol skie go Sto wa rzy-
sze nia „Ro dzi na Po li cyj na 1939 r.” z od -
dzia łów w ca łym kra ju z pre zes Teresą
Brac ką oraz pre zes ho no ro wą Ma rią
Nowak na cze le, kie row nic two ślą skie -
go gar ni zo nu Po li cji z ko men dan tem
nad insp. Krzysz to fem Ja ro szem, de le -
ga ci władz wo je wódz kich i sa mo rzą do -
wych oraz licz nie ze bra na mło dzież.
Ksiądz An drzej Mar cak, pro boszcz Ar -
chi ka te dry Chry stu sa Króla w Ka to wi -
cach ra zem z ka pe la na mi Po li cji, WP
i SG od mó wił mo dli twę za du sze za -
mor do wa nych przez NKWD pol skich
jeń ców. 

Oko licz no ścio wa etiu da przy go to wa -
na przez dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej
w Or no to wi cach, skła da nie wień ców
i apel po le głych za koń czy ły ka to wic kie
ob cho dy ku czci za mor do wa nych przed -
wo jen nych po li cjan tów. 

Dzień Pa mię ci Ofiar Zbrod ni Ka tyń -
skiej zo stał uchwa lo ny przez Sejm RP
przez akla ma cję w 2007 r. Ob cho dzo ny
jest 13 kwiet nia, w rocz ni cę ujaw nie nia
przez Niem ców od kry cia ma so wych
gro bów ofi ce rów Woj ska Pol skie go
w Le sie Ka tyń skim w 1943 r. ZSRR
przez 50 lat za prze czał, że wy mor do wał
po nad 22 tys. oby wa te li pol skich: po li -
cjan tów, ofi ce rów WP, sę dziów oraz
funk cjo na riu szy in nych służb II RP, któ -
rzy do sta li się do nie wo li po agre sji
Związ ku So wiec kie go na Pol skę 17
wrze śnia 1939 r. Do pie ro 13 kwiet -
nia 1990 r. pre zy dent ZSRR Mi cha ił
Gor ba czow prze ka zał pre zy den to wi RP
Woj cie cho wi Ja ru zel skie mu li sty prze -
wo zo we za mor do wa nych jeń ców. Od
tego cza su 13 kwiet nia ob cho dzo ny był
pod na zwą Świa to wy Dzień Pa mię ci
Ofiar Ka ty nia. 

Zbrod nia ka tyń ska to nie tyl ko Ka tyń.
To tak że Mied no je, Char ków i By kow -
nia oraz in ne nie od kry te jesz cze miej -
sca. Mied no je, gdzie spo czy wa pra wie
6 tys. pol skich po li cjan tów, jest naj -
więk szą po li cyj ną ne kro po lią na świe cie
i naj więk szym z cmen ta rzy ka tyń -
skich.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Ob ła wa Au gu stow ska 

Zabezpieczanie
materiału DNA 
OOb ła wie Au gu stow skiej pi sa li śmy

po raz pierw szy na na szych ła mach
w 2006 r. i od tam tej po ry śle dzi my wszyst -
kie kro ki, któ re mo gą po móc roz wi kłać jej
ta jem ni cę. 

Przy po mnĳ my, że Ob ła wa Au gu stow ska,
zwa na tak że Lip co wą, jest naj więk szą
zbrod nią na na ro dzie pol skim po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej. Naj więk szą i cią -

gle nie wy ja śnio ną. W ope ra cji NKWD
w lip cu 1945 r. na pół no cno -wschod nich
krań cach okro jo nej przez ZSRR Pol ski
znik nę ło bez śla du oko ło 600 oby wa te li
pol skich. W za bez pie cza niu te re nu po ma -
ga li tak że żoł nie rze LWP, mi li cjan ci i funk -
cjo na riu sze Urzę du Bez pie czeń stwa.
Do tej po ry nie wie my, co sta ło się z ludź -
mi poj ma ny mi w ob ła wie. Stro na ro syj ska
kon se kwent nie od ma wia współ pra cy
przy pol skim śledz twie pro wa dzo nym
przez Od dzia ło wą Ko mi sję Ści ga nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu w Bia -
łym sto ku. 

W mar cu i kwiet niu br. pion śled czy IPN
zor ga ni zo wał na Au gu stowsz czyź nie ak cje
po bie ra nia ma te ria łu ge ne tycz ne go od
krew nych ofiar Ob ła wy Au gu stow skiej. Za -
bez pie czo ny wy maz z ja my ust nej zo stał
prze sła ny do Pol skiej Ba zy Ge ne tycz nej
Ofiar To ta li ta ry zmu Po mor skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go w Szcze ci nie, gdzie
będzie wy korzy sta ny w przy szłych ba da -
niach DNA. Naj pierw jed nak trze ba zna -
leźć miej sce ukry cia ciał. Ak cja zbie ra nia
ma te ria łu ge ne tycz ne go roz ło żo na jest na
2 la ta.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

16 dę bów 
w Kęp nie 

4 kwiet nia przed bu dyn kiem KPP
w Kęp nie po sa dzo no 16 dę bów upa mięt -
nia ją cych szes na stu funk cjo na riu szy Po li -
cji Pań stwo wej, któ rzy zgi nę li w obo zach
so wiec kich i nie miec kich, a słu ży li
przed woj ną w tu tej szej ko men dzie. Swo -
je Dę by Pa mię ci ma ją te raz: An drzej
Stamm, Sta ni sław Ba na szak, Wła dy sław
Bra jer, Igna cy Wi śniew ski, Piotr Be re siń -
ski, Le on Wa lasz czyk, Ka zi mierz Eit ner,
Mi chał Łu czak, Edward Ka li ta, Jan Ki ja -
now ski, Mar cin Faj fer, To masz Jan kow ski,
Jan Ogro do wicz, Ka rol Gen da szek, Ka zi -
mierz Wi śniew ski i Ka zi mierz Nie wia row -
ski. Po li cjan ci z Kęp na po nie śli śmierć w:
Twe rze (Ka li ni nie), Sach sen hau sen, Maj -
dan ku, a tak że w wię zie niach w Ki jo wie,
War sza wie i Po zna niu.

P. Ost. 
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Ma ra ton w Dęb nie
7 kwiet nia br. już po raz dwu na sty naj lep si po li cyj ni dłu go dy stan -

sow cy ry wa li zo wa li w bie gu ma ra toń skim na tra sie w Dęb nie. Za wo -
dy od by ły się w ra mach Mi strzostw Pol ski w Ma ra to nie. Wśród 2,5 tys.
za wod ni ków by ło 120 po li cjan tów i po li cjan tek z ca łe go kra ju. 

Naj lep szy wśród po li cjan tów oka zał się Adam Thiel z KWP
w Gdań sku, któ ry z cza sem 2:36:21 za jął w kla sy fi ka cji ogól nej ma -
ra to nu 13. miej sce. Naj lep sza wśród po li cjan tek Mar ta Wit ke z KWP
w Po zna niu, z cza sem 3:25:35, w kla sy fi ka cji ogól nej upla so wa ła się
na 250. po zy cji.

P. Ost. 
zdj. KWP w Szcze ci nie

Tur niej w Zgo rzel cu 
W Bo ga ty ni od był się XII Mię dzy na ro do wy Tur niej w Pił ce

Noż nej Ha lo wej o Pu char Ko men dan ta Po wia to we go Po li cji
w Zgo rzel cu, wpi sa ny do har mo no gra mu cen tral nych im prez spor -
to wo -re kre acyj nych. 

O tro feum głów ne ry wa li zo wa ło 9 dru żyn, w tym cze ska i stra -
ży po żar nej. Pierw sze miej sce za ję li stra ża cy ze Zgo rzel ca, dru gie
po li cjan ci z Bo le sław ca, a trze cie po li cjan ci z Lesz na. 

Pu char fa ir play otrzy ma ła dru ży na KPP w Ja wo rze.
P.O. 

Kon wój CUP 2014 
W przed ostat ni week end mar ca w Gro dzi sku Wiel ko pol skim od by -

ły się I Mi strzo stwa Pol ski Wy dzia łów Kon wo jo wych Ko mend Wo je -
wódz kich Po li cji w Pił ce Noż nej Ha lo wej. Do ry wa li za cji sta nę ło
16 dru żyn, w tym miej sco wy ze spół po wia tu gro dzi skie go. Go spo da -
rze oka za li się naj lep szym te amem tur nie ju. 

W kla sy fi ka cji po li cyj nej pierw sze miej sce za ję ła dru ży na Wy dzia -
łu Kon wo jo we go KWP w Ka to wi cach, dru gie ze spół z WK KWP
w Kra ko wie, a trze cie pił ka rze z WK KWP w Lu bli nie. Na gro dę fa ir
play ode bra li funk cjo na riu sze z WK KGP. Naj lep szym bram ka rzem
mi strzostw zo stał Se ba stian Sę kow ski z WK KWP w Ka to wi cach, naj -
lep szym za wod ni kiem Mi chał Wi śniew ski z WK KWP w Po zna niu,
a kró lem strzel ców Pa weł Sak z WK KWP w Lu bli nie.

P. Ost. 

Szach i mat 
Po raz trzy na sty w Po krzyw nej od by ły się In dy wi du al ne

Mi strzo stwa Pol ski Służb Mun du ro wych w Sza chach. Do ry -
wa li za cji sta nę ło 79 funk cjo na riu szy z ca łej Pol ski. Rów nych
so bie nie mia ła re pre zen tant ka Po li cji Gra ży na Szma ciń ska
z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Ło dzi. To ona zdo by ła ty tuł
naj lep szej po li cjant ki sza chist ki.

W dniach 9–13 kwiet nia 2014 ro ku w Ośrod ku Wy po czyn ko wo -
-Szko le nio wym „Miesz ko” w Po krzyw nej zma ga li się przed sta wi cie -
le Po li cji, Woj ska Pol skie go, Stra ży Gra nicz nej, Służ by Wię zien nej,
Służ by Cel nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz ochot ni czej stra ży
po żar nej.

Pierw sze miej sce w te go rocz nych Mi strzo stwach Pol ski Służb
Mun du ro wych zdo był Ro bert Tu sta now ski z Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Wierzb cu (gmi na Prud nik). Dru gie Krzysz tof Ba na sik z OSP
w Szy bo wi cach (gmi na Prud nik), a trze cie Da niel Mi chal ski z Jed -
nost ki Woj sko wej w Su le cho wie.

Naj lep szym po li cjan tem sza chi stą z Opolsz czy zny oka zał się
Cze sław Gil z KPP w Głub czy cach. Pu char ufun do wa ny przez ko -
men dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Opo lu wrę czył I za stęp ca ko -
men dan ta po wia to we go Po li cji w Ny sie mł. insp. Piotr Ta ra pa ta.
Naj lep si sza chi ści oprócz pu cha rów otrzy ma li na gro dy pie nięż ne oraz
rze czo we.

Or ga ni za to rem kon kur su od 13 lat jest gmi na Głu cho ła zy.

MA RZE NA GRZE GOR CZYK 
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Mi strzy ni w mun du rze 
Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji Po znań -Je ży ce ma ją w swo -

im ze spo le wi ce mi strzy nię Pol ski w bok sie. Funk cjo na riusz ka
tre nu je od 7 lat, od no sząc suk ce sy na are nie kra jo wej i mię -
dzy na ro do wej.

St. post. Wa ne sa No gaj z KP w Po zna niu -Je ży cach zdo by ła ty tuł
wi ce mi strza Pol ski w XIV Mi strzo stwach Pol ski Se nio rek w Bok sie.
Za wo dy od by ły się w mar cu br. w Gru dzią dzu. Wi ce mi strzy ni Wa ne -
sa No gaj jest funk cjo na riu szem Wy dzia łu Pre wen cji, a służ bę peł ni
w Re fe ra cie ds. Za bez pie cze nia Lot ni ska i Ochro ny Pla có wek Dy -
plo ma tycz nych.

Na za wo dach po li cjant ka sto czy ła 4 bar dzo cięż kie wal ki, wszyst -
kie z obec ny mi ka dro wicz ka mi re pre zen ta cji Pol ski. Mi mo pra cy i in -
nych obo wiąz ków, któ re ma na co dzień, funk cjo na riusz ka je życ kie go
ko mi sa ria tu wspię ła się na wy ży ny swo ich umie jęt no ści i wy gra ła
3 z 4 walk. 

Wa ne sa No gaj tre nu je od 2007 ro ku.
Po cząt ko wo tre no wa ła Muay Thai 
i K-1, jed nak z bie giem cza su swo je
upodo ba nia skie ro wa ła w stro nę kick
boxingu i bok su. Po li cjant ka od no si ła
licz ne suk ce sy na are nie kra jo wej
i mię dzy na ro do wej. By ła wi ce mi -
strzynią i mi strzynią Pol ski ju nio rek
w bok sie (2009 i 2010 r.), wi ce mi -
strzynią świa ta w K-1 (2008 r.). 
Zdo by ła rów nież brą zo wy me dal mi -
strzostw Pol ski w bok sie (2011 r.).

Je życ ka funk cjo na riusz ka jest obec -
nie za wod nicz ką klu bu Pro sna Ka lisz. Od 2015 ro ku bę dzie re pre -
zen to wa ła klub BAU MAL BOKS Po znań.

PIOTR GARST KA 
zdj. Ka ta rzy na Wiel go sik 
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Po li cjant zno wu naj lep szy 
St. post. Da riusz Musz czak z KPP w Mysz ko wie oka zał się nie -

po ko na ny pod czas XIV Mi strzostw Pol ski w Armw re stlin gu, któ -
re od by ły się w kwiet niu w Skier nie wi cach. Zo stał mi strzem
Pol ski w ka te go rii do 100 kg w si ło wa niu na le wą rę kę. Mysz kow -
ski po li cjant zo stał po wo ła ny do ka dry na ro do wej na mi strzo stwa
Eu ro py, któ re od bę dą się w ma ju w Ba ku w Azer bej dża nie. Gra tu -
lu je my!

P. Ost.
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Spor to we za po wie dzi 
W ma ju pla no wa ne są na stę pu ją ce za wo dy z har mo no gra mu

cen tral nych im prez spor to wo -re kre acyj nych: 
– Mi strzo stwa Po li cji w Strze la niu – ko or dy no wa ne przez SP

w Ka to wi cach; 
– Ogól no pol skie Za wo dy Strze lec kie Służb Mun du ro wych

(I edy cja) – Ga bi net KGP; 
– Pił kar ski Tur niej Otwar cia dla Służb Mun du ro wych – SP

w Pi le; 
– Otwar te Mi strzo stwa Po li cji w Bia th lo nie Po li cyj nym

– WSPol. w Szczyt nie; 
– II Węd kar skie Mi strzo stwa Po li cji – SP w Słup sku; 
– Ogól no pol skie Za wo dy Po li cji w Ko lar stwie Prze ła jo wym

– KWP w Ka to wi cach; 
– Ogól no pol skie Za wo dy Po li cjan tów „Strong man 2014” – KPP

w Kło buc ku; 
– Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Pol ski w Pił ce Siat ko wej

– KWP w Ka to wi cach. 
Pierw szych pięć im prez od by wa się w ra mach ob cho dów

95-le cia Po li cji.

Stop ko rup cji 
Ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, mi ni -

ster spor tu i tu ry sty ki An drzej Bier nat oraz wi ce pre zes Za rzą du Ligi
Za wo do wej Pił ki Noż nej Eks tra kla sa SA Mar cin Ani muc ki pod pi sali
17 kwiet nia br. po ro zu mie nie o współ pra cy w za kre sie dzia łań szko -
le nio wych, ma ją cych prze ciw dzia łać ko rup cji w spo rcie i usta wia niu
za wo dów. 

Współ pra ca mię dzy ty mi trze ma pod mio ta mi od by wa się nie od
dzi siaj. Po li cjan ci z Ze spo łu do zwal cza nia Prze stęp czo ści Ko rup cyj -
nej Wy dzia łu Ko or dy na cji Służ by Kry mi nal nej BSK KGP przy go to -
wa li pa kiet ma te ria łów dy dak tycz nych skie ro wa nych do mło dych
spor tow ców nt. ko rup cji w spo rcie. Do tej po ry prze szko lo no około
500 adep tów spor tu z pię ciu szkół mi strzo stwa spor to we go (pił ka
noż na, siat ków ka, siat ków ka pla żo wa, ko szy ków ka, pił ka ręcz na,
rugby). 

Pod pi sa ne po ro zu mie nie umoż li wi przy go to wa nie i prze pro wa -
dze nie po dob nych szko leń an ty ko rup cyj nych dla pił ka rzy w wie ku 
15–18 lat we wszyst kich 16 klu bach Eks tra kla sy.

P. Ost. 

R E K L A M A  

Pół ma ra ton Ślę żań ski 
W ra mach VII Pół ma ra to nu Ślę żań skie go od by ły się pod ko niec

mar ca I Mi strzo stwa Po li cji w Pół ma ra to nie Ślę żań skim. Na star cie
bie gu wy ty czo ne go wo kół Ma sy wu Ślę ży sta nę ło 3,5 tys. bie ga czy,
w tym 126 po li cjan tów i po li cjan tek. Naj lep szą pa nią w gra na to wym
mun du rze oka za ła się An na Fic ner z KPP w Zło to ryi. Wśród po li -
cjan tów trium fo wał Pa weł Pio tra sch ke z SP w Słup sku.

P.O. 
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O tym, jak sku tecz nie ra dzić so bie z kon flik ta mi
w ży ciu za wo do wym, mó wi nad kom. Edy ta Kraw -
czyk, na czel nik Wy dzia łu Psy cho lo gów KWP

w Ło dzi.

Dla cze go do cho dzi do kon flik tów w ze spo le współ pra -
cow ni ków? 

– Tam, gdzie za cho dzi sprzecz ność in te re sów, zwy kle po -
ja wia się kon flikt. Przy czy ny nie po ro zu mień mo gą wy ni kać
z pre dys po zy cji oso bo wo ścio wych czło wie ka, czy li np. skłon -
no ści do na rzu ca nia swo je go zda nia, do kon tro lo wa nia. Po wo -
dem mo że być rów nież zła or ga ni za cja pra cy. Je śli np. nie ma
ja sno okre ślo ne go po dzia łu obo wiąz ków, kom pe ten cji, od -
po wie dzial no ści, za kre su wła dzy, spo so bu pre mio wa nia lub
nie ma wy mia ny in for ma cji mię dzy współ pra cow ni ka mi,
w każ dej chwi li mo że dojść do kon flik tu. Dla te go tak istot -
ny jest spo sób za rzą dza nia przez prze ło żo ne go – mo że sprzy -
jać po wsta wa niu nie po ro zu mień al bo je mi ni ma li zo wać. 

Współpracujemy z osobą konfliktową i roszczeniową,
a sami unikamy sporów – jak poradzić sobie z taką
sytuacją?

– Po win ni śmy ja sno wy ra żać to, co nam się po do ba
w za cho wa niu in nych, a co nie. Moż na po wie dzieć: „Po -
słu chaj, jest mi przy kro, kie dy tak się za cho wu jesz”. Je -
że li za cho wa nie się po wtó rzy, mó wi my: „Je stem zła,
kie dy tak się za cho wu jesz. Na stęp nym ra zem…” – w tym
miej scu wska zu je my spo sób na szej re ak cji, np. „po in for -
mu ję prze ło żo ne go”. Je śli za cho wa nie się po wtó rzy, na le -
ży bez względ nie speł nić za po wiedź. Tyl ko w ta ki spo sób
po ka że my, że dba my o swo je te ry to rium. Waż ne, że by
roz ma wiać spo koj nie, bo emo cje czę sto za ognia ją kon -
flikt. Dla te go do brze wcze śniej przy go to wać się do roz -
mo wy, prze my śleć swo ją ar gu men ta cję.

Je że li na gmin nie uni ka my sy tu acji kon flik to wych, sta -
wia my się w po zy cji ofia ry. Spa da na sza sa mo oce na, w pra -
cy nie czu je my się do brze. Kon se kwen cją mo gą być
za bu rze nia psy cho so ma tycz ne: trud no ści z kon cen tra cją,
roz draż nie nie, brak mo ty wa cji do pra cy itd. 

Jak powinien zachować się przełożony, kiedy zauważy,
że komunikacja między jego pracownikami nie jest
dobra i istnieje ryzyko konfliktu? 

– W mo men cie, gdy złe re la cje mię dzy pra cow ni ka mi
prze kła da ją się na funk cjo no wa nie ko mór ki, obo wiąz kiem
sze fa jest od po wied nia re ak cja. To on po no si od po wie -
dzial ność za pra cę ko mór ki, któ rą nad zo ru je. Je że li jed -
nak nie bę dzie w sta nie roz wią zać pro ble mu, mo że
zwró cić się o po moc do spe cja li stów – psy cho lo gów. Po -
wi nien też pra co wać nad swo imi kom pe ten cja mi, by być
sil niej szym w ob li czu kon flik tu w ze spo le. Sku tecz ną me -
to dą jest np. co aching. Od kil ku lat w Po li cji pro wa dzi się
warsz ta ty SWI (Sys tem Wcze snej In ter wen cji), ad re so -
wa ne do ka dry kie row ni czej. Słu cha cze uczą się, jak
kształ to wać stan dar dy pra cy, i jak wy ma gać ich prze strze -
ga nia od pod wład nych.

Ja ki mi me to da mi roz wią zy wać kon flik ty per so nal ne?
– Ne go cja cje lub me dia cja bę dą sku tecz ne tyl ko wte dy,

gdy obie stro ny wy ka żą do brą wo lę. Ne go cja cje to spo koj -
na roz mo wa mię dzy skłó co ny mi oso ba mi, pod czas któ rej
okre śla ją one przy czy nę spo ru oraz za sa dy, na pod sta wie
któ rych bę dą w sta nie się po ro zu mie wać. Nie ma tu wy gra -
ne go i prze gra ne go. Me dia cje wy ma ga ją za an ga żo wa nia
spe cja li sty, któ ry wy słu cha zwa śnio nych stron i po mo że im
wy pra co wać wspól ną płasz czy znę po ro zu mie nia. Je śli jed -
nak nie uda się po go dzić zwa śnio nych stron, je dy nym sku -
tecz nym roz wią za niem są de cy zje ka dro we.

W ja ki spo sób za po bie gać kon flik tom w pra cy?
– Tam, gdzie są lu dzie, spo rów nie da się unik nąć. Naj -

waż niej sze, że by sy tu acji kon flik to wych nie „za mia tać
pod dy wan”, po nie waż to tyl ko od ro czy wy buch ne ga tyw -
nych emo cji. Waż ne, że by już w mo men cie po ja wie nia się
drob nych nie do mó wień roz ma wiać z dru gą stro ną i sta rać
się wy ja śniać wszel kie nie ja sno ści. I to za rów no w re la -
cjach z prze ło żo ny mi, jak i ko le ga mi z ze spo łu. 

Kon flikt ko ja rzy się z czymś ne ga tyw nym. Czy spo ry mię -
dzy pra cow ni ka mi mo gą mieć po zy tyw ne stro ny? 

– Spo ry mo gą nieść ko rzy ści, ale tyl ko wów czas, gdy
obie stro ny kon flik tu ma ją ten sam cel. Za łóż my, że ma -
my dwie gru py osób, a za da niem każ dej jest opra co wa nie
spo so bu re ali za cji pew ne go pro jek tu. Ze spo ły przed sta -
wią za pew ne od mien ne pro po zy cje. Bro niąc swo ich kon -
cep cji, spie ra jąc się, zwięk sza ją szan se na wy pra co wa nie
naj lep sze go spo so bu. Moż li wość skon fron to wa nia na -
szych po my słów z kon cep cją in nej gru py po zwa la sze rzej
spoj rzeć na da ne za gad nie nie, po łą czyć róż ne ele men ty
i wy pra co wać wspól ną wer sję osta tecz ną. Ten spo sób pra -
cy moż na sto so wać np. pod czas wpro wa dza nia róż ne go
ro dza ju zmian w Po li cji.

rozmawiała Paulina Matusiak-Worek 
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi

zdj. Marcin Kwarta

TYLKO SŁUŻBA Komunikacja wewnętrzna w praktyce (7) POLICJA 997       maj 2014 r.46

Nie zamiatajmy 
konfliktów pod dywan
Potrafimy się sprzeczać niemalże z każdym i o wszystko. 
Bo kolega dostał wyższą premię, bo szef nas nie docenia, bo
jedyna drukarka w wydziale nie działa, bo musimy zastąpić
nieobecną koleżankę, a przecież mamy mnóstwo swoich
obowiązków… Spory między współpracownikami były, są i będą. 

46.05:Layout 6  4/25/14  12:36 PM  Strona 46



maj 2014 r.       POLICJA 997 Przemoc w rodzinie  TYLKO SŁUŻBA 47

W maju ma ukazać się publikacja
poświęcona narzędziom
szacowania ryzyka przemocy
w rodzinie stosowanym w różnych
krajach Europy. 25 i 26 marca br.
w Warszawie odbyło się
poświęcone temu międzynarodowe
spotkanie policjantów.
Na zaproszenie polskiej Policji
uczestniczyli w nim goście z Cypru,
Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii
oraz Bułgarii. 

S po tka nie od by ło się w ra mach pro jek -
tu pn. „Stan da ry zo wa ne na rzę dzia
sza co wa nia ry zy ka prze mo cy w ro dzi -

nie – wzmac nia nie kom pe ten cji eu ro pej -
skich po li cjan tów”. Roz po czął się 1 sierp nia
2012 r., a za koń czy 31 lip ca 2014 r. Jest on
re ali zo wa ny przez Biu ro Pre wen cji i Ru chu
Dro go we go KGP z bu dże tu Pro gra mu
Leonardo da Vinci.

– Pro jekt słu ży po zna niu me tod sza co wa -
nia ry zy ka prze mo cy w ro dzi nie, któ re są
wy ko rzy sty wa ne przez po li cje z kra jów
w nim uczest ni czą cych – tłu ma czy nad kom.
Ma rze na Kor da czuk -Wąs z Biu ra Pre wen cji
i Ru chu Dro go we go KGP.

To by ło szó ste i ostat nie spo tka nie w ra -
mach te go pro jek tu, dru gie prze pro wa dzo ne
w Pol sce. Zdo by ta pod czas nich wie dza po -
zwo li ła pol skiej Po li cji opra co wać na rzę dzia
sza co wa nia ry zy ka za gro że nia ży cia i zdro -
wia osób do tknię tych prze mo cą. Kwe stio na -
riu sze i al go ryt my są uży wa ne przez
po li cjan tów od 1 stycz nia 2014 r. Pi sa li śmy
o nich w nu me rze 12 z 2013 r.

Każ dy kwe stio na riusz za wie ra 13 py tań.
Uwzględ nia ją one czyn nik ry zy ka, czy li ce -
chy i za cho wa nia po zwa la ją ce przy pusz czać,
że w przy pad ku ich wy stą pie nia i sku mu-
lo wa nia bę dzie wzra sta ło za gro że nie zdro -
wia i ży cia osób do tknię tych prze mo cą. 
Kwe stio na riu sze nie są sto so wa ne przez po -
li cjan tów ob li ga to ryj nie, ale wte dy, gdy po -
ja wia ją się wąt pli wo ści, czy w da nej sy tu acji
na le ży za trzy mać oso bę sto su ją cą prze -
moc.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. An drzej Mi tu ra 

Jak szacować ryzyko

For mu la rze „Nie bie ska Kar ta – A” w licz bach
W 2013 ro ku po li cjan ci wy peł ni li 61 047 for mu la rzy „Nie bie ska Kar ta – A”,

o 19,02 proc. wię cej niż w 2012 ro ku (51 292) 

źró dło: BPiRD KGP 

W 2013 ro ku naj wię cej for mu la rzy „Nie bie ska Kar ta – A” w prze li cze niu na 100 000
miesz kań ców1 spo rzą dzo no na te re nie dzia ła nia KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim
(281,63), KWP w Olsz ty nie (264,85), KWP z sie dzi bą w Ra do miu (246,77) oraz KWP
w Rze szo wie (207,92). Naj mniej for mu la rzy „Nie bie ska Kar ta – A” w prze li cze niu
na 100 000 miesz kań ców wy peł ni li po li cjan ci na te re nie dzia ła nia KWP we Wro cła wiu
(83,61), Ko men dy Sto łecz nej Po li cji (100,47), KWP w Po zna niu (102,77) oraz KWP
w Gdań sku (108,55).

na pod sta wie in for ma cji BPiRD KGP oprac. IF
1 Da ne Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go po cho dzą ce ze stro ny in ter ne to wej: www.stat.gov.pl/gus,
Bank da nych lo kal nych – Lud ność (da ne za 3 kwar ta ły 2013 r.).

liczba formularzy
wszczynających procedurę

liczba formularzy dot.
kolejnych przypadków

przemocy w rodzinie w trakcie
trwającej procedury

2012 r.         2013 r.

0               20 000           40 000          60 000

44 146

50 934

7 146

10 113
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Frag ment kry mi na łu Sa szy Ha dy
Trup z Not tin gham

Roz dział 1
Już na cie bie cze ka – po wie dzia ła Ma ry,

wska zu jąc kciu kiem za sie bie, za nim Nick
Jo nes zdą żył się ode zwać i wy ra zić na dzie ję,
że szef za po mniał o tym, że go we zwał, i po -
szedł na tur niej tań ców ga elic kich al bo do -
rocz ne spo tka nie Sto wa rzy sze nia Peł nych
Na dziei Węd ka rzy znad Ta mi zy. (…)

O’Con nor bar dzo szyb ko prze szedł do 
rze czy. 

– Oczy wi ście wiesz, o czym chcia łem z to -
bą po roz ma wiać – po wie dział, kie dy tyl ko
Nick usiadł w fo te lu na prze ciw ko je go im -
po nu ją ce go biur ka. (...)

– Za pew ne zno wu cho dzi o Ben de li -
na – od parł Nick. (...)

O’Con nor uło żył ja kieś do ku men ty w rów -
nym sto sie na biur ku przed so bą i spró bo wał
cza ru ją co się uśmiech nąć. Ja ko że był dwu -
stu fun to wym Ir land czy kiem o czer wo nej,
jak by wy sma ga nej wi chra mi z An trim twa rzy
i na stro szo nych ru dych wą sach, efekt oka zał
się nie co nie po ko ją cy. 

– Na uczy ciel ka z Do rche ster za dźga na
no żem w par ku. Po dej rze wa ją sie dem na -
sto let nie go chło pa ka, z któ rym mia ła po -
dob no ro mans, jej ucznia – po wie dział
pół gło sem O’Con nor, kon fi den cjo nal nie
uno sząc brwi. (...) 

– Nie.
O’Con nor, nie zra żo ny, odło żył ra port na

bok i zer k nął na ko lej ny.
– Sza no wa ny wy daw ca zo stał zna le zio ny

na swo im biur ku w po nie dzia łek ra no,
sztyw ny jak kĳ od mio tły. Ktoś go naj pierw
otruł, a po tem ele ganc ko wbił mu no życz ki
pod ło pat kę. Po ło wa pra cow ni ków wy daw -
nic twa nie ma ali bi, ale chło pa kom nie uda -
ło się jesz cze ni ko go wy ty po wać. Miał byś
po le do po pi su.

– Nie.
– Udu szo na pan na mło da z Ol dham. – Ak -

sa mit ny głos O’Con no ra przy wiódł Nic ko wi
na myśl pew ne go zło to uste go kel ne ra, któ re -
mu w ze szły wto rek uda ło się na mó wić go na
nie świe żą ja gnię ci nę. – Pan mło dy pa mię ta
tyl ko, że szedł wziąć prysz nic, a po tem na gle
zga sło świa tło. Kie dy się ock nął, dziew czy na
za czy na ła sty gnąć. (...) 

– Nie.
– Se ryj ny mor der ca z Taun ton. Jak na

razie ma ją sześć tru pów. Ale mo że bę dzie
wię cej – do dał po śpiesz nie. – Gość ob ci -

na ofia rom gło wy. Tak jak lu bisz – uśmiech -
nął się do Nic ka z na dzie ją.

– Nie.
Nad ko mi sarz spo chmur niał, przej rzał resz -

tę ra por tów, a w koń cu się gnął po je den z try -
um fu ją cą mi ną, jak by wy cią gał asa z rę ka wa. 

– Po pu lar ny mło dy den ty sta za tłu czo ny
na śmierć wła sną ra kie tą do te ni sa. Du żo, du -
żo krwi. Śledz two pro wa dzi ta no wa z wiel -
kim biu stem, Eile en Ro berts. Mógł byś…

– Nie, nie mógł bym – za pew nił Nick.
– Sze fie, prze cież już o tym roz ma wia li śmy.
Cał kiem nie daw no – do rzu cił zna czą co.

– Mia łeś dość cza su, że by zmie nić zda nie
– stwier dził cierp ko O’Con nor, ku uldze Nic ka
re zy gnu jąc ze słod kie go to nu i przy mil ne go
uśmiesz ku. – Nick, wiesz, że bar dzo cię ce nię
ja ko so lid ne go, do kład ne go pra cow ni ka. Do sko -
na le wy ko nu jesz swo je obo wiąz ki. Wzo ro wo. Ale
mógł by je wy ko ny wać rów nie wspa nia le ja kiś tę -
py urzęd nik, ja kich w na szym wy dzia le nie bra -
ku je. Za to ty, Nick, masz ta lent i po wi nie neś
go wy ko rzy sty wać. Po tej he cy z Ben de li nem
wszy scy o cie bie py ta ją. Na praw dę do brze by to
wy glą da ło, gdy by śmy cię wy po ży czy li przy naj -
mniej do jed nej z tych spraw…

– To by ła po je dyn cza ak cja, nie bę dę się
już ba wił w pry wat ne go de tek ty wa. – Nick
po krę cił gło wą, zu peł nie nie wzru szo ny żar -
li wym to nem nad ko mi sa rza. 

– Wiem, że kiep sko wspo mi nasz współ pra -
cę z Lin ne tem, ale te raz by ło by zu peł nie
ina czej – O’Con nor się nie pod da wał. – Oni
by tam osza le li ze szczę ścia, że ra czy łeś przy -
je chać. Słu chaj, ja nie mó wię na wet, że masz
ta ką spra wę oso bi ście roz wią zać. Na praw dę
wy star czy ło by, że byś się tam po ka zał, pod -
niósł mo ra le, po wę szył odro bin kę. I mo że tak
przy pad kiem byś…

– Sze fie, na wet gdy bym chciał, to te raz nie
mam cza su – uciął Nick. (...)

– Nie chcę te go słu chać. Nick, obie caj mi
cho ciaż, że się nad tym za sta no wisz. Hm?

Nie? A mo że ci jesz cze po czy tam ra por ty?
– za pro po no wał nie co ża ło śnie.

– Już mi czy ta łeś. Trzy ra zy.
– No do brze. To cho ciaż wpad nĳ w nie -

dzie lę na ko la cję do nas. (...)
– Do brze. Ale nie bę dzie my roz ma wiać

o pra cy, praw da? – za py tał ostroż nie.
– Ależ skąd.

*
– Pró bo wał cię na zmia nę prze ko ny wać od -

rą ba ny mi gło wa mi i wdzięcz ny mi krą gło ścia -
mi ka pi tan Ro berts? – za py ta ła Ma ry, kie dy
tyl ko za mknął za so bą drzwi do ga bi ne tu
szefa. (...)

Nick wie dział, że nie pod słu chi wa ła. Po
pierw sze, Ma ry mia ła swo je za sa dy, a po dru -
gie, wca le nie mu sia ła pod słu chi wać. Za pew -
ne mo gła by zro bić no tat ki z tej roz mo wy,
jesz cze za nim się od by ła.

– Tak czy ina czej by łeś twar dy. Nie da łeś się.
– Aha – mruk nął w za my śle niu.
– I bar dzo do brze – po wie dzia ła, po kle pu -

jąc go po łok ciu. – Prze cież sam wiesz, co jest
dla cie bie naj lep sze. 

Nick na pew no czuł by się pod nie sio ny
na du chu so li dar ną po sta wą Ma ry, gdy by nie
to, że coś go za sta no wi ło w to nie, ja kim zo -
sta ła wy po wie dzia na ta uwa ga. Za nim jed -
nak zdą żył ją o to za py tać, szyb ko zmie ni ła
te mat.

– Idzie my na ba sen po pra cy?
– Tak, tyl ko mu si my wyjść od ra zu, bo

o osiem na stej trzy dzie ści mam po ciąg do
Mo re ton. 

Ma ry spoj rza ła na nie go
z po li to wa niem.

– WIEM. (…)

Sa sza Ha dy 
Trup z Not tin gham. 
Ofi cyn ka, Gdańsk 2013,
s. 416
Skró ty po cho dzą od re dak cji.

„Al fred Ben de lin wró cił mię dzy kart ki ksią żek i tam po wi nien po zo stać” – tak uwa ża
lon dyń ski po li cjant Nick Jo nes. Nie ste ty je go szef ma in ne zda nie i uwa ża, że sko ro
lu dzie chcą, by to po wie ścio wy de tek tyw roz wią zy wał ich kło po ty, a nie funk cjo na riusz
z krwi i ko ści, to trze ba za ci snąć zę by i grać da lej. Wszak sze fo wi, zwłasz cza Ir land -
czy ko wi, się nie od ma wia…
Trup z Not tin gham to dru gi kry mi nał Sa szy Ha dy, mło dej kra kow skiej pi sar ki. Cho -
ciaż au tor ka nie kry je swo jej fa scy na cji Aga thą Chri stie i Jo em Ale xem, to jej po wie -
ści dzie ją się we współ cze snej Wiel kiej Bry ta nii – i po dob nie jak dzie ła jej pa tro nów
nie po zwa la ją ode rwać się od lek tu ry. Roz mo wę z Sa szą Ha dy i frag ment jej de biu -
tanc kie go kry mi na łu Mor der stwo na mo kra dłach za mie ści li śmy w 2012 r. w nr. gru -
dnio wym „Policji 997”.  AW

Kuszenie Nicholasa Jonesa
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

KRZYŻÓWKA NR 5

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 B.

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, które tworzą litery w kratkach oznaczonych
w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 21:

(..................),  (..............)  (...................................) – (.....................................................) ! 
1   2   3   4        5   6   7       8   9   10   11   12   13         14   15   16   17   18   19   20   21

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 20 maja 2014 r.
W e-mailu 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 Oficynka.
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 4: „Wiosny – w kalendarzu i sercach”. 
Nagrodę, książki Wydawnictwa Zysk i S-ka, wylosowali: Anna Kotkowska z Puław, Teresa Nowicka
z Milicza i Jerzy Sposób ze Świdnicy.

• do tamowania krwi (4)
• koń gorącokrwisty (4)
• włókno z banana 

manilskiego (5)
• zatoka na Morzu Czerwonym (5)
• system wynagrodzenia (5)
• burmistrz w Hiszpanii (5)
• polski herb szlachecki, 

m.in. Skarbków (6)
• biało kwitnie, gdy 

wakacje tuż (6)
• roczniki (6)
• kraina szczęśliwości (7)
• ... z pieca spadło (8)
• nieobecność (8)
• pełne rybek (8)
• pani, która otrzyma przesyłkę (9)
• magiczne słowo (11)
• Kamilla, gra w serialu 

„Na dobre i na złe” (4)

• był sobie dziad i ona (4)
• mieszkalny lub czekoladowy (4)
• płynie przez Bydgoszcz (4)
• na dwoje wróżyła (5)
• Murzynek z wiersza (5)
• nie hossa (5)
• maluszek (5)
• budują tamy na rzekach (5)
• dla mnie...! (5)
• gdy Suflera – to gra (5)
• „boczny” męski zarost (6)
• bakteria, zarazek (6)
• jego pędy lubią pandy (6)
• potężne drzewo z sawanny (6)
• otacza żółtko (6)
• sprawdzenie stanu zdrowia (7)
• Kraftówna lub Radziwiłłówna (7)
• odrażający typ (4)
• ze stolicą w Bagdadzie (4)
• starożytna nazwa Hiszpanii (6)

• król z dramatu Szekspira (4)
• imię zawodowca, grał go 

Jean Reno (4)
• miara papieru (5)
• górska – to hala (4)
• na szpilki – nie przemĳa (4)
• Orła Białego z Gwiazdą (5)
• niewolnik (3)
• tyci raj (4)
• obejmuje obraz (4)
• cienka metalowa, 

też z kremem (5)
• szyje siodła, uprzęże (6)
• sławny pieśniarz 

i gawędziarz góralski (6)
• podatkowe – ograniczane (4)
• pod jego murami zginął 

imć Longinus Podbipięta (6)
• część żołądka krowy (5)
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7 kwiet nia br. przed Obe li skiem „Po le głym
Po li cjan tom – Rzecz po spo li ta Pol ska”
na dzie dziń cu Ko men dy Głów nej Po li cji

w War sza wie od by ła się uro czy stość upa mięt -
nia ją ca 74. rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej. 

Go spo da rzem ob cho dów był ko men dant
głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski. 

– W 1940 r. bez bron nych jeń ców nie wy po -
wie dzia nej woj ny stra co no bez są du i bez 
wy ro ku, ła miąc wszel kie kon wen cje mię dzy -
na ro do we i pra wa mo ral ne – przy po mniał
w swoim wy stą pie niu. – Za mor do wa no przed -
sta wi cieli eli ty in te lek tu al nej II Rze czy po -
spo li tej: po li cjan tów Po li cji Pań stwo wej,
na uczy cie li, urzęd ni ków pań stwo wych, żoł -
nie rzy Woj ska Pol skie go i Kor pu su Ochro ny
Po gra ni cza, straż ni ków wię zien nych oraz żoł -
nie rzy żan dar me rii. Wszy scy oni nie tyl ko zo -

sta li za mor do wa ni – mie li być wy kre śle ni
z ludz kiej pa mię ci. 

Ge ne rał Dzia ło szyń ski, zwra ca jąc się do ro -
dzin przed wo jen nych po li cjan tów, po dzię ko wał
za prze cho wa nie tej pa mię ci. 

Mo dli twy w in ten cji za mor do wa nych od mó -
wi li: or dy na riusz WP, kra jo wy dusz pa sterz Po li -
cji ks. bp Jó zef Guz dek, na czel ny pra wo sław ny
ka pe lan Po li cji ks. An drzej Boł bot oraz ka pe lan
Ewan ge lic kie go Dusz pa ster stwa Woj sko we go
ks. To masz Wi głasz. 

Pod czas uro czy sto ści se kre tarz Ra dy Ochro ny
Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa An drzej Ku nert
ode brał z rąk pre ze sa War szaw skie go Sto wa rzy -
sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939 Mi cha ła Wy kow -
skie go oraz prze wod ni czą ce go Ka pi tu ły
Ho no ro we go Me da lio nu Pa mię ci Pie ta Mied -
no je 1940 Je rze go Mo to czyń skie go to wła śnie

wy róż nie nie, przy zna wa ne przez po tom ków
funk cjo na riu szy PP. 

Ce re mo nię za koń czy ło skła da nie wień ców.
Ze bra ni uczci li za mor do wa nych mi nu tą ci szy.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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Dług pamięci 
– Ofiara złożona w dołach śmierci nie poszła na marne – powiedział
na uroczystości przed gmachem KGP minister spraw wewnętrznych
Bartłomiej Sienkiewicz. – Przez ostatnie dwadzieścia kilka lat niepodległej
Polski możemy ze spokojem i ze zdecydowaniem obserwować wydarzenia
wokół nas i być pewni, że ta historia się nie powtórzy. To jest ten
podstawowy dług pamięci wobec ludzi poległych w kwietniu 1940 r. Niech
ich pamięć trwa! Niech trwa wielka, silna Polska! 

Minister Bartłomiej
Sienkiewicz wita się
z Tadeuszem Kononem,
honorowym prezesem
WSRP 1939 

Andrzej Kunert 
z Pietą Miednoje
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