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POLICYJNY PITAWAL 
Postrach Podhala
Drogę znaczył krwią – zabijał dla pieniędzy

TYLKO ŻYCIE
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Opatrywanie ran – od szybkiego, sprawnego i fachowego
opatrzenia ran zależy często życie poszkodowanego

U NAS
Święty Michał Archanioł
Niebieski opiekun – jest patronem policjantów

PRAWO
Wątpliwości policjantów
Prowokacja z art. 200 k.k. – czy wprowadzenie do art. 19 ust. 1
ustawy art. 200 k.k. pozwala Policji na stosowanie wobec
pedofilów prowokacji?

PASJE
Fotografia
Policjant, co z nieba pstryka – w kartuskiej komendzie sierżant
Artur Socha ma ksywę „Latający policjant”

ŚWIAT
Misja ONZ w Gruzji
Na linii przerwania ognia – dwaj polscy policjanci uczestniczą 
w misji na granicy między Gruzją a Abchazją

ROZRYWKA
Kryminał retro
77 lat temu w Lublinie – w kryminale Marcina Wrońskiego jest
atmosfera przedwojennego miasta, jest trup, a nawet trzy, 
i jest dzielny podkomisarz o wyglądzie kryminalisty
Aktor Krzysztof Kiersznowski
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TYLKO SŁUŻBA
Pomoc Policji
Gdzie komornik nie może... – w Kazimierzu Dolnym komornikowi
w eksmisji byłych zakonnic towarzyszyło 150 policjantów
...tam Policję pośle – Policja udziela pomocy i komornikowi, 
i kuratorowi, a jak po mieście błąka się bezdomna świnia, 
też pomoże
Chwila do Schengen
Ostatnie strojenie – zostało już tylko dostrojenie wszystkich
urządzeń i będziemy mogli przekraczać granice ze wszystkimi
państwami UE bez kontroli
Szkolenia
Uczymy się Europy – polska Policja musi współpracować 
z zagranicznymi odpowiednikami, a do tego trzeba być 
dobrze przygotowanym
Granatowa rewolucja
Wielkie testowanie trwa – testujący nowe mundury spotkali się 
z ich producentami i pracownikami BLP KGP. Omówiono po kolei
wszystkie elementy
Badania społeczne
Jak to robią w Słupsku – wiedzy, czy ludzie, którym służy Policja,
czują się bezpiecznie, dostarczyć mogą tylko badania społeczne
Dzielnicowy Roku
Brawo Opole! – Piąty, jubileuszowy Finał Ogólnopolskich Zawodów
Policjantów Dzielnicowych 
Interpol o dobrach kultury
Ruch w zabytkach – celnicy zauważają, że dobra, które w czasie
wojen wywieziono na Zachód, teraz powoli wracają

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY
Stosunki międzyludzkie w Policji
Mobbing – patologia organizacji – instytucje, w których
zarządzanie oparte jest na rozkazie, stwarzają warunki szczególnie
sprzyjające mobbingowi

SENSACJE
Zbrodnia i „Amok”
Nigdy nie lekceważ przeciwnika – media uznały książkę 
Krystiana B. za koronny dowód winy autora-mordercy. 
Prokuratura i sąd – nie. Policjanci zdobyli dowody

O NAS
Wizerunek Policji
Policja bierze wszystko – dwa prestiżowe wyróżnienia w dziedzinie
PR w Polsce otrzymali w tym roku Paweł Biedziak 
i Mariusz Sokołowski
www.policja.pl – w nocy z 1 na 2 października br. wystartował
nowy portal Policji
Z kamerą wśród policjantów – policyjne produkcje filmowe mają
zaprezentować, jak świetnie Policja jest wyszkolona 
i jak skutecznie chroni obywateli

OBOK NAS
Rekonstrukcje historyczne
Walczą jak przed laty – podczas rekonstrukcji uczestnicy
odwiedzają miejsca pamięci, przypominają zapomniane epizody 
z historii najnowszej

zdjęcie na okładce Andrzej Mitura
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Gdzie komornik
nie może...

Gdzie komornik
nie może...

Wielu czynnościom eksmisyjnym towarzyszy
Policja. O pomoc prosi komornik. Na piśmie.

Zwykle towarzyszy mu dwóch, trzech
funkcjonariuszy. Tym razem komornika 
i jego sześciu asystentów ubezpieczało

około 150 policjantów. W odwodzie czekało
drugie tyle. Na wypadek, gdyby coś się stało.
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Eks mi sja by łych za kon nic z klasz to ru w Ka zi mie rzu Dol nym to

chy ba pierw sza sy tu acja, by ko mor ni cy mie li do czy nie nia z tak

du żą licz bą eks mi to wa nych. Po nad 60 osób. Do te go nie wia do -

mo by ło zu peł nie, cze go moż na się po nich spo dzie wać. Pod uwa gę

bra no naj gor sze sce na riu sze.

– By li śmy przy go to wa ni na wszyst ko. Roz wa ża li śmy wa rian ty

od po ko jo wych do za ist nie nia sy tu acji kry zy so wej – mó wi pod insp.

Mi ro sław Afty ka, szef szta bu do wód cy ope ra cji. 

– Mo gło prze cież dojść do naj gor sze go. Gdy by by łe za kon ni ce

chcia ły utrud niać nam dzia ła nie, mo gły przy go to wać wie le przy krych

nie spo dzia nek – do da je mł. insp. Mi ro sław So kal, do wód ca ak cji. 

Z PO SZA NO WA NIEM GOD NO ŚCI
10 paź dzier ni ka. Mgli sty, chłod ny po ra nek w Ka zi mie rzu Dol nym.

Na pię cie ro sło, im bli żej by ło do 9.00. Wte dy do bra my klasz to ru za -

pu kał ko mor nik. W po go to wiu cze kał pa trol sa per ski. Gdy by się oka -

za ło, że ży cie i zdro wie osób prze by wa ją cych za mu ra mi klasz to ru

jest za gro żo ne, sa mo chód pan cer ny „Dzik” miał sta ra no wać wro ta.

Wszyst ko by ło do pra co wa ne tak, że by Po li cja mo gła zna leźć się

w środ ku w cią gu kil ku mi nut. Cho dzi ło o bez pie czeń stwo. Bo za da -

niem Po li cji w ta kich sy tu acjach jest za pew nie nie bez pie czeń stwa

za rów no ko mor ni ko wi, ja k i uczest ni kom po stę po wa nia eg ze ku cyj ne -

go. Po li cja nie jest stro ną w kon flik cie. 

– Przy go to wy wa li śmy się do tej ak cji dłu go i przy za an ga żo wa niu

wszyst kich. Na od pra wach ksiądz tłu ma czył nam ca łą sy tu ację od stro -

ny Ko ścio ła. Psy cho lo go wie podpowiadali, jak ra dzić so bie ze stre sem.

Prze ło że ni po wta rza li, że trze ba zro bić wszyst ko, że by ak cja prze bie -

gła z po sza no wa niem god no ści osób, któ re są w środ ku – opo wia da 

mł. asp. Do ro ta Po mor ska z ze spo łu ds. wy kro czeń KPP w Pu ła wach.

Naj bar dziej ba ła się re ak cji by łych be ta nek. Nie ona jed na.

– Nie po wiem, był strach. Wie czo rem, dzień przed eks mi sją, ze -

bra ły śmy się z ko le żan ka mi w ho te lo wym po ko ju i po raz ko lej ny ana -

li zo wa ły śmy, co się mo że wy da rzyć i jak ma my się za cho wać

w kon kret nych sy tu acjach – wspo mi na st. post. Syl wia Kac per ska

z od dzia łów pre wen cji w Pia secz nie. – Mia ły śmy na przy kład in for -

ma cję, że jed na z by łych sióstr jest che micz ką. Ba ły śmy się, czy nas

nie po trak tu ją ja kimś nie bez piecz nym środ kiem. 

Noc przed pla no wa ną eks mi sją by ła tak ner wo wa, że Syl wia nie

mo gła spać. Za snę ła ko ło pół no cy, a o trze ciej nad ra nem by ła już

na no gach. Do ro ta zgod nie z su ge stia mi psy cho lo gów wzię ła na

ak cję cze ko lad ki. Mia ły jej po móc prze trwać kry zys. 

BIER NY OPÓR
Wej ście do bu dyn ku nie by ło ła twe. Zgod nie z prze wi dy wa nia mi byłe

za kon ni ce nie za re ago wa ły na pu ka nie i nie wy szły z klasz to ru do bro -

wol nie. Ko mor ni ko wi nie po zo sta ło nic in ne go niż za rzą dze nie przy -

mu so we go otwar cia drzwi. Naj pierw po dra bi nie na dru gą stro nę

mu ru prze szedł ślu sarz. Asy sto wał mu po li cjant. Chwi lę póź niej

na te ren klasz to ru ra zem z ko mor ni kiem we szło kil ku dzie się ciu

funk cjo na riu szy w ka skach, z tar cza mi. I znów ślu sarz. Tym ra zem

mu siał roz pruć za mek drzwi wej ścio wych. Od tej po ry li czy ła się każ -

da se kun da. Kil ku dzie się ciu po li cjan tów po dzie lo nych na gru py 

mia ło do prze szu ka nia 120 po miesz czeń. Roz pro szy li się. Piw ni ca,

pię tro, pra we skrzy dło, le we, strych...

– Każ da gru pa, że by się nie po my lić, mia ła swo ją na zwę i na klej -

kę. I tak szła: gru pa zie lo na, nie bie ska, żół ta. W każ dej by ło kil ka 

ko biet. One wcho dzi ły na sa mym koń cu – opo wia da pod insp. Ja nusz

Wój to wicz, rzecz nik KWP w Lu bli nie. 

– Pierw sze, co po li cjan ci usły sze li po wej ściu do klasz to ru, to

śpiew. Chwi lę póź niej oka za ło się, że wszyst kie sio stry zgro ma dzi ły

się na gó rze, w sal ce na pod da szu, któ rą na zy wa ły ka pli cą – do da je

pod insp. Ma riusz So ko łow ski, rzecz nik KGP.

By łe be tan ki sie dzia ły na pod ło dze. Uśmiech nię te, śpie wa ły, gra -

ły na gi ta rze, kla ska ły. Ko mor ni ka, któ ry od czy ty wał im wy rok są du,

igno ro wa ły i za głu sza ły. Ale spo kój był tyl ko po zor ny. Gdy pa dło na -

zwi sko Ja dwi gi L., ich sio stry prze ło żo nej, ze rwa ły się na rów ne 

nogi i moc no zła pa ły pod rę ce. By ło ja sne, że nie ma ją za mia ru 

do bro wol nie opusz czać klasz to ru. Bier ny opór. Ze ro dia lo gu. Pod nie -

sio ne gło sy. Nie któ re ze zbun to wa nych za kon nic za czę ły kie ro wać

w stronę „nie pro szo nych go ści” mo dli twy, in ne ob rzu ca ły ich in wek -

ty wa mi. Z ty łu, za ko bie ta mi awan tu ro wał się ich du cho wy przy wód -

ca, były franciszkanin Ro man K. Po li cjan ci opo wia da li póź niej, że

ma chał mon stran cją, tak jak by rzu cał cza ry, prze kli nał wszyst kich,

a ne go cja tor kę wy zwał od naj gor szych. Słowami i za cho wa niem dawał

zbun to wa nym siostrom przy kła d. Na krę ca ły się.

– Nie by ło wyj ścia. Po li cjan ci mu sie li po je dyn czo brać pod rę ce

ko lej ne ko bie ty i wy pro wa dzać je z sal ki. Gru pa z mi nu ty na mi nu -

tę by ła co raz mniej licz na. Nie zmier nie waż ne jest od se pa ro wa nie

li de rów – opo wia da So ko łow ski.

– To je dy ny mo ment, gdy at mos fe ra stała się na praw dę na pię ta –

przy zna je Wój to wicz. – Emo cje by ły tak sil ne, że po li cjant ki, któ re

bra ły w tym udział, mia ły łzy w oczach. Nie by ło im ła two, bo be tan -

ki re ago wa ły hi ste rycz nie i nie da ło się ich prze ko nać do opusz cze -

nia bu dyn ku. Do brze, że w ak cji bra li udział psy cho lo dzy

i ne go cja to rzy. Ale to też nie sta ło się ot tak, jak za do tknię ciem cza -

ro dziej skiej różdż ki. Tro chę to trwa ło.
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Byłe betanki 
nie dopuszczały policjantów 
do Jadwigi L. (pierwsza z lewej).
Teraz ma ona odpowiedzieć 
za naruszenie miru domowego

�
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W ASY ŚCIE PO LI CJAN TEK
Po tem by ło już tyl ko spo koj nie. Ro man K. –

obez wład nio ny i sku ty – zo stał wy pro wa dzo -

ny przez po li cjan tów z klasz to ru. Ja dwi gę L.

też od se pa ro wa no od by łych za kon nic. Dwu -

mie sięcz ne dziec ko, któ re ra zem z ro dzi ca mi

po li cjanci zna leźli w klasz to rze, ka ret ka za -

bra ła do szpi ta la. Z bu dyn ku wy pro wa dzo no

też by łe sio stry z Ro sji i Bia ło ru si, któ rym

wy ga sło pra wo do le gal ne go po by tu w Pol -

sce. Po zo sta łe ko bie ty po dzie lo no na mniej -

sze gru py i roz dzie lo no po po ko jach.

At mos fe ra się roz luź ni ła. By łe be tan ki znów

śpie wa ły i uśmie cha ły się. Pil no wa ne przez

po li cjant ki pa ko wa ły się, pró bo wa ły dys ku -

to wać na te ma ty re li gĳ ne, a po tem na wet

wy mie nia ły się prze pi sa mi na do mo wy 

bu dyń i cia sta. 
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Zro zu mia łem, że to nie są praw dzi we sio stry

– mó wi je den z po li cjan tów. 

Py ta nie: „Czy Po li cja na po le ce nie ko mor -

ni ka mo że wy pro wa dzić si łą eks mi to -

wa ne go?” po ja wi ło na stęp ne go dnia na

In ter ne to wym Fo rum Po li cyj nym. I za raz po -

sy pa ły się na stęp ne: Co po li cjant mo że?

Jakie ma za da nia? Czy ro la Po li cji nie po win -

na ogra ni czać się tyl ko do czu wa nia nad pra -

wi dło wym prze bie giem eks mi sji? A co, je śli

eks mi to wa ny sta wia bier ny opór? Na ja kiej

pod sta wie po li cjant ma go usu nąć si łą?

Insp. Ma riusz Róg, dy rek tor Biu ra Praw -

ne go KGP, nie ma wąt pli wo ści.

– Tu taj mie li śmy do czy nie nia z kla sycz ną

po mo cą ko mor ni ko wi przy wy ko ny wa niu

czyn no ści eg ze ku cyj nych. Zgod nie z roz po -

rzą dze niem mi ni stra spraw we wnętrz nych

i ad mi ni stra cji (Dz.U. nr 10 z 2002 r.,

poz. 106 – red.) ko mor nik ma pra wo po pro -

sić Po li cję o udzie le nie po mo cy, je że li ist nie -

je za gro że nie bez pie czeń stwa w miej scu

pro wa dze nia czyn no ści, al bo ist nie je po ten -

cjal ne nie bez pie czeń stwo opo ru osób, wo bec

któ rych to czy się po stę po wa nie. W przy pad -

ku eks mi sji by łych be ta nek Po li cja udzie li ła

po mo cy w za kre sie prze zwy cię że nia bier ne -

go opo ru. Nie ma nad czym dys ku to wać. Bo

jak udzie lić po mo cy, gdy się na tra fi na opór?

Przy użyciu tych środ ków, któ re są prze wi -

dzia ne w usta wie o Po li cji, czy li środ ków

przy mu su bez po śred nie go – tłu ma czy. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. An drzej Mi tu ra

Po li cja ob li czy ła kosz ty eks mi sji i wy sta wi ła ko mor ni ko wi 
ra chu nek na kwo tę 36 255,24 zł.

– By ły przy ja zne i spo koj ne. Chy ba dla -

te go, że mia ły do czy nie nia z ko bie ta mi. 

Bo prze cież wia do mo, ko bie ta z ko bie tą 

za wsze się do ga da – mó wi mł. asp. Do ro ta

Po mor ska.

– Funk cjo na riusz ki re ago wa ły róż nie. Nie -

któ re nie da wa ły się wcią gać w roz mo wę, 

in ne, wręcz prze ciw nie, mi ło ga wę dzi ły –

opo wia da st. post. Syl wia Kac per ska. – By ła

też ta ka sy tuacja, że jed na z ko biet tak 

so bie upodo ba ła po li cjant kę, że po tem nie

chcia ła iść z ni kim in nym. Mó wi ła: „Pój dę

tyl ko z tą pa nią”, bo ufa ła tyl ko jej. 

Kil ka mi nut po 14.00 by łe sio stry w asy -

ście po li cjan tek za czę ły opusz czać klasz tor

i zaj mo wać miej sca w pod sta wio nym

na dzie dziń cu au to bu sie. Pół go dzi ny póź -

niej pierw szy au to kar od je chał do jed ne go

z trzech ośrod ków re ko lek cyj nych ar chi die -

ce zji lu bel skiej. O 16.00 klasz to r opu-

stoszał. Ma riusz So ko łow ski, rzecz nik KGP,

po in for mo wał me dia, że Po li cja wy pro wa -

dzi ła z domu be ta nek 61 by łych za kon nic,

jed ne go byłego za kon ni ka i pięć osób po -

stron nych.

ŚROD KI PRZY MU SU
Wśród po li cjan tów są ta cy, któ rzy przy zna ją,

że w cza sie eks mi sji zbun to wa nych sióstr

mie li kry zy sy. Ha bit tak moc no ko ja rzył im

się z Ko ścio łem ka to lic kim, że nie mo gli opa -

no wać emo cji. 

– Bo to wca le nie by ło ła twe – mó wią. –

Na wet je śli wie dzie li śmy, że nie po słusz ne

sio stry Wa ty kan usu nął ze zgro ma dze nia. 

– Mnie ostu dził wi dok ubra nej w ha bit ko -

bie ty, któ ra wy glą da ła, jak by by ła w cią ży.

Roman K., były franciszkanin, również ma
zarzut naruszenia miru domowego

Byłe siostry, już spokojne, pakowały swoje
rzeczy pod okiem policjantek

Bierny opór trzeba było przezwyciężyć przy użyciu środków dopuszczonych przez prawo

�
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Po tocz nie mó wi się, że Po li cja udzie la asy sty, ale tak na praw dę

cho dzi o po ma ga nie. Po li cja udzie la po mo cy ko mor ni ko wi

i udzie la po mo cy ku ra to ro wi. Po ma ga też, gdy spraw dza gru -

bość śnie gu na da chu – bo to prze cież za da nie dla nad zo ru bu dow -

la ne go, al bo jak zbie ra cor hy dron w ap te kach i do mach. A jak

po mie ście błą ka się bez dom na świ nia, też po mo że. Cho ciaż w tym

wy pad ku nie mu si.

CZA SEM BY WA GROŹ NIE
Tak na przy kład by ło pod czas eks mi sji biz nes me na pod Po zna niem

w lip cu te go ro ku. Już po czą tek był ma ło przy jem ny, bo ko mor ni ka

w asy ście Po li cji na te ren za kła du nie chcie li wpu ścić pra cow ni cy.

– My tu pra cu je my! – obu rza li się. 

Po tem dro gę za blo ko wał wła ści ciel. Przez kil ka go dzin pró bo wał

z ko mor ni kiem ne go cjo wać. Bez sku tecz nie. 

– Pro szę mnie nie do ty kać! – upo mi nał ko mor nik, a po li cjan ci czu -

wa li, że by nie do szło do szar pa ni ny i prze py cha nek.

– Ta kie by ło na sze za da nie. Za pew nić bez pie czeń stwo i pil no wać

po rząd ku. By ło nas tam po nad 20 – mó wi kom. Ro bert Ra da jew ski

z KPP w Śre mie, któ ry do wo dził na miej scu.

Ale te go, że biz nes men mo że wy jąć broń, nikt się nie spo dzie wał.

Sta ło się to na gle. W biu rze fir my. Męż czy zna na oczach wszyst kich

wy jął z tecz ki pi sto let i, po krzy ku jąc, że nie da się z fir my wy rzu cić,

przy ło żył go so bie do gło wy. Na ra tu nek oj cu rzu cił się syn. W tym sa -

mym mo men cie broń wy cią gnę li po li cjan ci. Chwi la za mie sza nia,

krzy ki. Na szczę ście do tra ge dii nie do szło. Po li cjan tom szyb ko udało

się obez wład nić biz nes me na. 

CZA SEM NIE PRZY JEM NIE
O pi kie cie miesz kań ców jed ne go z lu bel skich osie dli, któ rzy pro te sto -

wa li prze ciw ko bu do wie masz tu te le fo nii ko mór ko wej, sły sze li chy ba

wszy scy. By ły wrza ski, szar pa ni na, prze py chan ki. W kie run ku po li cjan -

tów lu dzie krzy cze li: „ZO MO!”, „My się nie da my!”, „Gdzie jest wol -

ność?!”. Dzień póź niej me dia pi sa ły o bi twie z Po li cją i o bru tal no ści

funk cjo na riu szy. A prze cież po li cjan ci nie by li stro ną w tym spo rze. We -

zwał ich in we stor, któ ry nie mógł do stać się na plac bu do wy, bo dro gę

za blo ko wa li miesz kań cy. A po nie waż bu do wa nie by ła wstrzy ma na,

Policja mu sia ła przy wró cić po rzą dek.

– Cho dzi ło też o bez pie czeń stwo. Bo tak: pod jeż dża kie row ca cię -

ża rów ki z grusz ką i chce wy ła do wać be ton. My mu sie li śmy tak za bez -

pie czyć to miej sce, że by ni ko mu nie sta ła się krzyw da, że by nie

do szło do kon fron ta cji stron i znisz cze nia mie nia – mó wi pod insp. Ja -

nusz Wój to wicz, rzecz nik KWP w Lu bli nie. 

Funk cjo na riu sze sta nę li w kor do nie i po wo li, idąc po pół kro ku

do przo du, prze su nę li wszyst kie oso by z dro gi do jaz do wej na chod -

nik. Agre syw ni by li nie któ rzy z pro te stu ją cych. To oni ata ko wa li po -

li cjan tów. 

– Lu dzie nie ro zu mie ją, że my mu si my przy wró cić po rzą dek. To

jest na sze za da nie – mó wi Wój to wicz.

AL BO PO KO JO WO
Bar dzo po dob na sy tu acja, ty le że z ma ło let ni mi w ro li głów nej, mia -

ła miej sce w po ło wie wrze śnia we Wro cła wiu. Tym ra zem pi kie tę

urzą dzi ły dzie ci, któ re chcia ły na swo im po dwór ku mieć plac za baw,

a nie par king. Zor ga ni zo wa ły się, przy go to wa ły trans pa ren ty i bla dym

świ tem, gdy na plac chcia ła wje chać ko par ka, za gro dzi ły jej dro gę. 

– Do sta li śmy zgło sze nie, że jest pro test. Po je chał pa trol, po tem

po je cha łem ja. Znam te dzie cia ki od daw na, od kąd po wsta ła let nia

aka de mia po li cyj na i jeż dżą z na mi na wa ka cje – opo wia da mł. insp.

Adam Pę cak, ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji Wro cław -Ra ko wiec. 

Jak ła two się do my ślić, dzie ci się Po li cji nie prze ra zi ły. Wręcz prze -

ciw nie. Za czę ły na wet za do wo lo ne krzy czeć, że ko men dant im po -

mo że.

– Sta ra li śmy się nie mie szać, ale roz ma wiać. Su ge ro wa li śmy roz -

wią za nia. No i in we stor zgo dził się urzą dzić dzie ciom plac za baw –

mó wi Pę cak. – A si ły uży wać nie trze ba by ło. Pew nie gdy by dzia ła nie

dzie ci za gra ża ło ży ciu al bo zdro wiu, to co in ne go. Ale za wsze 

trze ba naj pierw pró bo wać kon flikt roz wią zać po ko jo wo.

NAJ GO RZEJ, GDY CHO DZI O DZIE CI
– Sam je stem oj cem – mó wi mł. asp. Sła wo mir Mier nic ki, któ ry

ostat nio po ma gał ku ra to ro wi wy ko nać po sta no wie nie są du re jo no -

we go w Lu bli nie. Cho dzi ło o ode bra nie oj cu dzie ci i umiesz cze nie

ich w pla ców ce opie kuń czej. Spra wa też by ła gło śna w me diach.

Głów nie z po wo du na gra nia, na któ rym dzien ni ka rze za re je stro wa li

wy ry wa ją cych się i pła czą cych chłop ców, cią gnię tych po as fal cie,

chwy ta ją cych się bra my. 

– Brzyd ko to wy glą da ło – przy zna je Mier nic ki. – Sa mi prze ży wa -

li śmy tę sy tu ację. To wca le nie by ło ła twe.

W opi nii pu blicz nej po ku tu je prze ko na nie, że dzie ci od bie ra Po li -

cja. Tym cza sem ona tyl ko po ma ga ku ra to ro wi. W tej sy tu acji pró bo -

wa ła po móc kil ka krot nie. Nie ste ty, bez skut ku. 

– Ku ra tor kil ka ra zy od stę po wał od wy ko na nia po sta no wie nia są du,

bo dzie ci nie by ło w do mu al bo do mu opu ścić nie chcia ły. W koń cu

sąd ka zał dzie ci ode brać przy mu so wo. Wte dy one znik nę ły i ku ra tor

zgło sił nam ich za gi nię cie – opo wia da mł. insp. Wie sław Sło twiń ski,

ko men dant po wia to wy Po li cji w Łu ko wie. 

Do po szu ki wań we zwa no po li cjan tów z sek cji kry mi nal nej. Oka za -

ło się, że dzie ci są w do mu. Ku ra to rzy – ko bie ta i męż czy zna, przez

kil ka go dzin pro wa dzi li ne go cja cje z ro dzi ną. Po nie waż nie prze bie -

ga ły one spo koj nie, we zwa no po sił ki. Sy tu acja się za ostrza ła. 

– By ło nas pię ciu, przy je cha ło jesz cze trzech. Stwo rzy li śmy kor don,

od gro dzi li śmy człon ków ro dzi ny. Oni ca ły czas krzy cze li, że nas za bi -

ją. Ktoś pró bo wał rzu cić krze słem – opo wia da mł. asp. Mier nic ki.

– Gdy ku ra to rzy wy pro wa dza li dzie ci, te rzu ca ły się, ma cha ły rę ka -

mi i no ga mi. Je den z chłop ców kop nął ku ra to ra. Opór był strasz ny.

Wte dy ku ra to rzy po pro si li o po moc po li cjan tów – mó wi mł. insp.

Słot wiń ski, a po chwi li smut no do da je: – Nie ste ty, tak to jest. My tak

mu si my dzia łać, a po tem je ste śmy ko złem ofiar nym.

ALE MOŻ NA SIĘ I PO ŚMIAĆ
Na przy kład wte dy, gdy ktoś za dzwo ni z proś bą, że by po móc świ ni.

Ta ka sy tu acja spo tka ła sierż. sztab. Ra do sła wa Urbań skie go. By ła nie -

dzie la. Za dzwo nił dy żur ny. Lu dzie by li za nie po ko je ni lo sem pro sia -

ka, któ ry wa łę sał się po ogród kach dział ko wych i był ata ko wa ny przez

psy. Nikt nie chciał się tym za jąć i pa dło na Po li cję.

– Po je cha łem, świ nia by ła. Na szczę ście da ła się zła pać na lin kę

i uda ło się ją do wlec do uli cy. Co by ło po tem? Nie wiem. Pro sia ka

prze ka za łem soł ty so wi i by ło po „ak cji” – śmie je się Urbań ski, któ ry

ma po dej ście do zwie rząt, bo jest prze wod ni kiem psa. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
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Te raz zo sta ło już tyl ko do stro je nie wszyst kich urzą -

dzeń i sys te mów, dzię ki cze mu na prze ło mie grud -

nia i stycz nia bę dzie my mo gli prze kra czać gra ni ce

ze wszyst ki mi pań stwa mi UE bez kon tro li. 

NO WY SPRZĘT 
Po li cjan ci do sta li już pierw szą par tię no wych urzą dzeń

po zwa la ją cych im spraw dzać oso by, po jaz dy, do ku men -

ty i przedmioty z ca łej UE – 1500 sztuk MTN (mo bil -

ny ter mi nal no szo ny) i 2200 MTP (mo bil ny ter mi nal

prze woź ny). MTN jest cał ko wi cie od por ny na ude rze -

nia (moż na nim rzu cać o zie mię – wi dzia łem na wła sne

oczy – T.N.), a tak że na desz cz, śnie g, mró z i upa ł. Jest

nie du ży, lek ki, przy sto so wa ny do no sze nia na pa sie i po -

zwa la w nie dłu gim cza sie usta lić in for ma cje o za trzy -

ma nym, le gi ty mo wa nym, a tak że o sa mo cho dzie,

skra dzio nym przed mio cie itp. 

Kie dy szu ka my oso by, obo jęt ne, czy wpi sze my

PESEL (mi mo że w SIS nie ma prze cież ba zy PE SEL

– spraw dza au to ma tycz nie, łą cząc się z KSIP), czy imię
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Ostatnie strojenie
i na zwi sko oraz da tę uro dze nia. Po oko ło mi nu cie do -

wie my się wszyst kie go, co jest w ba zach KSIP, SIS,

PESEL, CEK i CEP (te dwa ostat nie skró ty to roz bi ta

osob no na kie row ców i po jaz dy ba za CE PiK, czy li Cen -

tral na Ewi den cja Po jaz dów i Kie row ców). MTP speł nia

te sa me funk cje, jest nie co więk szy i mon tu je się go

w ra dio wo zach.

Te stu ją cy oba urzą dze nia po li cjan ci na rze ka li na zbyt

dłu gi czas ocze ki wa nia na in for ma cje (cza sem aż go dzi -

nę!) oraz na to, że apli ka cja się za wie sza. Wy ni ka to

z fak tu, że KSIP jest na bie żą co „stro jo ny” tak, aby moż -

na by ło uży wać jed nej apli ka cji do spraw dzeń, a nie szu -

kać osob no w KSIP i SIS. Kie dy na stą pi za koń cze nie

łą cze nia tych dwóch ogrom nych sys te mów w jed ną ca -

łość (po ło wa li sto pa da br.), czas ocze ki wa nia na od po -

wiedź, we dług za po wie dzi Biu ra Łącz no ści i In for ma ty ki

KGP, zo sta nie znacz nie skró co ny (do oko ło mi nu ty).

Du że zna cze nie bę dzie mia ło tak że uru cho mie nie w li -

sto pa dzie hur tow ni da nych, któ ra od cią ży KSIP.

Po zo sta ły sprzęt (kom pu te ry za 8 mln zł) ku pią KWP.

NIECH DE CY DU JĄ UŻYT KOW NI CY
Jesz cze w tym ro ku BŁiI pla nu je ku pić po nad czte ry 

ty sią ce MTN. Czy to wy star czy?

– Nie jest to py ta nie do mnie – mó wi kom. dr An -

drzej Mach nacz, dy rek tor BŁiI. – To po win ni wie dzieć

użyt kow ni cy i po wie dzieć nam, cze go spodziewają się

po da nym urzą dze niu lub sys te mie. Czy wy star czy, 

Przygotowania do wejścia do strefy Schengen są już zakończone.
Wymagały wielu inwestycji. Nie zmarnowano ani jednego euro. 
8 października br. Rada Unii Europejskiej w specjalnym raporcie
zatwierdziła polskie dokonania w tym względzie. 

kgpdit@policja.gov.pl –
pod ten adres mogą
zgłaszać swoje
propozycje 
i oczekiwania
użytkownicy policyjnych
systemów
informatycznych – czeka
Andrzej Machnacz,
dyrektor BŁiI KGP
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je śli da my apli ka cję po zwa la ją cą dy żur ne mu jed nost ki

stwier dzić, kto przy jął zgło sze nie o zda rze niu, kie dy

roz po czął je go re ali za cję i kie dy za koń czył, czy chcą cze -

goś jesz cze? Wszyst ko moż na zro bić, tyl ko niech po wie -

dzą, cze go ocze ku ją. Nie ste ty, do tej po ry jest tak, że

my nie tyl ko ku pu je my, in sta lu je my, wdra ża my, ale sa -

mi czę sto wy my śla my, co po win no być w da nym urzą -

dze niu lub sys te mie po trzeb ne użyt kow ni kom. Mi mo

że biu ra me ry to rycz ne KGP i ko men dy wo je wódz kie

ma ją do te go pra wo, rzad ko do star cza ją do BŁiI wy tycz -

ne okre śla ją ce ich po trze by w za kre sie sys te mów i na -

rzę dzi in for ma tycz nych wspo ma ga ją cych re ali zo wa ne

za da nia. To sa mo do ty czy tak pro za icz nych spraw, jak

licz ba kom pu te rów, sta no wisk i wszyst kich in nych urzą -

dzeń te le in for ma tycz nych po trzeb nych użyt kow ni kom.

SWD W KAŻ DYM MIE ŚCIE!
Te no we urzą dze nia, po zwa la ją ce pol skim po li cjan tom

na pra cę w Sys te mie In for ma cyj nym Schen gen (SIS),

to tyl ko część wiel kie go pro jek tu Biu ra Łącz no ści i In -

for ma ty ki. Je go pod sta wą jest no wy Sys tem Wspo ma ga -

nia Do wo dze nia (SWD) w każ dym mie ście – dla

każ de go dy żur ne go. Był by już w tym ro ku, ale w ogło -

sze niu o prze tar gu po ja wił się błąd. Na szczę ście środ -

ki fi nan so we na ten prze targ pla no wa no na 2008 r. (w br.

miał być zre ali zo wa ny po nad pro gra mo wo), więc nie

prze pad nie ani jed na zło tów ka nań prze zna czo na. Jest

to pro gram dla wszyst kich dy żur nych w ko men dach

miej skich i po wia to wych w Pol sce! 

SWD, któ re już funk cjo nu ją m.in. w: War sza wie, Kra -

ko wie, Ka to wi cach i Szcze ci nie, bę dą mo gły przejść

na no wy sys tem lub praco wać na do tych cza so wych 

za sa dach, po nie waż zo sta ną z nim zin te gro wa ne. Zanim

no we SWD dla wszyst kich ko mend zostanie wdro żo ne,

ma być po wo ła ny spe cjal ny ze spół, ale nie in for ma ty -

ków, lecz użyt kow ni ków sys te mu i oni bę dą de fi nio wać

swo je wy ma ga nia. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra 
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W na stęp nych la tach Biu ro Łącz no ści i In for ma-
ty ki KGP pla nu je uru cho mie nie:
– Sys te mu wspo ma ga nia ob słu gi Po li cji (sys tem
kla sy ERP) do ty czą ce go kadr, płac, fi nan sów,
środ ków trwa łych, flo ty trans por to wej itd.,
– Sys te mu elek tro nicz ne go obie gu do ku men-
tów (jest już na pi sa ny, po trze ba tyl ko no we go
sprzę tu),
– In te gra cji po li cyj nej pocz ty elek tro nicz nej z pocz tą
in ter ne to wą,
– Do stę pu ze sta cji do stę po wych KSIP do wy bra -
nych stron in ter ne to wych.
Po nad to, co chy ba naj waż niej sze, chce upo -
wszech nić do stęp do sys te mów po li cyj nych przez
do star cze nie ta kiej licz by sta cji do stę po wych, ja ka
bę dzie wy star cza ją ca (ty le że nikt, jak do tąd, nie
okre ślił tej licz by, czy li ile re al nie sprzę tu po trze ba
Po li cji do wy ko ny wa nia po wie rzo nych za dań).

Kryp to nim „Kra snal”
Przed planowanym na koniec roku wejściem Polski do strefy
Schengen na granicy z Niemcami przeprowadzono ćwiczenia
dla funkcjonariuszy techniki operacyjnej. Przez dwa dni
policjanci obserwowali grupę przestępców, która lawirowała
między przygranicznymi miastami.

Wak cji bra li udział po li cjan ci z trzech wo je wództw nad gra nicz nych

i z Wiel ko pol ski. Po stro nie nie miec kiej za an ga żo wa no funk cjo na riu -

szy z Me klem bur gii, Bran den bur gii i Sak so nii.

– Za rów no pol scy, jak i nie miec cy po li cjan ci nie wie dzie li, że to ćwi cze nia –

mó wi pod insp. Ro bert Rad man, na czel nik Wy dzia łu Tech ni ki Ope ra cyj nej Biu -

ra Kry mi nal ne go KGP. – Cho dzi ło o to, że by spraw dzić, jak za dzia ła ją na si

i Niem cy w au ten tycz nej sy tu acji.

W spo sób nie jaw ny po li cjan ci śle dzi li kil ku oso bo wą gru pę po zo ran tów, któ -

rzy dwo ma au ta mi i w róż nych kon fi gu ra cjach wie lo krot nie prze kra cza li gra ni -

cę. Służ by pol skie i nie miec kie z za sto so wa niem unĳ nych prze pi sów spraw nie

ich so bie „prze ka zy wa ły”. Po łą czo no w ten spo sób ty po wą ob ser wa cję kra jo wą

z pro ce du ra mi ob ser wa cji trans gra nicz nej. Wy ko rzy sta no naj no wo cze śniej szą

tech ni kę, w tym sa te li tar ną. Nad prze bie giem ak cji czu wały spe cjal nie po wo -

ła ny sztab i Sta no wi sko Ko or dy na cji Ob ser wa cji Kra jo wej w KGP. 

Po li cjan ci z WTO do pie ro po dwóch dniach do wie dzie li się, że śle dze ni

„prze stęp cy” są tak na praw dę do świad czo ny mi funk cjo na riu sza mi i dla te go

umie li spraw nie utrud niać ob ser wa cję.

– I my, i Niem cy je ste śmy za do wo le ni z efek tów ćwi czeń – mó wi mł. insp.

Ra do sław Chi nal ski, za stęp ca dy rek to ra Biu ra Kry mi nal ne go KGP. – W naj -

bliż szym cza sie prze pro wa dzi my po dob ne na gra ni cach z Cze cha mi i Sło wa cją

oraz z Li twą, ale ich sce na riu sze bę dą na pew no in ne.

Po li cjan ci tech ni ki ope ra cyj nej prze wi du ją, że po wej ściu Pol ski do stre fy

Schen gen licz ba ak cji pro wa dzo nych wspól nie z unĳ ny mi są sia da mi mo że 

zna czą co wzro snąć. Ozna cza to wię cej pra cy dla ko mó rek ob ser wa cji WTO,

w któ rych licz ba eta tów się nie zmie nia. Dla te go do świad cze nia zdo by te do -

tąd, rów nież w ćwi cze niach ta kich jak „Kra snal”, nie mo gą pójść na mar ne.

W Wy dzia le Tech ni ki Ope ra cyj nej BK KGP opra co wa no pod ręcz nik pro -

wa dze nia ob ser wa cji trans gra nicz nej, któ ry za wie ra wszyst kie prze pi sy i prak -

tycz ne wska zów ki. Zo stał już ro ze sła ny do ko mend wo je wódz kich. Je go tłu ma -

cze niem za in te re so wa ni są po li cjan ci z kra jów są sied nich. �

PCH 

Do ćwiczeń wykorzystano najnowocześniejszą technikę, także satelitarną
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W styczniu przyszłego roku, kiedy
od zjednoczonej Europy nie będzie już Polski
dzieliła granica, Policja będzie musiała
współpracować z policjami państw UE
w stopniu większym niż teraz. 

Przy go to wa nia do te go trwa ją już od daw na. W la -

tach 2001–2002 Po li cja re ali zo wa ła pro gram szko -

le nio wy Young, któ ry miał na ce lu przy go to wa nie

jej ka dry do mię dzy na ro do wej współ pra cy po li cyj nej.

Pro gram ten ukoń czy ło 54 funk cjo na riu szy, wie lu z nich

zaj mu je się współ pra cą mię dzy na ro do wą w ko men dach

wo je wódz kich i w szko łach Po li cji. 

Pierw szy Young ad re so wa ny był tyl ko do po li cjan tów.

Dru ga edy cja, roz po czę ta w 2007 ro ku, ob ję ła też pra -

cow ni ków Po li cji. W lu tym prze pro wa dzo no eg za min.

Z 80 chęt nych zda ło go nie speł na 40 osób. Po dzie lo no

je na dwie gru py. Pierw sza, 18-oso bo wa, roz po czę ła

szko le nie w kwiet niu br. Chęt ni do po li cyj nej współ -

pra cy z Eu ro pą czte ry mie sią ce spę dzi li na prze mian

w Le gio no wie i w Szczyt nie. 490 go dzin lek cyj nych po -

świę ci li na to, by w przy szło ści mo gli re ali zo wać sie dem

za dań za wo do wych: 

– or ga ni za cja kon tak tów mię dzy na ro do wych,

– współ pra ca bi la te ral na i mul ti la te ral na,

– współ pra ca mię dzy na ro do wa re ali zo wa na przez 

ofi ce rów łącz ni ko wych Po li cji,

– udział Po li cji w pro ce sie le gi sla cyj nym UE,

– mię dzy na ro do wa współ pra ca po li cji w ra mach 

In ter po lu i Eu ro po lu,

– wy ko rzy sta nie do rob ku praw ne go Schen gen w pra -

cy pol skiej Po li cji,

– udział Po li cji w pro gra mach i ini cja ty wach UE/EOG

w la tach 2007–2013.

Za ję cia ze słu cha cza mi pro wa dzi li pra cow ni cy Ga bi -

ne tu KGP, Biu ra Lo gi sty ki, Biu ra Wy wia du Kry mi nal -

ne go i wy kła dow cy WSPol. w Szczyt nie. Każ dy z te ma -

tów (mo du łów) za li cza no na oce nę.

W pro gra mie szko le nia by ła też na uka ję zy ka an giel -

skie go, za koń czo na eg za mi nem, na któ rym by ła wy ma -

ga na zna jo mość słow nic twa praw no -po li cyj ne go. 

Szko le nie za koń czy ło się w sierp niu. Ko men dant

głów ny Po li cji insp. Ta de usz Bu dzik po le cił prze słać

do jed no stek ma cie rzy stych ab sol wen tów in for ma cję

na te mat kwa li fi ka cji za wo do wych, ja kie zdo by li. Dru -

ga gru pa słu cha czy Young II roz pocz nie szko le nie

w mar cu przy szłe go ro ku. 

Na gro dą dla dwój ki naj lep szych ab sol wen tów ma być

mie sięcz ny staż w Eu ro po lu. W stycz niu do Ha gi ma ją

wy je chać kom. Mo ni ka Sta siow ska z KWP w Kra ko wie

– naj lep szy po li cjant Youn ga II i Mag da le na Mat czak

z Ga bi ne tu KGP – naj lep szy cy wil. Po zo sta li ab sol wen -

ci od bę dą prak ty ki w Ko men dzie Głów nej Po li cji. 

War to by ło po świę cić czte ry mie sią ce? – za py ta li śmy

Mag da le nę Mat czak, któ -

ra z czę ści me ry to rycz nej

i z eg za mi nu z jęz. an giel -

skie go otrzy ma ła oce ny

bar dzo do bre. – Ja sne, że

war to – nie mia ła wąt pli -

wo ści. – Mo gę z czy stym

su mie niem po le cić ta kie

szko le nie. Na praw dę nie

jest to ko lej ny pa pier

do tecz ki. Pol ska Po li cja

mu si współ pra co wać z za -

gra nicz ny mi od po wied ni ka mi, a do te go trze ba być 

do brze przy go to wa nym.

Te mat zjed no czo nej Eu ro py od ży wa te raz, bo

za chwi lę bę dzie my w stre fie Schen gen. Ja kie są te go

plu sy i mi nu sy? 

– Wła śnie z te go zda wa łam eg za min wstęp ny

do Youn ga – mó wi Mag da Mat czak, absolwentka prawa,

któ ra ka rie rę w Po li cji za czę ła w koń cu 2005 ro ku, w se -

kre ta ria cie Ga bi ne tu KGP. – Wię cej jest „za”. Policja

będzie miała okazję nawiązać nowe formy współpracy.

No i nie będzie granic! Są oczy wi ście mi nu sy: pew ne

ogra ni cze nie upraw nień pań stwa na rzecz wspól no ty

i spra wa bar dzo waż na – Pol ska stanie się pań stwem gra -

nicz nym unii. 

Wie lu za sta na wia się, czy zdą ży my do Schen gen i jak

so bie po ra dzi my. 

– Nie ma my wy bo ru, mu si my – mó wi Mag da Mat -

czak, od 1 paź dzier ni ka spe cja li sta w Wy dzia le Roz wo -

ju Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji w Ga bi ne cie

KGP. – Ja sne, na po cząt ku na si funk cjo na riu sze mo gą

być nie co za kło po ta ni róż ni cą w stan dar dzie i wa run -

kach służ by u nas i za gra ni cą, ale ma my co raz więk sze

do świad cze nie w po zy ski wa niu środ ków unĳ nych. �

IRE NA FE DO RO WICZ 
zdj. An drzej Mi tu ra

Uczymy się Europy

We dług Le onar da
Ko men da Sto łecz na Po li cji ko rzy sta z unĳ ne go pro gra mu Le onar do da
Vin ci. W tym ro ku, w ra mach pro jek tu pt. „Ja kość i do sko na le nie służ by
spo łe czeń stwu – eu ro pej ska współ pra ca po li cyj na w kształ ce niu kadr”,
5-oso bo we gru py wy jeż dża ły na ty dzień do Szwe cji, Ho lan dii, Ir lan dii
i Wiel kiej Bry ta nii. Ka dra kie row ni cza uczy ła się tam me tod no wo cze sne -
go za rzą dza nia, kre owa nia wi ze run ku jed nost ki, po li ty ki me dial nej i stra -
te gii Po li cji. 
Te raz trwa ją ko lej ne szko le nia. Ich te ma ty to „Bez pie czeń stwo ru chu dro -
go we go – wdro że nie jed no li tej prak ty ki po li cyj nej w roz sze rzo nej Wspól -
no cie” oraz „Wy mia na do świad czeń z za kre su pro fi lak ty ki uza leż nień
– nar ko ma nia i al ko ho lizm wśród mło dzie ży”. Uczest ni cy tych pro jek tów
zo sta li wy bra ni w dro dze ty po wa nia.

IF
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Instytucje zhierarchizowane, takie jak Policja, w których
zarządzanie oparte jest na rozkazie, stwarzają warunki
szczególnie sprzyjające mobbingowi. 

Wpierw szym pół ro czu te go ro ku po li cyj ni psy cho lo go wie po -

dej mo wa li czyn no ści w związ ku z 16 zgło szo ny mi skar ga mi

na mob bing w jed nost kach Po li cji.  Oczy wi ście licz ba ta nie

od da je ska li zja wi ska. Do ty czy tyl ko tych sy tu acji, w któ rych mob bin -

go wa ne oso by szu ka ły po mo cy. 

CO MO GĄ PSY CHO LO GO WIE?
– Naj czę ściej jest tak, że ofia ra mob bin gu zwra ca się do psy cho lo ga,

gdy pro blem jest już bar dzo za awan so wa ny – mó wi mł. insp. Mał go -

rza ta Chmie lew ska, sze fo wa ze spo łu psy cho lo gów KGP. – W swo jej

prak ty ce spo tka łam wie le osób, któ re przy cho dzi ły do mnie do pie -

ro, gdy pro ble my psy chicz ne wy ni ka ją ce z prze śla do wań mob be ra

za czę ły prze kła dać się na zdro wot ne. Czy li de fac to za póź no. 

Co mo że psy cho log? To za le ży. Je śli oso ba zwra ca ją ca się o po moc

za strze ga so bie, aby ta roz mo wa nie wy szła po za po kój, moż na tyl ko

udzie lić jej in dy wi du al nie po mo cy i wspar cia psy chicz ne go. Na ogół

nie wie le to da je. Mob be ra nie da się po wstrzy mać przez to, że je go

ofia ra zdo by ła wię cej od por no ści. Zresz tą, 

na wet je śli ta ofia ra mu umknie, bo np. zmie -

ni pra cę, mob ber znaj dzie in ną. Dla te go 

na iw ni są ci, któ rzy w ta kich sy tu acjach cho -

wa ją gło wę w pia sek, uda ją, że nie wi dzą, 

by le by tyl ko mieć świę ty spo kój. 

Roz wią za nie pro ble mu mo że przy nieść je -

dy nie wkro cze nie psy cho lo gów do ze spo łu,

w któ rym trwa mob bing. Zba da nie i zdia gno -

zo wa nie sy tu acji (m.in. po przez an kie ty),

okre śle nie cha rak te ru i stop nia na si le nia zja -

wi ska, oce na po szcze gól nych osób po zwo li

im na wska za nie moż li wo ści za rad czych

i spo so bów roz wią za nia konfliktu.

Prze ło że ni za zwy czaj po wo łu ją ko mi sje

do zba da nia skar gi o mob bing. Ale to psy cho -

lo go wie ma ją przy go to wa nie me ry to rycz ne,

wie dzę i na rzę dzia do oce ny sy tu acji i do zna -

le zie nia moż li wie naj lep sze go wyj ścia. Do -

brze więc, je śli wcho dzą oni w skład owych

ko mi sji, co po wo li sta je się stan dar dem.

Po ana li zie psy cho lo go wie przed sta wia ją

wnio ski prze ło żo ne mu, (naj czę ściej jest to

ko men dant wo je wódz ki). Je śli stwier dza ją,

że mob bing miał miej sce, pro po nu ją od su nąć

mob be ra od kie ro wa nia ludź mi. Ale to są tyl ko wnio ski, na któ rych

re ali za cję nie ma ją wpły wu. De cy zja na le ży do prze ło żo ne go. 

– W ko men dzie sto łecz nej zna ny był przy pa dek, gdy oso bę oskar -

ża ną o mob bing, któ re go ist nie nie po twier dzi li psy cho lo go wie, prze -

su wa no z jed ne go kie row ni cze go sta no wi ska na dru gie. Wszę dzie

koń czy ło się ko lej ny mi skar ga mi. Tym cza sem ten czło wiek po wi nien

być po pro stu od su nię ty od kie ro wa nia ludź mi – wspo mi na Chmie -

lew ska.

CO PO WI NIEN PRZE ŁO ŻO NY?
„To nie mob bing, tyl ko twar dy styl za rzą dza nia”, „ofia ra na pew no

w ja kiś spo sób pro wo ku je do ta kich za cho wań”, „ofia ra to nie udacz -

nik, mal kon tent, nie umie pra co wać w gru pie, a mob ber to czło wiek

sil ny i wy ma ga ją cy” – ta kie są naj częst sze mi ty i ste reo ty py po ku tu -

ją ce w Po li cji.

Tym cza sem psy cho lo go wie twier dzą, że mob bing prze waż nie wią -

że się z bra kiem umie jęt no ści za rzą dza nia al bo wręcz z te go wy ni ka.

We dług Jac ka San tor skie go przy wła ści wym za rzą dza niu dys cy pli -

na i osią ga nie efek tów fir my idą w pa rze z za do wo le niem pra cow ni -

ków i do bry mi re la cja mi mię dzy ludz ki mi. 

– Klu czem jest prze strze ga nie trzech za sad: pierw sza – od dzie laj

lu dzi od pro ble mów, dru ga – bądź twar dy dla pro ble mów i ela stycz -
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Mobbing  – 
patologia organizacji

Je śli je steś ofia rą mob bin gu...

1. Gdy za uwa żysz pierw sze ozna ki szy ka no wa nia, od ra zu roz ma wiaj o tym
z in ny mi (ro dzi ną, ko le ga mi, prze ło żo ny mi, przed sta wi cie lem związ ków
za wo do wych).

2. Za pi suj wszyst kie szy ka ny, no tuj miej sca, czas i oko licz no ści im to wa rzy -
szą ce.

3. Prze cho wuj te za pi ski, na wet je śli do ty czą sy tu acji bez świad ków.
4. Roz ma wiaj na te mat te go, co cię spo ty ka, z jak naj więk szą licz bą osób.
5. Proś o po moc in nych.
6. Szu kaj po mo cy po za miej scem pra cy.
7. Nie czuj się od po wie dzial ny za za cho wa nia mob be ra, nie daj so bie wmó -

wić, że two ja po sta wa go pro wo ku je. 
8. Nie roz ma wiaj z mob be rem sam na sam.
9. Pa mię taj, że ty ra ni upra wia ją swój pro ce der tyl ko dla te go, że ich ofia ry

mil czą.
10. Pa mię taj, że mob ber naj chęt niej dzia ła za za mknię ty mi drzwia mi.
11. Na ucz się od po wia dać na słow ne za czep ki.
12. Znajdź choć by jed ną oso bę (naj le piej z au to ry te tem), któ ra bę dzie

po two jej stro nie.
13. Szu kaj moż li wo ści me dia cji.
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ny dla lu dzi, i trze cia – zo staw swo je ego przed drzwia mi fir my.

W dzi siej szym świe cie, wo bec szyb ko za cho dzą cych zmian oraz 

licz nych za gro żeń, w kie ro wa niu fir mą po trzeb ne są jed na ko wo twór -

cza ini cja ty wa, że la zna dys cy pli na i sza cu nek dla lu dzi – twier dzi

San tor ski.

– Re ak cja prze ło żo ne go na skar gę o mob bing po win na być szyb ka

i ab so lut nie w każ dym wy pad ku – mó wi Mał go rza ta Chmie lew ska. –

Co po wi nien zro bić? Po pierw sze: nie ne go wać z gó ry fak tu ist nie nia

mob bin gu. Po dru gie: każ dy zgło szo ny przy pa dek rze tel nie prze ana -

li zo wać, aby od róż nić nie umie jęt ność za rzą dza nia od mob bin go wa nia

sen su stric te. Je śli ma my do czy nie nia z tym pierw szym, być mo że wy -

star czy ta kie go prze ło żo ne go do szko lić, na to miast je śli z dru gim –

na le ży ab so lut nie od su nąć mob be ra od kie ro wa nia ze spo ła mi

ludz ki mi. Mo że on być świet nym fa chow cem i do sko na le spraw dzić

się na in nym sta no wi sku niż kie row ni cze, do któ re go nie ma pre dys -

po zy cji. 

JAK ZA PO BIE GAĆ MOB BIN GO WI?
W du żych zbio ro wi skach ludz kich sy tu acje kon flik to we są nie unik -

nio ne. Rzecz w tym, aby je szyb ko za uwa żać, dia gno zo wać i eli mi no -

wać. Moż na się te go po pro stu na uczyć. Dla te go tak waż ne jest

szko le nie ka dry kie row ni czej z za kre su kie ro wa nia i za rzą dza nia,

w tym tak że tzw. za rzą dza nia kon flik tem. Usu wa nie źró deł stre su

w pra cy, ja sny sys tem mo ty wa cyj ny, czy tel na ścież ka ka rie ry za wo do -

wej, wła ści wy do bór i przy go to wa nie ka dry kie row ni czej – wszyst ko

to za po bie ga kon flik tom w miej scu pra cy i nie sprzy ja mob bin go wi. 

– Mob bing jest pa to lo gią or ga ni za cji. I jak każ da pa to lo gia, je śli się

jej nie zwal cza, za czy na nisz czyć. Ofia ry mob bin gu naj pierw się bro -

nią, po tem za czy na ją cho ro wać, od cho dzą na ren ty, wcze śniej sze

eme ry tu ry, at mos fe ra w ze spo le sta je się co raz gor sza, co prze kła da

się na wy ni ki pra cy itd. Stra ty dla fir my, choć po zor nie nie wy mier ne,

są oczy wi ste – pod su mo wu je Mał go rza ta Chmie lew ska. �

ELŻ BIE TA SI TEK
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Kluczem dobrego kierowania ludźmi 
jest przestrzeganie trzech zasad: 

pierwsza – oddzielaj ludzi
od problemów, druga – bądź twardy
dla problemów i elastyczny dla ludzi, 

i trzecia – zostaw swoje ego
przed drzwiami firmy.
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Są wykonane z dobrych materiałów, 
nie przemakają, oddychają, mają dobry krój,
ale i trochę wad. Wielkie testowanie nowych
mundurów trwa. Oto kolejne opinie.

18paź dzier ni ka po li cjan ci z KSP, KPP w Miń -

sku Ma zo wiec kim oraz szkół po li cyj nych

w Suł ko wi cach i Le gio no wie, te stu ją cy no we

mun du ry, spo tka li się z ich pro du cen ta mi i pra cow ni -

ka mi Biu ra Lo gi sty ki Po li cji KGP. Omó wio no po ko lei

wszyst kie ele men ty. 

CZAP KA
Nie prze ma ka, ma do bry krój i za pię cie, ale pa sek je re -

gu lu ją cy zbyt nio od sta je. Po za tym ma in ny kolor niż

resz ta umun du ro wa nia, jest zbyt sztyw na, przez co

trud no ją scho wać do kie sze ni, za gi na się, gu zik może

wbić się w gło wę, pru ją się nit ki przy otworach

wentylacyjnych, a na pis PO LI CJA po wi nien być po obu

stro nach. 

Jej wa dy pro du cen ci tłu ma czy li zbyt krót kim cza sem

(za le d wie 3 ty go dnie), ja ki mie li na przy go to wa nie od -

po wied nich su row ców. Obie ca li, że ko lor wszyst kich

ele men tów umun du ro wa nia bę dzie jed na ko wy, a wska -

za ne niedociągnięcia zo sta ną po pra wio ne.

KURT KA
Po li cjan ci chwa li li jej dłu gość, nie prze ma kal ność (na -

wet w desz czu pod ryn ną!) i nie prze wiew ność (choć ta

ostat nia ce cha we dług nie któ rych po wo du je nad mier -

ne po ce nie się). Na rze ka li na rze py przy rę ka wach,

na sła bą ja kość pod szew ki, brak kie sze ni po pra wej stro -

nie. Kap tur, cho wa ny w koł nie rzu, zbyt nio usztyw nia

stój kę. Nie scho wa ny, za sła nia na pis PO LI CJA. Po nad to

sznur ki od ścią ga cza na do le wy sta ją i mogą za cze pia ć

o coś.

Pro du cen ci za pew nia li, że w kurt ce zi mo wej te

wszyst kie man ka men ty bę dą już usu nię te. In for mo -

wa li tak że, że w ra zie roz dar cia lub prze tar cia kurt kę

na le ży im zwró cić. Po to, by mo gli okre ślić przy czy nę

uster ki. Po za tym na pra wa po win na od być się u nich,

że by kurt ka nie stra ci ła wodoodpor no ści i po zo sta łych

wa lo rów.

Sy gna li zo wa no pro blem nie zbyt do brej do stęp no ści

wy po sa że nia no szo ne go na pa sie. Pa dły pro po zy cje na -

kła da nia pa sa na kurt kę al bo wpro wa dze nia ka mi zel ki

tak tycz nej. Skró ce nie kurt ki spo wo do wa ło by, że deszcz

spły wał by z niej pro sto do spodni.

SPODNIE
Te stu ją cy chwa li li je za to, że „od dy cha ją”, że nie

prze ma ka ją i że z ma te ria łu moż na zmy wać pla my 

na wet pod kra nem. Nikt nie wie dział na to miast,

do cze go słu ży su wak na do le. Pro du cen ci tłu ma czy -

li, że tak by ło w pro jek cie Pio tra Su choc kie go. Po li -

cjan ci pro po no wa li za miast te go gum kę z re gu la cją,

że by no gaw ki moż na by ło wkła dać do lub za kła dać

na bu ty. W pasie, za miast za trza sku wo le li by dwa 

gu zi ki, po nad to wię cej kie sze ni (al bo ka mi zel kę 

tak tycz ną). Zwrócili uwagę, że bocz ne kie sze nie, 
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Wiel kie te sto wa nie trwa

Mundury zimowe –
prototypy jeszcze przed
naniesieniem poprawek.
Będą testowane od
połowy listopada
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np. w cza sie po ści gu, za cze pia ją o prze szko dy i roz ry -

wa ją się. Więk szo ści nie po do bał się lam pas z bo ku.

Prze wod ni cy psów chcie li by za miast po stu lo wa ne go

wcze śniej w na szym mie sięcz ni ku wzmoc nie nia

na le wej no gaw ce osob nych dwu no ga wek za pi na nych

na rze py i za koń czo nych na do le gum ką. Po za ję ciach

z psem no gaw ki te moż na zdjąć i od ra zu w czy stych

spodniach wsiąść np. do ra dio wo zu i kon ty nu ować

służ bę.

PAS
Naj wię cej na rze ka nia by ło na nie wy god ną klam rę,

któ ra się od pi na podczas siadania, zwłasz cza wte dy,

gdy pas jest ob cią żo ny sprzę tem. Prują się elementy

taśmy z rzepem, a pas ma złą re gu la cję. Po wi nien być

za pi na ny na rze py, a tzw. pod pa sek po wi nien być

w szluf kach i na rze pach trzy mać pas głów ny. Dzię ki

te mu ten ostat ni mógł by być zdej mo wa ny bez roz -

bra ja nia.

BU TY
By ły chwa lo ne za to, że nie prze ma ka ją. Na rze ka no na -

to miast na sposób połączenia cho lew ki z ję zy kiem, któ -

ry koń czy się na ko st ce i przez to ją uci ska, oraz na zbyt

gru bą i sztyw ną po de szwę, więc trud no w no wych bu -

tach pro wa dzić sa mo chód. Te nie do god no ści mają

zostać wyeliminowane, a ponadto zostanie wpro wa -

dzony sys tem szyb kie go sznu ro wa nia.

PÓŁ BU TY
Tu by ło go rzej. Cięż kie, nie wy god ne – mó wi li niektórzy

po li cjan ci – sto pa się po ci, ma ją zbyt sze ro ką po de szwę

utrud nia ją cą pro wa dze nie sa mo cho du.

SPODNIE DO PÓŁ BU TÓW
Ma ją bar dzo do bry krój, ale szyb ko się wy cie ra ją, ma te -

riał się me cha ci, ro bią się na nim su peł ki.

BIE LI ZNA
Tu pra wie nie by ło uwag, po za jed ną, że nie każ dy lubi

cho dzić w bok ser kach.

KA MI ZEL KI
– Ka mi ze lek taktycznych uni ka ją in ne po li cje na Za cho -

dzie w powszechnym stosowaniu – mó wi pod insp. To -

masz Ko wal czyk, dy rek tor Biu ra Lo gi sty ki KGP.

– Na szpi ko wa ne sprzę tem ro bią groź ne wra że nie, a my

chce my wpro wa dzać przy ja zny wi ze ru nek po li cjan ta

w spo łe czeń stwie. Ra czej dba my o to, że by nie zbęd ne

wy po sa że nie funk cjo na riu szy by ło wy ko na ne z lek kich

ma te ria łów i nie ob cią ża ło nad mier nie pa sa, a także do -

stęp do nie go był jak naj wy god niej szy. Zresz tą na te mat

ka mi ze lek po li cjan ci też ma ją sprzecz ne opi nie, co wi -

dać na www.ifp.pl. 

NIE MA STRA CHU
– Je że li ja kiś ele ment umun du ro wa nia w cza sie te sto -

wa nia zo sta nie znisz czo ny – za pew niał ze bra nych Bo -

gu sław Ber nac ki z BLP KGP – nikt za to nie bę dzie

od po wia dał ma te rial nie ani w ża den in ny spo sób. Za le -

ży nam na jak naj rze tel niej szym prze te sto wa niu mun -

du rów, a nie za cho wa niu ich w ide al nym sta nie. Bar dzo

nas mar twią opi nie, że ko muś coś nie pa su je, więc te go

nie uży wa. To prze cież nie do pro wa dzi do ulep sze nia

te go ele men tu. 

OD STĘP STWA
Użyt kow ni cy wpro wa dza ją co raz wię cej od stępstw

od pro jek tów stu den tów ASP z Ło dzi – Pio tra Su choc -

kie go, któ ry zwy cię żył kon kurs i Mi cha ła Szul ca –

II miej sce (przy oka zji obu pa nów prze pra sza my za ich

„po łą cze nie w jed ną ca łość” w sierp nio wym nu me rze,

gdzie na pi sa li śmy, że ele men ty umun du ro wa nia zo sta -

ły wy ko na ne we dług pro jek tu „Pio tra Szul ca”).

Zmia ny te wy ni ka ją z cią głych udo sko na leń

pod wpły wem opi nii po li cjan tów (wy ra ża nych m.in.

na www.ifp.pl i na ła mach „Po li cji 997”), a tak że sa mych

pro du cen tów.

Planowane są spotkania z policjantami, którzy testują

nowe mundury w innych jednostkach. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra
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Wieści z przetargów
BROŃ

4758 sztuk no wych gloc ków 19 jest już w po li cyj nych ma ga zy nach. Bra ku -

je jesz cze tyl ko ka bur. Tym cza sem fir ma BU MAR za skar ży ła roz strzy gnię cie

prze tar gu na broń do są du. 22 października sąd odrzucił skargę.

Jak za pew nia pod insp. To masz Ko wal czyk, dy rek tor Biu ra Lo gi sty ki Po li -

cji KGP, broń ta tra fi do po li cjan tów peł nią cych służ bę na tzw. pierw szej linii.

Nowe pistolety mają stanowić 45 procent broni w każdej jed nost ce.

Ogłoszono nowy przetarg na zakup 22 tys. sztuk pistoletów dla Policji. Jego

pozy tyw ne roz strzy gnię cie po zwo li na zwięk sze nie no wej bro ni w jed nost -

kach do 67 proc.

SA MO CHO DY
18 paź dzier ni ka ogło sze nie o no wym prze tar gu na 4200 sa mo cho dów dla

Po li cji prze ka za no do Dzien ni ka Urzę do we go Unii Eu ro pej skiej. Jak tyl ko

zo sta nie opu bli ko wa ne (nie by ło go w Dz. UE do 22 paź dzier ni ka), po ja wi się

rów nież na stro nie in ter ne to wej Po li cji. �

T.N.

Podszewka w rękawie
kurtki puściła na szwach
– mówi asp. sztab. Piotr
Brolewicz z Zakładu
Kynologii Policyjnej 
w Sułkowicach
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13 li sto pa da 2000 ro ku Da riusz Ja ni -

szew ski, wła ści ciel wro cław skiej

fir my re kla mo wej, wi dzia ny jest

po raz ostat ni ży wy. Wy cho dzi ze

swojego biu ra w to wa rzy stwie dwóch męż -

czyzn. Mie siąc póź niej je go cia ło zo sta je 

wy ło wio ne z Od ry w oko li cy miej sco wo ści

Cho bleń. De nat ma zwią za ne rę ce; obrażenia

wskazują, że przed śmier cią był bi ty. Pa to lo -

dzy od kry wa ją też, że w je li tach nie ma 

śla du po kar mu. Na ich cał ko wi te opróż nie -

nie po trze ba prze cięt nie trzech dni, ty le 

cza su za tem ofia ra by ła gło dzo na – naj praw -

do po dob niej od za gi nię cia do za mor do wa nia.

Ta oko licz ność oka że się póź niej istot na,

choć wów czas śled czy nie mie li jej jesz cze

z czym po wią zać.

TROP W SIE CI
Nie by ło śla dów, świad ków, wy raź ne go mo -

ty wu. Śledz two utknę ło aż na pięć lat.

– Do pie ro w 2005 ro ku w sie ci „wy pły nął”

na le żą cy wcze śniej do de na ta te le fon ko mór -

ko wy – mó wi pod kom. Ja cek Wró blew ski

z KWP we Wro cła wiu, któ ry wraz z dwo ma

po li cjan ta mi ope ra cyj ny mi pro wa dził spra -

wę. – Bie gli z dzie dzi ny in ter ne tu usta li li,

że 17 li sto pa da 2000 r., w czte ry dni po za gi -

nię ciu Ja ni szew skie go, zo stał wy sta wio ny

przez Kry stia na B. na au kcji na Al le gro.

To był pierw szy trop. Wer sję, że oso ba,

któ ra sprze da ła te le fon, mu sia ła mieć coś

wspól ne go z za bój stwem, upraw do po dob nia -

ła in for ma cja o trzy dnio wym gło dze niu Ja ni -

szew skie go. Ele men ty ukła dan ki za czę ły

pa so wać.

– Mi mo wszyst ko to nie by ły do wo dy, 

za kła dano róż ne wer sje zda rzeń – mó wi pod -

Da riu sza Ja ni szew skie go zaś po cząt ko wo

zwią za no wła śnie w tzw. ko leb kę.

Po li cjan ci za czy na li ko ja rzyć co raz wię cej

fak tów – i z blo gów, i na pod sta wie in for ma -

cji po zy ski wa nych z pol skie go oto cze nia po -

dej rze wa ne go. Po nie waż jed nak Kry stian B.

po zo sta wał za  gra ni cą, ich po czy na nia mu -

sia ły być w znacz nym stop niu ogra ni czo ne.

ŻE BY NIE SPŁO SZYĆ
Pra co wa li dro bia zgo wo, cier pli wie. I ostroż -

nie. Że by „pta szek” nie „od fru nął” na do bre.

– Trze ba by ło przy glą dać się je go oso bie

z wiel ką ostroż no ścią, uwa żać, z kim roz ma -

wia my – opo wia da wro cław ski po li cjant. –

Ktoś, na wet nie ko niecz nie w ce lu ostrze -

że nia, mógł na wią zać z nim kon takt i przy -

pad kiem spło szyć. Wciąż rów nież nie

moż na by ło ze stu pro cen to wą pew no ścią

okre ślić je dy nej wer sji zda rzeń. Kry stian B.

mu siał mieć coś wspól ne go ze zbrod nią,

ale czy to on fak tycz nie był mor der cą?

Mógł mieć wspól ni ków w Pol sce. Je śli tak,

ich rów nież nie moż na by ło spło szyć.

W trak cie „przy glą da nia się” po ja wi ła się

ko lej na po szla ka – w cza sie, gdy Kry stian B.

prze by wał w Ame ry ce i Azji, z USA, Sin ga -

pu ru i Ja po nii kil ka krot nie wcho dzo no na in -

ter ne to wą stro nę pro gra mu „997”, na któ rej

znaj do wa ły się in for ma cje o za bój stwie 

Da riu sza Ja ni szew skie go. Trud no by ło przy -

pusz czać, że to przy pa dek.

Po li cjan ci usta li li też, że w 2000 ro ku, gdy

pro wa dzo na przez Kry stia na B. fir ma za czę -

ła mieć trud no ści (w koń cu splaj to wa ła),

sfał szo wał on kil ka kart z jej do ku men ta cji. 

NA RA ZIE PA SER
W 2005 ro ku Kry stian B. za po wie dział na swo -

ich blo gach po wrót do kra ju. In for ma cje o te -

le fo nie i prze krę cie w fir mie da ły pod sta wy

do za trzy ma nia go. Pro ku ra tu ra po sta wi ła mu

za rzut fał szer stwa do ku men tów, lecz w spra -

wie za mor do wa nia Da riu sza Ja ni szew skie go

zde cy do wa ła się je dy nie na za rzut pa ser stwa

(sprze daż te le fo nu ofia ry).

Na udział w zabójstwie nie było wystar-

czających dowodów, mi mo iż ba da nie wa rio -

gra fem wy ka za ło sil ną re ak cję na py ta nia
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Nigdy
nie lekcewa˝ przeciwnika
„Amok” – media uznały książkę Krystiana B. za koronny dowód winy
autora-mordercy. Prokuratura i sąd – nie. Początkowo zanosiło się
nawet, że może dojść do pierwszego – od czasów słynnej,
przedwojennej sprawy Gorgonowej – procesu poszlakowego
o zabójstwo. Mały zespół ludzi z KWP we Wrocławiu zadbał, 
by pojawiły się i dowody. Nie do zbicia.

kom. Wró blew ski. – Nie mo gli śmy w in ny spo -

sób po wią zać ofia ry z Kry stia nem B. Po za tym,

że jest miesz kań cem Choj no wa, nie wie -

dzie li śmy o nim nic.

ZGU BIŁ GO NAR CYZM
Kry stian B. już od dłuż sze go cza su prze by -

wał wów czas po za Pol ską: w USA, Ja po nii,

Sin ga pu rze i na Taj wa nie, pra cu jąc ja ko in -

struk tor nur ko wa nia. Czuł się bez kar -

ny. I mo że nie do się gła by go spra wie dli wość,

gdy by nie od zy wał się z za gra ni cy. On jed -

nak re gu lar nie pro wa dził stam tąd swo je blo -

gi: „Amok” i „Me dy na”.

– Prze śle dzi łem ca łe je go ży cie, krok

po kro ku – mó wi do cho dze nio wiec. – Zro bił

na mnie wra że nie oso by nar cy stycz nej, na -

sta wio nej tyl ko na sie bie, nie przej mu ją cej

się kim kol wiek z oto cze nia. Miał też chy ba

wszyst kich za gor szych, głup szych od sie bie.

Igrał z pra wem, nas pew no też bio rąc

za głup ców. To nam uła twi ło dzia ła nie.

Na mie rzo ne przez „cy ber po li cjan tów”

blo gi bar dzo za in te re so wa ły śled czych, po -

dob nie jak książ ka „Amok”, któ ra uka za ła się

dru kiem w 2004 ro ku.

NÓŻ JAK TE LE FON, CHRIS JAK
KRY STIAN
– Każ dy z nas prze czy tał książ kę, wy szu ku -

jąc ele men ty wspól ne z mor der stwem – opo -

wia da o swo jej i ko le gów pra cy pod kom.

Wró blew ski. – By ło ich spo ro. Głów ny bo ha -

ter „Amo ku”, Chris, mó wi mię dzy in ny mi,

że za bił no żem, któ ry póź niej sprze dał na au -

kcji, oraz że prze ciął sznur, któ rym rę ce ofia -

ry by ły przy wią za ne do szyi. Kry stian B.

w ta ki spo sób po zbył się te le fo nu de na ta,
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o zbrod nię i spo sób ukry cia cia ła. We dług opi -

nii bie głych au tor „Amo ku” pró bo wał za kłó -

cać swo je pro ce sy fi zjo lo gicz ne i emo cjo nal ne,

ale po wtór ka da ła iden tycz ne re zul ta ty.

Co wię cej – pod czas jed ne go z prze słu -

chań Kry stian B. przy znał się na wet do za -

bój stwa.

– Tyl ko że szyb ko „po czuł się źle” i trze -

ba by ło prze rwać – mó wi pod kom. Wró blew -

ski. – Póź niej za prze czył, ja ko by miał się

przy znać. A na blo gach za czął wy pi sy wać, że

Po li cja wy mu si ła na nim ta kie wy ja śnie nia.

Dla pro ku ra tu ry by ło to wciąż zbyt ma ło,

by zarzucić Kry stia nowi B. po moc nic two,

a tym bar dziej za bój stwo. Wy stą pi ła tyl ko

o aresztowanie  go, lecz wnio sek zo stał 

od rzu co ny przez sąd. Po dej rza ny do stał 

jed nak do zór po li cyj ny i za trzy ma no mu

pasz port. Nie mógł opu ścić kra ju. Po li cjan ci

mie li do dat ko wy czas na szu ka nie ko lej nych

do wo dów.

TE LE FO NY, TE LE FO NY
Wie dzie li od zna jo mych Janiszewskiego, że

na krót ko przed śmier cią do stał pro po zy cję

wy ko na nia ba ne rów re kla mo wych w oko li -

cach Le gni cy. Te ren po śred nio wska zy wał,

że za mó wie nie mógł zło żyć Kry stian B. 

– Ana li zu jąc sta re ak ta, do sze dłem

do wnio sku, że klu czem do spra wy jest

bud ka te le fo nicz na, z któ rej dzwo nio no

do biu ra Ja ni szew skie go i na stęp nie na

je go ko mór kę, jak się póź niej oka za ło, by go

wy wa bić z fir my – mó wi pod kom. Wró -

blew ski. – 40 se kund przed ty mi po łą cze -

nia mi do biu ra za dzwo nio no też z te le fo nu

ko mór ko we go. Tak ma ły od stęp cza so wy

na su wał po dej rze nie, że wszyst kie trzy 

po łą cze nia wy ko na ła ta sa ma oso ba. Ko -

mór ka by ła za re je stro wa na na fir mę 

pry wat ną, ma ją cą sie dzi bę w do mu, któ -

re go wła ści ciel znał Kry stia na B. Po wo li 

za czy na ło się to za zę biać, ale po zo sta wa ło

py ta nie: Jak udo wod nić, że to wła śnie 

Kry stian B. dzwo nił trzy krot nie i wy wa bił

Ja ni szew skie go?

KAR TA PRAW DĘ CI PO WIE
– Dzię ki spe com od kom pu te rów uda ło się

uzy skać nu mer i bil ling kar ty do au to ma tów

te le fo nicz nych, któ rą wy ko rzy sta no, dzwo -

niąc z bud ki do Ja ni szew skie go – kon ty nu uje

do cho dze nio wiec. – By ła to kar ta 100-im pul -

so wa, na któ rej za re je stro wa no po nad 30 nu -

me rów. Roz mo wy mia ły miej sce przed

po łą cze nia mi z biz nes me nem i po nich.

Oso ba mi, do któ rych dzwo nio no, by li: ro -

dzi ce Kry stia na B., brat, wspól ni cy, zna jo mi

oraz ko chan ki (na jed nym z za bez pie czo -

nych dys ków po dej rze wa ne go wid nia ła li sta

oko ło 70 ko biet, z któ ry mi au tor „Amo ku”

upra wiał seks, oraz opi sy wra żeń, ja kich do -

„mi łu je” wie le ko biet. Roz sta ła się więc

z nim. Nie prze szka dza ło to Kry stia no wi B.

na dal być o nią cho ro bli wie za zdro snym. 

Da riu sza Ja ni szew skie go ko bie ta po zna ła

na prze ło mie lat 1999 – 2000, już po ro zej -

ściu się z mę żem. Kry stian B. kil ka krot nie

na cho dził by łą żo nę; raz na wet po bił ją i jej

mat kę, pró bo wał pod pa lić dom. In ter we niu -

ją cy po li cjan ci za ło ży li Nie bie ską Kar tę.

Trud no jed nak wów czas by ło przy pusz czać,

że za zdrość do pro wa dzi do mor der stwa...

MIAŁ BYĆ NA STĘP NY?
Prokuratura zmieniła zarzut na zabójstwo ze

szczególnum okrucieństwem. Sąd uznał

Krystiana B. za winnego zbrodni i skazał go

na 25 lat po zba wie nia wol no ści. 

Wy rok nie jest pra wo moc ny. Moż na spo dzie -

wać się ape la cji, ja ko że ska za ny nie po czu -

wa się do wi ny i pro sił sąd o unie win nie nie.

W je go kom pu te rze po li cjan ci zna leź li in for -

ma cje o obec nym kon ku ben cie je go by łej 

żo ny.

– Do wo dów nie ma, ale nie mo że my wy -

klu czyć, że i je mu już gro zi ło lub w przy szło -

ści za czę ło by gro zić nie bez pie czeń stwo –

mó wi pod kom. Wró blew ski. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Agnieszka Rafalska
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zna wał). Ich prze słu cha nia do wio dły, że fe -

ral ne go dnia z kar ty tej mógł ko rzy stać tyl ko

Kry stian B.

PA NI KA
Prze słu cha nia świad ków nie uszły uwa gi 

po dej rze wa ne go. Za czął jeź dzić do nich

(głów nie do ko cha nek) i na ma wiać do od -

mo wy skła da nia ze znań.

– I tym so bie za szko dził – mó wi pod kom.

Wró blew ski. – Raz, że by ło to ma tac two;

dwa, że osią gnął cel prze ciw ny do za mie rzo -

ne go. Mó wiąc, o czym ma ją „za po mnieć”,

od świe żył lu dziom pa mięć o tym, co dzia ło

się, co mó wił przed za bój stwem Ja ni szew -

skie go i po. Ko lej ni świad ko wie przed sta wia -

li oko licz no ści, o któ rych bez te go mo że by

nie pa mię ta li.

Kil ka osób ze zna ło, że Kry stian B. wspo -

mi nał o „za ła twie niu ko goś wcze śniej”; jed -

na – że sły sza ła sło wa: „za ła twi łem fa ce ta

sznur kiem”. 

Pro ku ra tu ra postawiła Kry stia nowi B.

zarut po moc nic twa w za bój stwie. Wciąż jed -

nak bra ko wa ło po wo du.

MO TYW
Do star czy ła go by ła żo na oskar żo ne go. Po -

nie wcza sie zo rien to wa ła się, że mąż – choć ją

naj chęt niej za mknął by pod klu czem – sam

Podkom. Jacek Wróblewski rozpracował zbrodnię prawie doskonałą
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Dwa naj bar dziej pre sti żo we 
wy róż nie nia w dzie dzi nie pu blic 
re la tions w Pol sce otrzy ma li w tym
ro ku lu dzie zwią za ni z ko mu ni ka cją
spo łecz ną Po li cji.

Wpaź dzier ni ku na gro dę „Łeb

PR 2007” ode brał Pa weł Bie dziak,

by ły rzecz nik Po li cji i twór ca oraz

pierw szy re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka

„Po li cja 997”, obec nie za stęp ca re dak to ra

na czel ne go „Su per Expres su”. 

ŁEB I PRO TON
„Łby PR” są przy zna wa ne co rocz nie przez

Pol skie Sto wa rzy sze nie Pu blic Re la tions –

naj star szą pol ską or ga ni za cję bran ży PR. To

ho no ro we wy róż nie nia dla osób, któ rych 

za wo do wy do ro bek istot nie wpły nął na roz -

wój bran ży wi ze run ko wej w Pol sce. Paw ła 

Bie dzia ka uho no ro wa no za zbu do wa nie

od pod staw no wo cze snych służb pra so wych

w Po li cji i za usta no wie nie god ne go na śla do -

wa nia stan dar du współ pra cy in sty tu cji pu -

blicz nych z me dia mi.

To nie pierw sza na gro da dla przed sta wi -

cie la Po li cji. W ma ju do ce nio no pod insp.

Ma riu sza So ko łow skie go, obec ne go rzecz ni -

ka ko men dan ta głów ne go Po li cji, wte dy

rzecz ni ka KSP. Do stał pre sti żo wą na gro dę

z dzie dzi ny ko mu ni ka cji spo łecz nej, „PRo -

to na 2007” w ka te go rii rzecz nik pra so wy. To

wy róż nie nie przy zna je Aka de mia PR, któ rą

two rzą uzna ni spe cja li ści bran ży pu blic re la -

tions. „PRo to ny” otrzy mu ją pro fe sjo na li ści

w dzie dzi nie ko mu ni ka cji, któ rzy wy zna cza -

ją stan dar dy w tej dzie dzi nie oraz przy czy -

nia ją się do suk ce su in sty tu cji i firm,

w któ rych pra cu ją. Kan dy da tów do „PRo to -

na” ty pu ją dzien ni ka rze i klien ci firm PR.

DO BRA DRO GA
– Te na gro dy są po twier dze niem, że w po li -

cyj nym PR wy bra li śmy dro gę na ty le do brą,

że oka za ła się atrak cyj na tak że dla firm pry -

wat nych. Obie bran żo we na gro dy po ja wi -

ły się w mo men cie, gdy w Po li cji do szły do

gło su nie do bre ten den cje – mó wi Pa weł 
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Policja 
bierze 
wszystko

Bie dziak. – Po przed ni se kre tarz sta nu

w MSWiA Ma rek Sur macz i ko men dant

głów ny Po li cji Kon rad Kor na tow ski ba ga te li -

zo wa li zna cze nie służ by pra so wej. Nie po -

trzeb nie zli kwi do wa no Biu ro Ko mu ni ka cji

Spo łecz nej, od su nię to na dal szy plan ba da -

nia opi nii, wra ca jąc do oce nia nia Po li cji wy -

łącz nie na pod sta wie sta ty styk. To by ły

błę dy.

– W tym cza sie stanowiło to dla mnie

ogrom ny za strzyk ener gii do dal szej pra cy

i wy raź ny sy gnał, że idzie my w do brym kie -

run ku – mó wi Ma riusz So ko łow ski. – To na -

gro da nie tyl ko dla mnie, ale dla ca łe go

ze spo łu za spraw ność i pra cę po go dzi nach.

Kie dy ją od bie ra łem, po czu łem, że war to

cięż ko pra co wać.

DO BRE OCE NY
Wy so kie oce ny służb ko mu ni ka cji spo łecz -

nej Po li cji idą w pa rze z jej ro sną cy mi no-

to wa nia mi w ba da niach opi nii pu blicz nej.

Ostat nie, wrze śnio we wy ni ki ba dań CBOS

to ko lej ny suk ces. Trzy czwar te re spon -

den tów (74 proc.) mia ło do brą opi nię

o pra cy Po li cji, złą – po ni żej jed nej pią tej

(17 proc.). W ran kin gu ocen in sty tu cji 

pu blicz nych Po li cja zaj mu je pierw sze miej -

sce, wy prze dza jąc Woj sko Pol skie i Ko ściół

ka to lic ki. Lep sze oce ny uzy ska ły je dy nie

nie któ re me dia – Te le wi zja Pol sat, TVP,

Pol skie Ra dio, Ra dio Zet i RMF FM. Po zo -

sta łe in sty tu cje pań stwo we, czy li są dy

i pro ku ra tu ra oraz Cen tral ne Biu ro An ty -

ko rup cyj ne i Agen cja Bez pie czeń stwa We -

wnętrz ne go ma ją no to wa nia zde cy do wa nie

niż sze. O dzia łal no ści są dów do brze wy po -

wie dzia ło się 42 proc. ba da nych, pro ku ra -

tu ry – 38 proc., CBA – 34 proc., a ABW –

31 pro c. �

PA WEŁ CHO JEC KI
zdj. An drzej Mi tu ra 

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny od V 1996 do IX 2007)

źródło: CBOS, 31 sierpnia – 4 września 2007 r., N = 844

dobra ocena działalności Policji

zła ocena działalności Policji
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W nocy z 1 na 2 października br.
wystartował nowy portal
www.policja.pl. Od powstania
pierwszej oficjalnej strony
internetowej Policji nie minęło
jeszcze 9 lat, jednak w dobie
gwałtownego rozwoju informatyki 
to cała epoka.

Toma być no wo cze sny por tal in for ma -

cyj ny pol skiej Po li cji, a nie stro na ko -

men dy głów nej – mó wi rzecz nik

pra so wy KGP pod insp. Ma riusz So ko łow ski. 

– Dla wie lu lu dzi in ter net to głów ne źró dło

in for ma cji. Dla te go sta wia my na to, co jest 

siłą do brych por ta li, czy li cią głą ak tu ali za cję.

Wła ści wie wy da je my co dzien ną ga ze tę in ter -

ne to wą.

Por tal pol skiej Po li cji, w spo sób przej rzy sty

i czy tel ny, ma od po wia dać po trze bom od bior -

ców we wnętrz nych i ze wnętrz nych. No wo ścią

jest re da go wa na przez ca łą do bę ru bry ka

„Z ostat niej chwi li”, w któ rej moż na prze czy -

tać o utrud nie niach w ru chu dro go wym i o wy -

da rze niach kry mi nal nych. No wy dział wy ma gał

zor ga ni zo wa nia 24-go dzin nych dy żu rów. Przy

ob słu dze por ta lu pra cu ją czte ry oso by, ale nie -

dłu go ma być pięć. Zbu do wa nie por ta lu na ra -

zie oby ło się bez kosz tów, w przy szło ści jednak

praw do po dob nie trze ba bę dzie zmie nić ser wer

na spraw niej szy.

– Chce my, że by nie dłu go por tal stał się mi ni -

ra diem i mi ni te le wi zją – mó wi So ko łow ski. 

– Bę dzie my umiesz czać co raz wię cej na grań

i fil mów. To na pew no jesz cze zwięk szy atrak -

cyj ność te go me dium. Zwłasz cza wśród mło -

dych lu dzi.

Na stęp nym kro kiem ma być ujed no li ce nie

stron ko mend wo je wódz kich. 

Licz ba wejść na stro nę KGP oscy lo wa ła

wokół 80 tys. dzien nie. W po ło wie paź dzier ni -

ka wy no si ła już 96 tys.

Trwa wy szu ki wa nie błę dów i ak tu ali za cja da -

nych. Na uwa gi do ty czą ce dzia ła nia por ta lu

i na po my sły ze spół in ter ne to wy cze ka pod ad -

re sem: por tal@po li cja.gov.pl.

Roz tro opek, je den z ad -
mi ni stra to rów IFP:

– To mi lo wy krok w roz -

wo ju po li cyj nej stro ny.

Mam jak naj bar dziej po zy -

tyw ne wra że nia. Stro -

na jest przy ja zna dla

użyt kow ni ka. Au to rów trze ba po chwa lić

za ka nał RSS i tryb tek sto wy – to teraz 

już stan dard. Cen ny jest ką cik z fil ma mi,

na ra zie jest ich ma ło, ale z cza sem pew nie

przy bę dzie. Tech nicz nych wpa dek nie za -

uwa ży łem, wszyst ko spraw nie dzia ła pod kil -

ko ma prze glą dar ka mi. Nie ma prze sy tu

gra fi ki, co po zy tyw nie wpły wa na er go-

no mię.

asp. sztab. Krzysz tof
Sta cho wicz, kie row nik
re fe ra tu wy kro czeń
w KMP w Sie dl cach:

– Naj waż niej sze dla

mnie są zmia ny praw ne

i pro jek ty prze pi sów. No we usta wy, roz po -

rzą dze nia czy wy tycz ne po win ny być na tych -

miast na tej stro nie, że by po li cjant nie

mu siał ich szu kać w in nych miej scach. Wy -

gląd stro ny jest ważny, cza sem czy tam cie -

ka wost ki, ale bar dziej in te re su je mnie treść,

któ ra jest mi po trzeb na w co dzien nej służ -

bie. Do brze by ło by umiesz czać wię cej ofert

pra cy dla po li cjan tów, że by ktoś, kto chce

coś zna leźć, nie mu siał szu kać nie ofi cjal nie.

Ja kub Sta cho wiak,
dzien ni karz ty go dni ka
„Po li ty ka”:

– To po stęp. Jest no wo -

cze śniej i przej rzy ściej.

Stara stro na by ła już zbyt

sier mięż na. No wy dział

ak tu al no ści to grat ka dla dzien ni ka rzy new -

so wych. Wy szu ki war ka do brze dzia ła. Li -

czę, że bę dzie wię cej ak tu al nych sta ty styk.

Wię cej cie ka wych zdjęć w lep szej ja ko ści!

Te raz są zbyt ma łe. Za ma ło jest fil mów

z ak cji, a to już świa to wy stan dard. No i ko -

niecz nie trze ba po pra wić wy gląd stron ko -

mend wo je wódz kich, bo nie któ rych

po pro stu nie da się prze glą dać.

mł. insp. Wie sław Cie -
pie la, wy kła dow ca PR,
rzecz nik Pol skiej Plat -
for my Bez pie czeń stwa
We wnętrz ne go:

– No wy por tal nie ustę -

pu je nie miec kie mu BKA,

ale np. do FBI jeszcze mu da le ko. Kon cen -

tru je się wy raź nie na dzien ni ka rzach, co

na pew no do brze wpły nie na wi ze ru nek 

Po li cji. Jest jednak znacz nie mniej atrak cyj -

ny dla po li cjan tów. Są da ne i po ra dy praw ne,

ale roz rzu co ne. In for ma cje ak tu al ne są, ale
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www.po li cja.pl

bra ku je np. po rząd nej hi sto rii Po li cji. Am bit -

ny por tal mu si być też pu bli ka to rem i pierw -

szym źró dłem dla szu ka ją cych rzetelnej

in for ma cji. Zdję cia sze fów są zbyt „le gi ty ma -

cyj ne”, cze mu po pro stu nie po ka zać ich

przy pra cy? �

PAWEŁ CHOJECKI
zdj. Andrzej Mitura

Nowy portal Policji – www.policja.pl –
październik 2007

W grudniu 1998 roku powstała strona KGP,
jeszcze pod adresem www.kgp.waw.pl

W tej formie, z niewielkimi modyfikacjami,
strona KGP przetrwała kilka kolejnych lat
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Fil my ta kie ma ją za pre zen to wać jak naj bar -

dziej po zy tyw ny wi ze ru nek Po li cji. Po ka zać,

jak świet nie jest wy szko lo na i jak sku tecz -

nie chro ni oby wa te li. Są to jed nak na praw dę 

do brze zre ali zo wa ne ob ra zy, któ re po wsta ły

przy uży ciu środ ków zna nych z profesjonalnych

pro duk cji fil mo wych. 

W SZU WA RACH
„Każ de go dnia i każ dej no cy na uli ce w pa -

tro lach wy cho dzą set ki ludzi, któ rzy po -

sta no wi li strzec na sze go wspól ne go bez pie -

czeń stwa – pol scy po li cjan ci”. Tak koń czy

się film, któ ry zo ba czyć moż na na stro nie 

po li cja.pl. A za czy na się jak nie zły se rial sen -

sa cyj ny. W pierw szej sce nie wi dzi my brzeg

je zio ra po ro śnię ty trzci ną. Dłoń w rę ka wicz -

ce wy cią ga coś z wo dy, a męż czyź ni wy glą -

da ją cy na nur ków wol no pły ną pon to nem,

nia w wy ko na niu kom pa nii re pre zen ta cyj -

nej, oglą da my szko le nie w sa li spor to wej

i na strzel ni cy. Lek tor opo wia da, jak do brze

wy szko le ni są stró że pra wa, ilu ma my funk -

cjo na riu szy i cy wi lów. Po tem garść in for ma -

cji o no wo cze snym sprzę cie, ba zie DNA

w bu do wie, AFIS i eks per tach od ba li sty ki.

Wi dzi my też mo ni to ring, wej ście AT i słu -

cha my o za da niach BSW, któ re go spe cjal nie

prze szko le ni pra cow ni cy dba ją o czy stość

po li cyj nych sze re gów. Ko lo ro we in fo gra fi ki

o wzro ście za ufa nia spo łecz ne go do Po li cji

i spad ku licz by prze stępstw w ostat nich 

la tach ilu stru ją opo wieść lek to ra.

Wśród zmie nia ją cych się ob raz ków śle dzić

moż na lo sy zna le zio nej w pierw szej sce nie

pacz ki pa pie ro sów. Ba da na w la bo ra to rium

ujaw nia od ci ski pal ców, a na koń cu do strze -

ga my por tre ty pa mię cio we dwóch męż czyzn

– czy to mor der cy mło dej ko bie ty znad 

je zio ra? 

Cie ka wa fa bu ła, wy ra zi sta, ży wa mu zy ka

i mon taż przy po mi na ją cy te le dysk (szyb ko

zmie nia ją ce się ob raz ki, ru cho ma ka me ra),

któ ry łą czy frag men ty in sce ni za cji i fil mów

ope ra cyj nych Po li cji – to ko ja rzy się z pa ra -

do ku men ta mi, tzw. do cu -cri me, o pra cy po -

li cjan tów (w sty lu „W11”) czy z se ria la mi.

W PO RÓW NA NIU
Na stro nie po li cja.pl, w za kład ce En glish

ver sion, zna leźć moż na in ny film in for ma cyj -

ny, pro po zy cję sprzed kil ku lat za ty tu ło wa -

ną In for ma tion mo vie abo ut the Po lish
Na tio nal Po li ce. Róż ni ce wi dać od ra zu: zre -

ali zo wa ny przy po mo cy lu bel skiej TVP3

film, choć po czą tek ma bar dzo dy na micz ny,

jest spo koj niej szy w wy mo wie. Nie ma wy -

raź nie za ry so wa nej fa bu ły, ob raz ki zmie nia ją

się bez więk szej kon se kwen cji, cza sem się

po wta rza ją. Na tle no wo cze snej pro duk cji

TVN trą ci mysz ką.

W KI NACH I AU TO BU SACH
Po li cja, jak każ da in na in sty tu cja, któ ra chce

za chę cić do pra cy u sie bie, mu si się pro mo -

wać. Czy ro bi to sku tecz nie, po ka żą wy ni ki

ko lej nych do bo rów.
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Z kamerą 
wśród policjantów
Filmy fabularne o stróżach prawa przyciągają przed telewizory i do kin
wielu widzów, niekoniecznie zainteresowanych pracą w tej formacji.
Wabikiem jest przeważnie wartka akcja i gwiazdorska obsada. 
Czy policyjne produkcje filmowe mają szansę na podobny sukces? 
Raczej nie – ponieważ inny jest ich cel.

jak by cze goś szu ka jąc. Obok bro dzą dwaj po -

li cjan ci – je den ro bi zdję cia, a dru gi ostroż -

nie wy ła wia pacz kę pa pie ro sów i wkła da ją

do fo lio wej to reb ki. Gdy wśród trzcin po ja -

wia ją się no gi mło dej ko bie ty, ka me ra od jeż -

dża i z gó ry po ka zu je ca łą po stać le żą cą

na brze gu. Pa trzy my te raz na od gro dzo ne

żół tą ta śmą miej sce zda rze nia, gdzie po li -

cjan ci za bez pie cza ją śla dy. Wy glą da to na za -

bój stwo. 

Na ta ki ob raz, jak z kry mi nal ne go se ria lu,

na jeż dża po li cyj na bla cha z ad re sem stro ny

in ter ne to wej KGP. Nie ma już wąt pli wo ści

– to nie ko lej ny od ci nek „Ofi ce ra” czy

„W11”, ale pro duk cja przy go to wa na przez

ze spół pra so wy ko men dy głów nej „dzię ki

po mo cy te le wi zji TVN”, jak gło si na głó wek.

Po emo cjo nu ją cym wstę pie za po zna je my się

ze struk tu rą Po li cji, słu cha my ro ty ślu bo wa -
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W mul ti plek sach we Wło cław ku i Byd -

gosz czy we wrze śniu wy świe tla ne by ły 

spo ty za chę ca ją ce do pra cy w Po li cji. 10-se -

kun do wą re kla mów kę „Zo stań po li cjan tem”

mo gli zo ba czyć też pa sa że ro wie ko mu ni ka cji

miej skiej w To ru niu. 

Dłuż sze, 30- i 90-se kun do we, wer sje spo -

tu po ka zy wa ła lo kal na te le wi zja. Wszyst kie

trzy fil my pre zen tu ją re kru ta cję do Po li cji,

no wo cze sny sprzęt i do sko na le wy szko lo -

nych funk cjo na riu szy. To wa rzy szy im dy-

na micz na mu zy ka. Fa bu łę po dzie lo no

na gru py: re kru ta cja, edu ka cja, szko le nia

i pra ca. Za chę tą dla kan dy da tów ma ją być

slo ga ny: „pre cy zyj ny sys tem wy na gro dzeń”,

„moż li wość roz wo ju i awan su za wo do we go”,

„roz bu do wa na opie ka so cjal na” i „na by cie

po 15 la tach służ by praw eme ry tal nych”.

Przy go to wa no też ra dio we wer sje spo tów;

na przy stan kach au to bu so wych i słu pach

ogło sze nio wych roz kle jo no pla ka ty, a nad ko -

men da mi i po ste run ka mi w ca łym wo je -

wódz twie za wi sły ba ne ry z troj giem

uśmiech nię tych po li cjan tów.

Na ca łą tę me dial ną kam pa nię ku jaw sko -

-po mor ska po li cja prze zna czy ła 40 tys. zł. Ilu

chęt nych się sku si, czas po ka że. 

– Pierw si za in te re so wa ni już dzwo ni li –

mó wi nadkom. Han na Kow sze wicz z Wy -

-dzia łu Pre zy dial ne go KWP w Byd gosz czy. –

Py ta li prze waż nie o bar dziej szcze gó ło we 

in for ma cje.

W JED NOST KACH TEŻ
Na stro nie www KMP w Szcze ci nie

od sierp nia moż na obej rzeć film „Po mysł

na ży cie” au tor stwa szcze ciń skie go po li cjan -

ta. Aby na krę cić i zmon to wać 3,5-mi nu to wy

spot, st. asp. An drzej Szraj ber po trze bo wał

dwóch ty go dni. 

– Sa mo ro bie nie zdjęć za ję ło mi dwa dni,

resz tę cza su po chło nął mon taż – mó wi fil -

mo wiec  ama tor, po li cjant z 13-let nim sta -

żem. – I for ma, i sam po mysł fil mu to

przed się wzię cia au tor skie, oczy wi ście

za zgo dą prze ło żo nych. Chcia łem po ka zać

na szą służ bę na co dzień, prze ła mać ste reo -

typ, że pra ca u nas to tyl ko prze rzu ca nie pa -

pier ków. W Po li cji ca ły czas coś się dzie je

– pod kre śla. – I każ dy znaj dzie tu za ję cie dla

sie bie, sto sow nie do pre dys po zy cji.

A jest na co po pa trzeć. Do roz po zna wa nej

mu zy ki z „Mis sion: Im pos si ble” do łą czo ne

są dy na micz ne ob raz ki z pra cy róż nych pio -

nów Po li cji: szko le nie psów, pa tro lo wa nie

mia sta z koń skie go grzbie tu i z mo to rówki,

za bez pie cza nie śla dów prze stępstw, kon tro -

le dro go we, ła pa nie zło dzie jasz ków wi dzia -

ne w ekra nach mo ni to rin gu... 

Są na wet zdję cia po li cjan tek z ka len da rza

wy da wa ne go przez szcze ciń ską KMP i po ka -

zy z oka zji Świę ta Po li cji. Na do le ekra nu

czy ta my zaś apel: „KMP w Szcze ci nie przyj -

mie do służ by 160 funk cjo na riu szy. Szcze gó -

ło we in for ma cje – Sek cja Kadr i Szko le nia

oraz stro na in ter ne to wa www”. 

Z tym prze ka zem po li cjan ci jeż dżą do jed -

no stek woj sko wych, za chę ca ją od cho dzą cych

do cy wi la mło dych, by za sta no wi li się

nad wy bo rem dal szej dro gi ży cio wej. W pla -

nach są wi zy ty na uczel niach i w szko łach. 

– Chcie li by śmy po łą czyć film z pro fi lak ty -

ką rd – mó wi asp. sztab. Ze non But kow ski

z ze spo łu pra so we go szcze ciń skiej KMP. 

– Na ra zie naj więk szym za in te re so wa niem

cie szy się wła śnie dro gów ka, po nie waż tu taj

te stu je my naj now szy sprzęt. 

KMP w Gli wi cach też ma swój film re kla -

mo wy. Po wstał już daw no w wer sji 10-mi nu -

to wej prze zna czo nej dla za gra nicz nych

go ści, a od sierp nia wer sja 45-se kun do wa jest

na stro nie ko men dy.

– Po emi sji te go spo tu w lo kal nej te le wi zji

licz ba wejść na stro nę wro sła o 200 pro cent

– cie szy się au tor fil mu sierż. sztab. Ar ka -

diusz Cio zak z ze spo łu pra so we go gli wic kiej

KMP. – Zwłasz cza na pod stro nie o do bo rze

ma my du ży ruch.

W cza sach kul tu ry ob raz ko wej do od bior -

cy trze ba tra fiać przez ob raz ki wła śnie.

Na fil mie po znań skiej KMP, oprócz mo to -

rów ki w pę dzie, z psem wo do ła zem na dzio -

bie, są po li cyj ne ko nie i ro we rzy ści na tle

za cho dzą ce go słoń ca. „Cie ka wa pra ca cze ka

na cie bie” – kusi głos lek to ra.

W SZKO LE
Od po ło wy wrze śnia tak że na stro nach CSP

w Legionowie obej rzeć moż na film o po li cyj -

nej szko le. Po my śla na ja ko pre zent dla

uczest ni ków roz licz nych mię dzy na ro do wych

kon fe ren cji, któ re go ści CSP, tłu ma czo na

na an giel ski i ro syj ski pro duk cja trwa pra -

wie 20 mi nut. Pokazu je po ko lei 11 z 14 za -

kła dów CSP (po mi nię to, z oczy wi stych
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przy czyn, wy dzia ły me to dy ki szko le nia i or -

ga ni za cji szko le nia oraz za kład tech ni ki ope -

ra cyj nej) i opo wia da o „taj ni kach szko le nia

funk cjo na riu szy”, jak gło si ty tuł. 

Film roz po czy na się kil ko ma efek tow ny -

mi uję cia mi: ob ser wu je my m.in. po ślizg kon -

tro lo wa ny, tech ni ki wal ki, ćwi cze nia nur ków

w ba se nie i eks plo zję sa mo cho du. Pod su mo -

wu je to wszyst ko oso bi ście insp. Ja cen ty Bą -

kie wicz, ko men dant CSP: „Szko ła to nie

tyl ko szyb ka jaz da sa mo cho dem, musz tra

czy wy bu chy. Jak wy glą da dzień szko le nio -

wy i co CSP mo że za pro po no wać – zo bacz cie

Pań stwo sa mi”. I jak praw dzi wy go spo darz

za pra sza do zwie dze nia pod le głej mu dzie -

dzi ny, łącz nie ze sto łów ką i pro po no wa nym

tam me nu. Po pre zen ta cji za kła dów ostat ni

roz dział „Po go dzi nach” – lżej szy w wy mo -

wie, co pod kre śla swa wol niej sza nie co mu -

zy ka w tle – roz po czy na się uję ciem bu tów

po li cyj nych sto ją cych na pa ra pe cie. Lek tor

opo wia da o „przy zwo itych wa run kach za -

kwa te ro wa nia i wy ży wie nia” dla słu cha czy

CSP (tu po now nie uję cie ze sto łów ki) oraz

o za pew nie niu uczą cym się „roz wo ju fi zycz -

ne go i in te lek tu al ne go” w po sta ci ka wia ren -

ki in ter ne to wej, ba se nu, si łow ni oraz

za so bów Cen tral nej Bi blio te ki Po li cyj nej

(300 tys. wo lu mi nów). Lek tor za zna cza, że

zbio ry te udo stęp nia ne są też miesz kań com

Le gio no wa, a sa mo CSP czyn nie włą cza się

w ży cie spo łecz ne swo je go mia sta, co też wi -

dzi my na fil mie.

Pra ce nad osta tecz ną wer sją fil mu trwa ją,

przy go to wu je się tak że do dat ko wo tłu ma -

cze nie na nie miec ki. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. KGP

W na stęp nym od cin ku na pi sze my o przed się -
wzię ciach me dial nych z udzia łem po li cjan tów
oraz gwiazd es tra dy i te le wi zji.
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Jaki jest poziom przestępczości –
Policja wie, bo prowadzi statystyki.
One też świadczą o skuteczności
Policji. Ale informacji o tym, czy
ludzie, którym służy Policja, czują
się bezpiecznie, dostarczyć mogą
tylko badania społeczne. Na przykład
takie, jak w 96-tysięcznym Słupsku.

Ko men da Miej ska Po li cji w Słup sku, we

współ pra cy ze Szko łą Po li cji, Aka de mią

Po mor ską, Urzę dem Miej skim i Sto -

wa rzy sze niem Bez piecz ny Re gion Słup ski,

prze pro wa dzi ła ba da nia w grud niu ubie głe go

ro ku. W tym ro ku opra co wa nie wy ni ków

uka za ło się na kła dem Wy daw nic twa Na uko -

we go Aka de mii Po mor skiej w Słup sku. 

JE DEN NA STU
Ba da nia przy go to wa no nie zwy kle rze tel nie.

Mia sto po dzie lo no na re jo ny, któ re ma ją

różną spe cy fi kę – śród mie ście, osie dla

miesz ka nio we (blo ki), sta re bu dow nic two

(ka mie ni ce) i osie dla dom ków jed no ro dzin -

nych. 76 an kie te rów – stu den tów III ro ku

kie run ków pe da go gicz nych Aka de mii Po -

mor skiej – uzbro jo nych w kwe stio na riu sze

an kiet spo tka ło się z po nad 800 oso ba mi.

Licz ba re spon den tów, wy bra nych lo so wo

pro por cjo nal nie do licz by miesz kań ców 

da ne go re jo nu mia sta, prze kro czy ła je den

pro cent do ro słych miesz kań ców Słup ska. 

Czy po trzeb ne jest ba da nie opi nii tak 

ma łych spo łecz no ści lo kal nych?

– Ety ka ba dań spo łecz nych za kła da, że

po win ny one przy czy niać się do na pra wia -

nia świa ta – mó wią or ga ni za to rzy słup skiej

an kie ty. – Mu szą więc mieć war tość nie

tyl ko dia gno stycz ną, ale i wa lor prak tycz -

no ści. Trze ba się od wo łać do spe cy fi ki

mia sta czy re gio nu, by pod jąć kon kret ne

dzia ła nia. 

CO BA DA NO?
W Słup sku zba da no dwie naj waż niej sze

kwe stie: po czu cie bez pie czeń stwa pu blicz -

ne go i oce nę pra cy po li cjan tów. Oto, co usta -

lo no mię dzy in ny mi: 

� Za dnia w mie ście bez piecz nie czu je

się 86,79 proc. miesz kań ców.

� Po zmro ku wy so ki po ziom po czu cia bez -

pie czeń stwa de kla ru je 52,37 proc. lu dzi. 

� Naj bar dziej bez piecz nie czu ją się miesz -

kań cy dom ków jed no ro dzin nych, naj mniej

ci, któ rzy miesz ka ją w tzw. sta rym bu dow -

nic twie. 

� Za brak po czu cia bez pie czeń stwa słupsz -

cza nie w nie wiel kim stop niu ob wi nia ją Po li -

cję. Przy czy ny za gro żeń to – we dług nich

– bez ro bo cie, ubó stwo, al ko hol i li be ra li za -

cja wy cho wa nia. Naj waż niej szą ro lę do ode -

gra nia ma ją ro dzi ny.

� Pra cę Po li cji wy so ko oce nia 25,7 proc.

miesz kań ców Słup ska. Wśród miesz kań ców

dom ków jed no ro dzin nych Po li cja ze bra ła

pra wie 40 proc. wy so kich ocen, wśród miesz -

kań ców sta rych ka mie nic – kil ka na ście pro -

cent.

� Wi dok pa tro li po li cyj nych zwięk sza po -

czu cie bez pie czeń stwa oby wa te li Słup ska.

Naj czę ściej wi du ją pa tro le miesz kań cy śród -

Jak to robią w Słupsku
mie ścia, naj rza dziej – osie dli dom ków jed no -

ro dzin nych.

� 78,6 proc. słupsz czan nie zna swo je go

dziel ni co we go i nie wie, jak do nie go do -

trzeć.

� Kul tu ra oso bi sta po li cjan tów i ich umie jęt -

no ści ko mu ni ka cyj ne zo sta ły oce nio ne 

wy so ko. Kom pe ten cje za wo do we funk cjo na -

riu szy wy so ko oce ni ło tyl ko 57,5 proc. słupsz -

czan, któ rzy mie li z ni mi kon takt w cią gu

12 mie się cy po prze dza ją cych ba da nia.

NIE TYL KO DLA SIE BIE
Dru ga edy cja słup skich ba dań zo sta ła prze -

pro wa dzo na w paź dzier ni ku. Miesz kań ców

po in for mo wa no o tym nie tyl ko za po śred -

nic twem lo kal nych me diów, ale i za po mo cą

ogło szeń roz wie sza nych na klat kach scho do -

wych. Au to rzy słup skich ba dań są skłon ni

współ pra co wać z każ dą jed nost ką Po li cji czy

in nym pod mio tem, któ re chciały by zor ga ni -

zo wać po dob ne ba da nia w ska li lo kal nej. Za -

sta na wia ją się na wet nad prze pro wa dze niem

ich w ca łym kra ju, na pró bach re pre zen ta -

tyw nych dla po szcze gól nych miast czy re gio -

nów. Za in te re so wa ni mo gą kon tak to wać się

z Mar kiem Ste fań skim, tel. re sor to wy

74 37 208, ad res elek tro nicz ny: mste fan -

ski@slupsk.szko la po li cji.gov.pl �

IRE NA FE DO RO WICZ
infografika Krystyna Zaczkiewicz

ROZ KŁAD PRO POR CJI NE GA TYW NYCH ZJA WISK SPO ŁECZ NYCH 
W PO SZCZE GÓL NYCH RE JO NACH MIA STA
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Stanowią niemal 9 proc. stanu
osobowego polskiej Policji.
Ponieważ funkcjonują na styku
Policja–obywatel, często bywają
nazywani policjantami pierwszego
kontaktu. W ich codziennej żmudnej
służbie nie ma czasu na fajerwerki.
Raz w roku najlepsi z nich spotykają
się w październiku w Katowicach.

Pią ty, ju bi le uszo wy Fi nał Ogól no pol -

skich Za wo dów Po li cjan tów Dziel ni co -

wych „Dziel ni co wy Ro ku” zo stał

roz strzy gnię ty 11 paź dzier ni ka 2007. Za -

szczyt ny ty tuł naj lep sze go w kra ju dziel ni -

co we go zdo był mł. asp. Prze my sław

Bu dzow ski, re pre zen tu ją cy Ko men dę Wo je -

za cię tą ry wa li za cję w czte rech kon ku ren -

cjach, w za kres któ rych wcho dzi ły:

– test wie dzy po li cyj nej (zwy cię żył mł. asp. 

Woj ciech Wój cik z KSP w War sza wie),

– ana li za do ku men tu (zwy cię żył mł. asp.

Prze my sław Bu dzow ski z KWP w Opo lu),

– sy mu la cja – przy ję cie in te re san ta (zwy -

cię żył mł. asp. Ro bert Ja gu ra z KWP w Ra -

do miu),

– sy mu la cja zda rze nia w re jo nie służ bo -

wym (zwy cię żył st. post. Ar ka diusz Bą bliń -

ski z KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim).

Naj lep si dziel ni co wi wy je cha li z Ka to wic

ob sy pa ni na gro da mi, któ re ufun do wa li: mi -

ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji,

ko men dant głów ny Po li cji (na gro dy fi nan so -

we) oraz sa mo rzą dy ślą skich miast i in sty tu -

cje dzia ła ją ce na rzecz bez pie czeń stwa

i po rząd ku pu blicz ne go (na gro dy rze czo we).

Te go rocz nej ry wa li za cji dziel ni co wych to -

wa rzy szy ła kon fe ren cja „Nie upra wiaj my fik -

cji”, zor ga ni zo wa na przez ani ma to rów pro-

gra mu KGP „Pro fi lak ty ka a Te atr”. �

JA CEK KO SMA TY
zdj. Piotr Daniel, Wojciech Szwiec
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Brawo Opole!
wódz ką Po li cji w Opo lu. Dru gie miej sce

zajął re pre zen tant tej sa mej ko men dy asp.

Krzysz tof Sim lat, trze cie – mł. asp. Woj ciech

Wój cik z Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. 

Wszyst kie do tych cza so we fi na ły przy no si -

ły ja kieś nie spo dzian ki, nie ina czej by ło 

i w tym roku. Po raz pierw szy re pre zen tan ci

jed ne go wo je wódz twa za ję li dwa czo ło we

miej sca. Za tem bra wo Opo le! A Ka to wi ce

też ma ją po wód do du my, bo te go rocz ny

zwy cięz ca w ubie głym ro ku uczest ni czył

w kur sie dla dziel ni co wych od by wa ją cym się

w ka to wic kiej Szko le Po li cji.

Choć, jak co ro ku, fi nał za wo dów dziel ni -

co wych or ga ni zo wa ła ka to wic ka SP, ce re mo -

nia za koń cze nia od by ła się w Te atrze

Ślą skim. Wszak to ju bi le usz!

Za nim jed nak 34 uczest ni ków za wo dów

po ja wi ło się na sce nie te atru, mu sie li sto czyć

Test wiedzy policyjnej

Symulacja – przyjęcie interesanta

Laureaci

Gala w Teatrze Śląskim
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Rok te mu pi sa li śmy o prze stęp czo ści prze ciw ko za -

byt kom w Pol sce (nr 11, Za byt ków co raz mniej).

Te raz spraw dzi li śmy, co zmie ni ło się na prze myt -

ni czym szla ku. 

Nie dłu go znacz na część wschod niej Pol ski sta nie się

ze wnętrz ną gra ni cą unii, znik ną przej ścia i kon tro le cel -

ne mię dzy na szym kra jem a Niem ca mi, Cze cha mi, Sło -

wa cją i Li twą. Nie ozna cza to, że tu ry ści nie bę dą

spraw dza ni w ogó le – pa tro le cel ni ków, po li cjan tów

i Stra ży Gra nicz nej bę dzie moż na na po tkać w ca łym

kra ju. Uszczel nio na ma być gra ni ca Pol ski z Ro sją, Bia -

ło ru sią i Ukra iną.

Z PO WRO TEM NA WSCHÓD
Od 2005 r. pol skie służ by cel ne do strze ga ją zmia nę

na tra sach prze my tu za byt ków: obok tra dy cyj ne go już

szla ku wschód –za chód po ja wił się kie ru nek „po wrot ny”.

W la tach 90. na za cho dzie Eu ro py pa no wa ła swo ista 

mo da na iko ny; od dwóch lat cel ni cy ob ser wu ją ro sną ce

za in te re so wa nie Ukra iny i Ro sji za byt ka mi po cho dzą -

cy mi z Eu ro py Za chod niej. Na si wschod ni są sie dzi bo -

ga cą się bar dzo szyb ko i stać ich na za byt ko we cac ka

sprze da wa ne w re no mo wa nych do mach au kcyj nych.

Co raz wię cej dzieł sztu ki pły nie z za cho du na wschód –

są to głów nie ob ra zy, nu mi zma ty, por ce la na, sre bro, 

cza so pi sma oraz przed mio ty zwią za ne z ru chem fa szy -

stow skim i II woj ną świa to wą. Cel ni cy za uwa ża ją też,

że do bra, któ re w cza sie wo jen wy wie zio no na Za chód,

te raz po wo li wra ca ją – do do mów bo ga tych ko lek cjo-

ne rów.

W KO PAL NI Z MA DON NĄ
O tych i in nych pro ble mach zwią za nych z prze stęp czo -

ścią prze ciw ko za byt kom dys ku to wa no na V Mię dzy na -

ro do wej Kon fe ren cji In ter po lu „Nie le gal ny ob rót skra -

dzio ny mi do bra mi kul tu ry w Eu ro pie Środ ko wej

i Wschod niej”. Zor ga ni zo wa no ją w po ło wie wrze śnia

w ko pal ni so li w Wie licz ce. Pol ska po raz pierw szy była

go spo da rzem tej kon fe ren cji, dla te go miej sce wy bra no

szcze gól ne – Wie licz ka od 1978 r. jest wpi sa na na li stę

Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go UNE SCO. 

Oprócz nie zwy kłe go miej sca ob ra dom pa tro no -

wał XV -wiecz ny wi ze ru nek „Ma don ny w ogro dzie mi -

stycz nym”, zwa ny też Ma don ną z Go ście szy na. Nie

wia do mo, jak ob raz tra fił do tej miej sco wo ści. Pierw szy

za pis, że na le ży on do pa ra fii, po cho dzi z 1785 r. 

W kwiet niu 1992 r. w no cy ktoś wy ciął ma lo wi dło

z oł ta rza głów ne go. Oprócz Ma don ny nic nie zgi nę ło.

Bra no pod uwa gę pró by wy wie zie nia ob ra zu na Za chód,

dla te go Po li cja za wia do mi ła In ter pol. Spraw ców jed nak

nie wy kry to, a śledz two w koń cu umo rzo no. 

Do pie ro w ma ju 1998 r. dol no ślą scy po li cjan ci tra fi li

na ślad Ma don ny – ob raz miał być przed mio tem trans -

ak cji jed ne go z gan gów. Dzie ło, z po wo du uszko dzeń,

do 2002 r. by ło w kon ser wa cji. Kie dy od zy ska ło daw ny

blask, mo gło już wró cić na swo je miej sce. Pro boszcz 

go ście szyń skiej pa ra fii zde cy do wał jed nak, by od dać je

do de po zy tu w skarb cu ja sno gór skim. Uznał, że do pó ki

świą ty nia nie zo sta nie od po wied nio za bez pie czo na, 

ob raz, wy ce nia ny na 3 do 5 mln zł, nie bę dzie w niej

bez piecz ny. Ma don na wró ci ła do Go ście szy na osta tecz -

nie po 13 la tach, w 2005 r. 

GDZIE SĄ SKAR BY?
Ta kich przy kła dów po czu cia od po wie dzial no ści za do -

bra kul tu ry jest co raz wię cej. Ale wciąż są i pro ble my –
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Ruch w zabytkach
Kiedy Polska
przystąpi do strefy
Schengen, otworzą
się granice nie
tylko dla turystów,
ale i dla handlarzy
dziełami sztuki.

Miejsce na konferencję
Interpolu wybrano
szczególne – kopalnia
soli w Wieliczce od
1978 roku jest na liście
Światowego
Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO

Nielegalny obrót zabytkami to problem nie tylko polskiej
Policji
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po li cjan ci, czę sto przy pad kiem, od naj du ją róż ne za byt -

ko we przed mio ty i nie wie dzą, co z nimi da lej 

ro bić, gdzie szu kać po mo cy. Dla te go po wo ła ny w tym

ro ku w KGP Kra jo wy Ze spół dw. z Prze stęp czo ścią Prze -

ciw ko Dzie dzic twu Na ro do we mu, we współ pra cy z Kra -

jo wym Ośrod kiem Ba dań i Do ku men ta cji Za byt ków

(KO BiDZ), przy go to wu je cykl szko leń dla funk cjo na -

riu szy z ca łej Pol ski. Pierw sza tu ra od by ła się w paź -

dzier ni ku, ko lej ne bę dą w no wym ro ku. Za ję cia

teo re tycz ne obej mu ją m.in. za gad nie nia praw ne i me to -

do lo gicz ne z za kre su ar che olo gii, a prak tycz ne po ka zu -

ją, że zwy kły pa gó rek oka zać się może se za mem bez

dna.

KO BiDZ prze ka zu je Po li cji tak że wy ka zy sta no wisk

ar che olo gicz nych naj bar dziej za gro żo nych nie le gal ny mi

eks plo ra cja mi. Przy dat nym do te go na rzę dziem jest

AZP – Ar che olo gicz ne Zdję cie Pol ski. To ma pa miejsc,

w któ rych mo gą znaj do wać się daw ne osa dy lub np.

cmen ta rzy ska. Pro jekt po wsta je od koń ca lat 70. Do stęp

do tej ka ta lo go wo bez cen nej wie dzy nad zo ru ją KO BiDZ

i wo je wódz kie urzę dy kon ser wa tor skie. Strach po my -

śleć, czym gro zi do sta nie się jej w nie po wo ła ne rę ce.

NIE LE GAL NE WY KRY WA CZE
Zgod nie z usta wą o ochro nie za byt ków i opie ce nad za -

byt ka mi za „po szu ki wa nie ukry tych lub po rzu co nych

za byt ków” bez po zwo le nia i „przy uży ciu wszel kie go ro -

dza ju urzą dzeń elek tro nicz nych i tech nicz nych oraz

sprzę tu do nur ko wa nia” gro zi aresztowanie, ogra ni cze -

nie wol no ści lub grzyw na. Wa run ki uży wa nia wy kry wa -

czy me ta li okre śla ją ta sa ma usta wa oraz roz po rzą dze nie

mi ni stra kul tu ry z 2004 r. O war to ści te go, co się znaj -

dzie, de cy du je kon ser wa tor wo je wódz ki – prze cież nie

każ de zna le zi sko to za by tek kla sy ze ro.

Na wet je śli przy ła pie się ko goś na nie le gal nej eks plo -

ra cji, zwy kle orze ka na jest ni ska szko dli wość czy nu. 

Wy kro cze nia prze ciw ko dzie dzic twu ar che olo gicz ne mu

są za zwy czaj lek ce wa żo ne – sank cje umiesz czo ne są 

po za k.k. i nie każ dy o nich wie, nie mó wiąc już o ich 

in ter pre ta cji. Mo że gdy by za sto so wać ka ry prze wi-

dzia ne w usta wie, czy li „obo wią zek przy wró ce nia sta nu 

po przed nie go lub za pła ty rów no war to ści wy rzą dzo nej

szko dy”, chęt ni do szu ka nia skar bów

za sta no wi li by się, czy war to ko pać,

gdzie du sza za pra gnie. 

Te raz naj bar dziej do tkli wą ka rą dla

nie le gal nych po szu ki wa czy jest ode -

bra nie wy kry wa cza, sprzę tu war te go

kil ka ty się cy zło tych.

ZA LE CE NIA V KON FE REN CJI
We wnioskach dla kra jów uczest ni czą -

cych w kon fe ren cji po wtó rzo no po stu -

la ty współ pra cy in sty tu cji zaj mu ją cy ch

się ochro ną dóbr kul tu ry. Za le co no

ulep sza nie sys te mów za bez pie czeń, 

in wen ta ry zo wa nie za byt ków zgod nie

ze stan dar da mi i prze ka zy wa nie in for -

ma cji o kra dzie żach i po szu ki wa niach

do ba zy In ter po lu. Za chę ca no do częst -

sze go ko rzy sta nia z tej ba zy. 

Waż ne jest też cią głe mo ni to ro wa nie in ter ne tu –

zwłasz cza au kcji, gdzie ofe ro wa ne są dzie ła sztu ki nie -

wia do me go po cho dze nia – i wzmoc nie nie kon tro li

prze sy łek pocz to wych, któ re co raz czę ściej za wie ra ją

do bra kul tu ry po cho dzą ce za rów no z in ter ne to wych au -

kcji, jak i z kra dzie ży lub prze my tu.

Wspo mi na ny już ob raz „Ma don na w ogro dzie mi -

stycz nym” ma wy mia ry 80 x 120 cm. Usta lo no, że

po kra dzie ży prze kra czał pol ską gra ni cę dwu krot nie.

Wy wie zio no go naj pierw do Szwe cji, a po nie waż nie

miał tam kup ca, wró cił do kra ju. Nie zo stał za trzy ma ny

na gra ni cy ani ra zu...

SKRU SZO NY HI STO RYK
Trwa pro ces dwóch hi sto ry ków z kra kow skie go 

Ar chi wum Pań stwo we go, któ rzy wy no si li i sprze da wa li

rę ko pi sy po wie rzo ne ich pie czy. Sąd mu si roz pa trzyć

wszyst kie do wo dy, a ze bra no ich cał kiem spo ro. W to ku

jest tak że pro ces kra kow skie go an ty kwa riu sza, oskar-

żo ne go o ukry wa nie dzieł skra dzio nych z bi blio-

te ki se mi na rium w San do mie rzu. Świad kiem jest by ły

pracownik UJ, sam ska za ny w tej spra wie.

Sta ni sław Szczur (sąd ze zwo lił na po da nie da nych

oskar żo ne go) przy znał się do kra dzie ży po nad 70 sta ro -

dru ków i in ku na bu łów oraz do uszko dze nia in nych dru -

ków (wy ry wał z nich mapy i ry sun ki) o łącz nej war to ści

bli sko 880 tys. zł. Po pro sił o wy rok ska zu ją cy bez roz pra -

wy i w lu tym te go ro ku do stał trzy la ta wię zie nia w za -

wie sze niu na pięć. Do dat ko wo ma za pła cić 72 tys. zł

grzyw ny, na pra wić szko dy w wy so ko ści 91,7 tys. zł i po -

nieść kosz ty po stę po wa nia oce nio ne na 30 tys. zł. 

Więk szość ksiąg od zy ska no, ale kil ka po zy cji, o war to -

ści oko ło 15 tys. zł, nie ste ty, prze pa dło.

Wró ci ły na to miast na czy nia z epo ki neo li tu, wy sta -

wio ne na sprze daż w in ter ne cie wio sną te go ro ku. 

Wła ści cie lem oka za ło się Mu zeum Die ce zjal ne we Wło -

cław ku. Ku stosz nie za uwa żył ich znik nię cia, nie było

więc zgło sze nia po li cji. Po stę po wa nie umo rzo no, spraw -

ców (ewen tu al nej) kra dzie ży nie od na le zio no. War tość

na czyń jest nie osza co wa na. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. OOZP, KWP w Kra ko wie
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Uczestnicy konferencji na temat zabytków oglądali
także... zabytki

Madonna z Gościeszyna
patronowała konferencji
Interpolu w Wieliczce
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Już wkrót ce wieś zo sta nie od bi ta

przy aplau zie kil ku na stu ty się cy wi dzów.

Tę tent szar żu ją cej ka wa le rii na dłu go po -

zo sta je w uszach. 

RE KON STRUK CJA 
– Te go nie da się po rów nać z ni czym in nym –

mó wi Pa weł Ma rzec, na uczy ciel hi sto rii w gim -

na zjum. – Szcze gól nie prze żyć z po la wal ki! 

Jest jed nym z re kon struk to rów wcie la ją cych

się na hi sto rycz nych po ka zach w po stać funk -

cjo na riu sza Po li cji Pań stwo wej. Był też strzel -

cem w pol skim wo zie pan cer nym, ale, jak

mó wi, je go „ma cie rzy stą for ma cją” jest PP. 

Wszyst ko za czę ło się kil ka lat te mu pod czas

stu diów. Gru pa za pa leń ców za ło ży ła przy Ko le

Na uko wym Hi sto rii Woj sko wo ści na UMCS

w Lu bli nie Sek cję Po li cji Pań stwo wej. Za czę li

drą żyć źró dła, szu kać pa mią tek i pro pa go wać

wie dzę o przed wo jen nej po li cji. W wy po ży czo -

nych mun du rach występowa li się na re kon -

struk cjach hi sto rycz nych. 

PO LI CJAN CI 
– Bar dzo czę sto, gdy po ja wiam się w ta kim

mun du rze, je stem ko ja rzo ny z po li cją gra na to -

wą z cza sów oku pa cji – wzdy cha pod insp. Sła -

wo mir Ci sow ski z KSP, któ ry w re kon struk cji

Bi twy nad Bzu rą ko or dy no wał dzia ła nia wal czą -

cych stron. 

– Im głę biej wni ka łem w dzie je przed wo jen -

nej po li cji, tym bar dziej mnie fa scy no wa ły –

do da je Prze my sław Ła ba rzew ski, któ ry ka rie rę

funk cjo na riu sza PP za czy nał tak że na UMCS,

a te raz roz po czy na służ bę w jak naj bar dziej 

re al nej Po li cji. – Za wsze chcia łem być po li cjan - tem, ale pa rę lat te mu po wie dzia no mi: niech

Pan skoń czy stu dia – wy ja śnia Ła ba rzew ski. –

Więc skoń czy łem i zgło si łem się po now nie.

19 li sto pa da roz pocz nę służ bę w lu bel skiej 

po li cji. 

Dwa la ta te mu prze stał być po li cjan tem 

To masz Bał dy ga. Dziś eme ryt KSP z upodo ba -

niem od gry wa ro lę przed wo jen ne go po li cjan ta.  

– W tym ro ku by łem po raz czwar ty na Bi -

twie nad Bzu rą – mó wi kom. Ro bert Kar wan,

za stęp ca na czel ni ka sek cji do cho dze nio wo -

-śled czej KRP III w War sza wie. – Wcie lam się

w żoł nie rza pol skie go z wrze śnia 1939 r. To

hob by, któ re bar dzo wcią ga. 

Przy go dę z hi sto rią na ży wo roz po czął w tym

ro ku asp. sztab. Piotr

Ła che ta z KSP. – Wcze -

śniej jeź dzi łem na ta kie

im pre zy ja ko widz, 
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Wal czą jak przed
Na polach okalających wieś trwa wymiana ognia. Niemcy podchodzą coraz
bliżej. W zabudowaniach tylko ludność cywilna, policjanci i oddział obrony
narodowej. Nalot rozbĳa opór Polaków. Część wycofuje się, pozostali trafiają
do niewoli.

Oryginalny mercedes z czasów wojny wciąż na chodzie 

Atak na rynek w Łowiczu. 
Na przedzie kom. Robert Karwan

Ch

Sławomir Cisowski 
nie tylko wciela się 
w postać
funkcjonariusza PP, 
ale często także
koordynuje przebieg
bitwy
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te raz po sta no wi łem

spró bo wać sił w sze re -

gach re kon struk to rów

– wy ja śnia. – Na dal

przy jeż dżam z ro dzi ną.

Dla sy na jest to nie sa -

mo wi te prze ży cie,

w przy szłym ro ku chce

wziąć udział w wal -

kach. Fu ra żer kę już ma. 

Nie by ło by re kon struk cji bez wro ga. 

– Dla cze go mun dur nie miec ki? – po wta rza

py ta nie st. asp. Ro bert Ostrow ski z KMP

w Łom ży. – Wszy scy o to py ta ją. Gdy ro bi li śmy

pierw szą im pre zę, nie by ło chęt nych do ro li

Niem ców. Zgo dzi łem się zo stać żoł nie rzem

42. Pio nier Ba ta lio nu i tak już zo sta ło. 

MUN DUR 
Ma rze niem każ de go sza nu ją ce go się re kon -

struk to ra jest wła sny uni form. 

– Mam już kom plet ną do ku men ta cję i za far -

bo wa ną weł nę – uśmie cha się pod insp. Ci sow -

ski. – Wszyst ko mu si być wy ko na ne

z ma te ria łów po dob nych do tych, ja kie uży wa -

ne by ły przed woj ną. Mam kil ka ele men tów

ory gi nal nych, na pod sta wie któ rych wspól nie

ze stu den ta mi z Lu bli na ro bi li śmy re pli ki.

Chciał bym za ry zy ko wać zre kon stru owa nie

mun du ru ofi cer skie go – mó wi. 

– Koszt ta kie go przed się wzię cia to oko -

ło 2000 zł. 

WIĘ CEJ NIŻ ZA BA WA 
Pod czas każ dej re kon struk cji uczest ni cy od -

wie dza ją miej sca pa mię ci, bio rą udział w uro -

czy sto ściach na cmen ta rzach wo jen nych,

przy po mi na ją za po mnia ne epi zo dy hi sto rii 
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Chwila wytchnienia po szturmie

St. asp. Robert
Ostrowski – tu jako
Schutze (szeregowy)
42. Pionier Batalionu

Walki nad Bzurą

�
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naj now szej. Pod czas re kon struk cji walk

o Ło wicz po ka za no tak że lud ność cy wil ną –

m.in. na lot na ry nek i uży cie przez Niem -

ców po raz pierw szy pod czas II woj ny

świa to wej w tym wła śnie mie ście ży we go

mu ru zło żo ne go z miesz kań ców. Za mysł

Niem ców nie po wiódł się, gdyż pol scy strzel -

cy, aby chro nić cy wi lów, po szli do ata ku 

na ba gne ty. Przy oka zji in sce ni za cji walk pod

So cha cze wem zło żo -

no zie mię z cmen-

ta rzy w Mied no je

i Arn hem w Po mni ku

Pa mię ci w Tro ja no -

wie. W uro czy sto ści

uczest ni czy li miej sco -
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wi po li cjan ci i re kon struk to rzy od twa rza ją cy

przed wo jen nych funk cjo na riu szy.

Pod czas Bi twy nad Bzu rą moż na by ło zo ba -

czyć tak że epi zod z wrze śnia 1939 r., gdy 

od dzia ły pol skie we szły na te ry to rium

III Rze szy. Wy pad na Wscho wą (wte dy 

Frau stadt) ka wa le rzy stów gen. Abra ha ma jest

dziś pra wie kom plet nie za po mnia ny. Bry ga da

pod je go do wódz twem by ła je dy ną jed nost ką

tak tycz ną ka wa le rii, któ ra w woj nie obron nej

nie po nio sła żad nej po raż ki. Przed je go uła -

na mi co fa ła się m.in. 4. Dy wi zja Pan cer na. 

To oni to ro wa li dro gę do War sza wy, a po tem

ja ko Zbior cza Bry ga da Ka wa le rii wal czy li

w obro nie sto li cy.

Re kon struk cje hi sto rycz ne, na zy wa ne cza -

sa mi za ba wą w woj nę, są hoł dem dla ta kich

wła śnie lu dzi. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i Andrzej Klimczuk (1)

Bitwa nad Bzurą była największą batalią 
wojny obronnej w 1939 r.

Łowicz podczas walk wrześniowych został przez Polaków odbity

Atak na pozycje niemieckie 

– Syn furażerkę już 
ma – mówi asp. sztab.
Piotr Łacheta 

Policja Państwowa w pełnej krasie, od lewej:
Sławomir Cisowski, Mirosław Surdej, 
Tomasz Bałdyga, Michał Mozgawa 
i Przemysław Łabarzewski

�
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R oz po czy nał od drob nych kra dzie ży i roz bo jów.

Już ja ko na sto la tek kradł są sia dom ku ry, ró -

wie śni kom za bie rał pa pie ro sy i drob ne mo ne -

ty, opor nych przy mu szał bi ciem. 

ZŁO DZIEJ Z ZA MI ŁO WA NIA
Kie dy nie co pod rósł, skrzyk nął kil ku kum pli i wspól -

nie stwo rzy li zło dziej ską szaj kę, gra su ją cą od No we -

go Tar gu po Szczaw ni cę. Kra dli gó ra lom ko nie, by dło

i owce, któ re szmu glo wa li przez gra ni cę do Czech. 

Przez kil ka lat uda wa ło im się omi jać po li cyj ne 

za sadz ki, ucie kać po ści gom i zu peł nie swo bod nie

ob my ślać pla ny ko lej nych na pa dów. Im bar dziej jed -

nak ban dyc ka kar to te ka Ba za liń skie go pęcz nia ła,

tym więk szy strach pa no wał wśród miesz kań ców

Pod ha la.

Kie dy wresz cie la tem 1921 r. szaj ka tra fi ła za kra -

ty, pod ha lań scy gó ra le ode tchnę li z ulgą. Przez

osiem lat spa li spo koj nie. Ty le bo wiem przesiedział

za mu ra mi wię zie nia w No wym Są czu Cy gan Ba za -

liń ski. Je go kom pa ni niewiele mniej. 

Po wyj ściu na wol ność cy gań ski wa taż ka od bu -

do wu je ban dę i swo ją po zy cję w jej sze re gach.

Znów ra bu je, krad nie, pod pa la. Na Pod ha le po -

wra ca strach. At mos fe rę za gro że nia jesz cze bar -

dziej pod grze wa ów cze sna pra sa. Opi su jąc je go

na pa dy i gra bie że, przy rów nu je Ba za liń skie go

do dzi kie go zwie rza, któ re raz za kosz to waw szy
krwi ludz kiej, szu ka jej wszę dzie. Mor du je nie 
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Dro gę zna czył krwią
Andrzej Szczerba-Bazaliński, Cygan ze wsi Sromowce Wyżne
koło Szczawnicy, kreował się w latach 30. ubiegłego wieku
na legendarnego Janosika. Był jednak pospolitym bandytą. 
Żądny pieniędzy, dla ich zdobycia nie cofał się przed niczym.
Okrzyknięto go „postrachem Podhala”.

Trudno dostępne górskie
tereny sprzyjały bandytom
z Podhala
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tyl ko lu dzi, któ rzy sto ją mu na prze szko dzie (…),
ale nie wa ha się zbro czyć swych rąk na wet krwią
nie win nych dzie ci. Gdzie tyl ko prze cho dzi dro gę,
za nim zna czą się stru mie nie wy la nej krwi, a nie bo
roz ja śnia łu na po żo gi, wznie co na je go zbrod ni czą
rę ką.

Uzbro je ni w broń pal ną ban dy ci czu li się bez kar ni.

Na pa da li znie nac ka na wet ca łe wsie, ra bu jąc do by -

tek gó ra li, po czym do sia da li swych ma łych rą czych

ko ni ków i zni ka li w le śnych ostę pach.

WIEL KA UCIECZ KA
Tym ra zem jed nak Szczer ba -Ba za liń ski nie miał ty le

szczę ścia, co po przed nio. Po kil ku mie sią cach gra -

bie ży zo stał na mie rzo ny i osa czo ny przez po li cję.

W głów nej mie rze dzię ki po mo cy pod ha lań skich 

gó ra li, któ rzy mie li już do syć ter ro ru cy gań skie go 

wa taż ki. 

Prze wie zio ny do wię zie nia w No wym Są czu Ba za -

liń ski nie za ła mu je rąk. Zda je so bie spra wę, że re cy -

dy wa mo że go dro go kosz to wać. Per spek ty wa spę -

dze nia kil ku na stu lat za kra ta mi mo bi li zu je go

do dzia ła nia, po sta na wia uciec. Oka zję do strze ga

w moc no skru sza łym mu rze. Że la zny mi prę ta mi, wy -

ła ma ny mi z łóż ka, pra co wi cie wy dłu bu je ce gły.

Po ty go dniu wy do sta je się na wol ność. Wraz z nim

z no wo są dec kie go wię zie nia ucie ka kil ku in nych

prze stęp ców. Ra zem wra ca ją w gó ry.

Zbó jec ka na tu ra znów bie rze gó rę nad zdro wym

roz sąd kiem. Ba za liń ski or ga ni zu je ko lej ną ban dę,

uzbra ja ją, pla nu je na pa dy. Gra su je po obu stro nach

gra ni cy, wy my ka jąc się cią gle cze skim i pol skim 

po li cjan tom i po gra nicz ni kom. O nie któ rych je go

uciecz kach krą żą le gen dy. Jak choć by ta z wrze -

śnia 1931 r., kie dy osa czo ny w Pie ni nach, u szczy tu

So kol ni cy, sko czył w prze paść. Są dzo no, że zgi nął,

ale nie zna le zio no je go cia ła. Już wkrót ce ko lej nym

na pa dem po twier dził, że ży je i ma się do brze.

In nym ra zem, okrą żo ny przez cze skich żan dar -

mów, za strze lił trzech z nich, po czym znik nął w gór -

skim le sie.

MORD W ZOŃ KÓW CE
Je śli ktoś miał by cień wąt pli wo ści, czy Szczer ba -Ba -

za liń ski był po spo li tym ban dy tą, czy kon ty nu ato rem

le gen dy Ja no si ka, to po zbrod ni w po dza ko piań skiej

Zoń ków ce z pew no ścią po zbył się złu dzeń. Do szło

do niej w no cy z 22 na 23 li sto pa da 1930 r. Do gó ral -

skiej drew nia nej gaz dów ki Re gi ny Chy co wej -Mu lik

– jak usta lo no – Ba za liń ski wła mał się sam. Z sie kie -

rą w rę ku. Gó ral ka ucho dzi ła za oso bę ma jęt ną, przy -

pusz czał więc, że nie źle się ob ło wi.

Zbu dzo na ha ła sem wy wa ża ne go okna go spo dy ni

w bla sku za pa lo nej świe cy roz po zna ła groź ne go Cy -

ga na. „Ba za liń ski, cze go ty chcesz?” – za py ta ła wy -

stra szo na. „Da waj pie nią dze! Szyb ko, bo za bi ję!”

– od po wie dział. Nie po mo gły tłu ma cze nia, że ma

tyl ko kil ka na ście zło tych i pa rę pier ścion ków. Chciał

wię cej. Nie do stał. Z ca łej si ły ude rzył sie kie rą.

Ostrze roz trza ska ło gło wę.

Za czął prze trzą sać szaf ki i szu fla dy. Wte dy usły -

szał do cho dzą ce z dru giej izby ja kieś gło sy. Za sko -

czo ny, w pierw szej chwi li chciał ucie kać, ale prze ra -

zi ła go myśl, że  zo sta wi świad ka. Nie wie dział, że tej

no cy u bab ci Re gi ny przebywa li dwaj wnu ko wie,

9-let ni Ja nek i 6-let ni Ję drek, oraz słu żą ca An na 

Mą ków na.

Ban dzior chwy cił sie kie rę i wpadł do po ko ju. Ude -

rzał raz po raz, by le szyb ciej za koń czyć swą ma ka -

brycz ną ro bo tę. Po tem, dla za tar cia śla dów, wznie cił

po żar i wy biegł z cha łu py.

Krwa wą ma sa krę prze żył tyl ko Ję drek Chyc. Po ra -

nio ny, moc no bro czą cy krwią, zdo łał wy do stać się

z pło ną ce go do mu i ostat kiem sił do wlec do miesz -

ka ją cych nie opo dal ro dzi ców.

BEZ PRZE BA CZE NIA
Prze szło dwa la ta gra so wał jesz cze Szczer ba -Ba za liń -

ski na Pod ha lu. Nie wąt pli wie sprzy ja ło mu szczę ście

i do bra zna jo mość trud ne go gór skie go te re nu. Ban -

dy ta był za wsze o krok przed gru pą po ści go wą. Po li -

cja cier pia ła na bra ki, zwłasz cza sa mo cho dów i mo to -

cy kli, łącz ność szwan ko wa ła. 

Po okrut nej zbrod ni w Zoń ków ce grunt moc no już

pa lił się Ba za liń skie mu pod no ga mi. Osa cza no go 

co raz bar dziej, roz pra co wy wa no je go kon tak ty, li kwi -

do wa no kry jów ki. Gó ra le po przy się gli mu ze mstę

i chęt nie współ pra co wa li z po li cją. Na po cząt ku lip -

ca 1933 r. wy wia dow cy uzy ska li in for ma cję, że w po -

bli żu Msza ny Dol nej miesz ka ko chan ka Ba za liń skie -

go Anie la Lu boń. To był prze ło mo wy mo ment w li -

kwi da cji ban dy i jej hersz ta. 

Dom i za bu do wa nia go spo dar cze Lu bo niów pod -

da no sta łej ob ser wa cji. Cze ka no bli sko mie siąc.

W no cy z 22 na 23 lip ca za uwa żo no męż czy znę skra -

da ją ce go się do okna ko chan ki. Umó wio nym sy gna -

łem za pu kał w szy bę, po czym wśli znął się do

środ ka.

Nad ra nem sil ny od dział sztur mo wy PP oto czył

szczel nym kor do nem go spo dar stwo Lu bo niów. Wy -

zna cze ni funk cjo na riu sze, za bez pie cze ni me ta lo wy -

mi pan ce rza mi, za ata ko wa li jed no cze śnie drzwi

i okna drew nia nej cha łu py. Ba za liń ski był kom plet -

nie za sko czo ny, nie zdą żył na wet się gnąć po broń.

Prze wie zio no go do No we go Są cza. Tu, w zna nym

już so bie za kła dzie kar nym, ocze ki wał na pro ces.

Pod jął na wet pró bę uciecz ki, usi ło wał po peł nić 

sa mo bój stwo, ły ka jąc me ta lo we łyż ki, ale nie uda ło

mu się. Tym ra zem ob ję to go spe cjal nym nad zo rem.

3 czerw ca 1934 r. za siadł na ła wie oskar żo nych 

Są du Okrę go we go w No wym Są czu. Nie był to już ten
krzep ki Cy gan -gó ral – do no si ła ów cze sna pra sa – ale
po stać zgar bio na, wy nędz nia ła, o za mar łych oczach.

Try bu nał, któ re mu prze wod ni czył sę dzia dr Le -

siak, nie do pa trzył się żad nych oko licz no ści ła go dzą -

cych. An drzej Szczer ba -Ba za liń ski ska za ny zo stał

na ka rę śmier ci przez po wie sze nie. Na nic zda ły się

usi ło wa nia obro ny, aby ban dy tę uznać za nie po czy -

tal ne go. 9 grud nia 1934 r. wy rok stał się pra wo moc -

ny. W kil ka dni póź niej nie speł na 35-let ni „po strach

Pod ha la” za wisł na szu bie ni cy. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
re pro duk cje z „Taj ne go De tek ty wa”
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„Postrach Podhala” 
i jego kompani.
Od góry:
Andrzej Szczerba-
-Bazaliński, 
Stanisław Mirga,
Andrzej Mirga 
i Jan Janczy
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(...) kil ka lat te mu CLK za czę ło mieć aspi ra cje do by cia la bo ra to rium ba -
daw czym i wzor cu ją cym, co skut ko wa ło za an ga żo wa niem ogrom nych sił
i środ ków eks per tów kry mi na li sty ki z ca łe go kra ju w pi sa nie nie zli czo nych
pro ce dur, in struk cji, wy ka zów, ksią żek, ksiąg itd., któ re – dla uwy pu kle nia
pa to lo gii zja wi ska – moż na by po rów nać do pi sa nia przez do mow ni ków
pro ce dur: go to wa nia, sprzą ta nia, spa nia, my cia, pra nia, wbi ja nia gwoź dzi,
od na wia nia miesz ka nia itd., ale rów nież pro ce dur my śle nia o czym kol wiek
w cza sie od po czyn ku, wnio sko wa nia ze zda rzeń za ist nia łych w do mu itd.
oraz po rów nać do spo rzą dza nia nie zli czo nych wy ka zów garn ków, lo dó wek,
mi kro fa ló wek, te le wi zo rów, ma gne to wi dów, młot ków, pil nicz ków do pa -
znok ci itd., przy jed no cze snym ozna cza niu ich ko lo ro wy mi krop ka mi, sto -
sow nie do gru py, do któ rej każ de z nich na le ży. To dzia ła nie CLK
do pro wa dzi ło do ogrom ne go znie chę ce nia trzeź wo my ślą cych eks per tów kry -
mi na li sty ki w an ga żo wa nie się w funk cjo no wa nie wła snych pra cow ni te re -
no wych – tym bar dziej że rów no le gle do szło do re or ga ni za cji la bo ra to riów
kry mi na li stycz nych, po le ga ją cej na utwo rze niu sztucz nych two rów w po sta -
ci sek cji gru pu ją cych róż ne pra cow nie – i to tyl ko po to, że by wpro wa dzić
nowe eta ty kie row ni cze kie row ni ków sek cji. (...)

Re asu mu jąc, dzia łal ność CLK KGP w ostat nich kil ku, a na wet kil ku na -
stu la tach moż na by pod su mo wać na stę pu ją co:

– na wła sne ży cze nie z in sty tu cji ty po wo po li cyj nej, bar dzo ce nio nej przez
eks per tów w te re nie oraz przez pro ku ra to rów i sę dziów, prze isto czy ło się ono
w pseu do nau ko wy twór ma ją cy ogrom ne am bi cje i aspi ra cje, lecz wy raź nie
wy alie no wa ny ze śro do wi ska po li cyj ne go, ośmie sza ją cy się wy raź ną chę cią
by cia raz to la bo ra to rium ba daw czym, po dob nym do la bo ra to rium ana li zy
krwi, raz to la bo ra to rium wzor cu ją cym, po dob nym do Urzę du Miar, raz to
in sty tu tem na uko wym, po dob nym do In sty tu tu Eks per tyz Są do wych, a naj le -
piej wszyst kim tym jed no cze śnie;

– po przez wpro wa dze nie zbęd nych pro ce dur ba daw czych, in struk cji, kart
ba dań, nie zli czo nych ksiąg po bie ra nia, prze glą da nia i wszyst kie go naj lep sze -
go naj cen niej si eks per ci kry mi na li sty ki – w tym tak że z CLK – po waż nie my -
ślą o odej ściu ze służ by, choć pod ję cie ta kiej de cy zji przy cho dzi im bar dzo
trud no z po wo du prze świad cze nia o swo jej ogrom nej wie dzy, o do świad cze niu
i zdro wym roz sąd ku, któ re go naj wy raź niej bra ku je ża ło snym re for ma to rom
z CLK KGP;

– po przez wpro wa dza nie ab sur dal nych wy tycz nych do ty czą cych nie sły cha -
nie wręcz wy śru bo wa nej ja ko ści sprzę tu ba daw cze go i po mia ro we go, któ ry nie
ma bez po śred nie go wpły wu na wy nik wy da wa nych opi nii, do pro wa dzi ło
do ogrom nych strat ma te rial nych, spo wo do wa nych wy bra ko wy wa niem do bre -
go sprzę tu i na rzę dzi po mia ro wych ce lem wy mia ny ich na zgod ne z wy tycz -
ny mi;

– w owczym pę dzie re for mo wa nia wszyst kie go we dług wła sne go po my -
słu – jak by nie wi dząc te go, co dzie je się w la bo ra to riach kry mi na li stycz nych
w zjed no czo nej Eu ro pie – CLK zna la zło się na pro stej dro dze do li kwi da -
cji te re no wych la bo ra to riów kry mi na li sty ki, co bę dzie skut ko wa ło wy ma ga -
niem od nie go wy ko ny wa nia praw dzi wych eks per tyz, cze go już za pew ne
nie tyl ko nie umie, ale nie bę dzie po tra fi ło zgod nie z nie zli czo ny mi, bar dzo
nie do pra co wa ny mi pro ce du ra mi i in struk cja mi.

���

W na wią za niu do ar ty ku łu „Dla cze go ra zem” w mie sięcz ni ku „Po li -
cja 997” nr 10 (31) po zwo lę so bie na kil ka uwag.

Cy tat z pod ty tu łu PIE NIĄ DZE „Bar dziej istot ne wy da je się na to miast
za pew nie nie moż li wo ści sku tecz ne go od zy ski wa nia na kła dów po nie sio nych
na wy ko ny wa nie eks per tyz dla pod mio tów po za po li cyj nych – umoż li wia to
wła śnie for mu ła jed nost ki ba daw czo -roz wo jo wej”. Obec nie za wszyst kie opi -
nie wy da wa ne przez la bo ra to ria kry mi na li stycz ne dla in nych in sty tu cji (są dy,

pro ku ra tu ry, urzę dy cel ne, biu ra de -
tek ty wi stycz ne itp.) wy sta wia ne są
no ty księ go we, a pie nią dze wpły wa ją
na kon to ko men dy wo je wódz kiej.
Trud no so bie wy obra zić la bo ra-
to rium kry mi na li stycz ne wy ko nu ją ce
in ne ba da nia, nie zwią zane z pra cą
do cho dze nio wą przy obec nym wpły -
wie po sta no wień. Wdra ża ne przez CLK ba da nia na prze strze ni dłu gie go okre -
su spro wa dza ły się do uspraw nie nia czyn no ści do cho dze nio wych,
a w kon se kwen cji wy kryw czych. Po wyż sze do ty czy ło je dy nie Po li cji i nie by -
ło przy dat ne in sty tu cjom po za re sor to wym.

Podtytuł RYWALIZACJA: „Cen tra li za cja la bo ra to riów kry mi na li stycz -
nych w spój ny sys tem za kła da wza jem ne wspie ra nie się, opty ma li zo wa nie
i uzu peł nia nie ofer ty, a nie or ga ni zo wa nie wy ści gów mię dzy po szcze gól ny mi
uczest ni ka mi”. Na prze strze ni lat trud no by ło zna leźć ele men ty ry wa li za cji.
Wszech obec na sta ty sty ka wy ka zy wa ła je dy nie ro dza je zda rzeń na po szcze -
gól nych te re nach i za rzą dza ne w związ ku z tym ba da nia kry mi na li stycz ne.
Licz ba za rzą dza nych ba dań by ła po za wpły wem la bo ra to riów kry mi na li stycz -
nych. Pra ca szko le nio wa pro wa dzo na przez eks per tów kry mi na li sty ki mo gła
mieć naj więk szy wpływ na ja kość i licz bę za rzą dza nych ba dań, a to nie wy -
ma ga cen tra li za cji la bo ra to riów kry mi na li stycz nych. O oglę dzi nach i za bez -
pie cza nych śla dach ma ją naj wię cej do po wie dze nia lu dzie bę dą cy prak ty ka mi
kry mi na li sty ki, a nie wy łącz nie teo re ty ka mi. 

(...) Po nad to uka zał się tekst Ze spo łu ds. opra co wa nia kon cep cji utwo rze -
nia jed nost ki ba daw czo -roz wo jo wej na ba zie la bo ra to riów kry mi na li stycz nych
Po li cji. Jed nym z punk tów kon cep cji jest po wo ła nie jed nost ki ba daw czo -roz -
wo jo wej przy wy ko rzy sta niu sta nu ka dro we go.

W spra woz da niu brak ja kich kol wiek in for ma cji do ty czą cych ba dań, 
któ ry mi mia ła by się za jąć po wo ła na pla ców ka. Ze spra woz da nia wy ni ka, 
że nie jest to obec nie naj waż niej sza in for ma cja, a sa mo stwier dze nie na uko -
wo -ba daw cza po win no „rzu cić na ko la na”. Od po wsta nia la bo ra to rium 
kry mi na li stycz ne go KGP w War sza wie do dziś trud no zna leźć istot ne 
wdro żo ne ba da nia. Wy ni ka ło to za pew ne z bra ku ośrod ka ba daw czo -roz wo -
jo we go. Po nad to w struk tu rze la bo ra to rium bę dzie dzia ła ła ra da na uko wa,
skła da ją ca się za pew ne z osób ma ją cych sto sow ne ty tu ły na uko we i na
od po wied nich eta tach. Wy da je się, że obec nie brak ja kich kol wiek prze ciw -
wska zań do dzia łal no ści CLK wspo ma ga ją cej ba da nia la bo ra to riów re jo-
no wych.

Na le ży za zna czyć, że od cza su, kie dy dy rek to rem CLK zo stał pan An drzej
Fi le wicz, trud no zna leźć po zy tyw ne punk ty w dzia łal no ści CLK. Spo rzą dza -
ne za kre sy ba dań „pod ty ka ne” ko men dan tom do pod pi su spro wa dza ły się
do za wę że nia za kre sów pro wa dzo nych ba dań, utrud nia ją cych pra cę do cho dze -
nio wą w te re nie. Rów nież ni cze mu nie słu ży ogra ni cze nie wy da wa nia ze zwo -
leń na sa mo dziel ne  opra co wy wa nie opi nii na okres pię cio let ni. 

Cen tra li za cja roz dzia łu po sta no wień przy czy ni się rów nież do wzro stu licz -
by wy jaz dów do CLK w ce lu ode bra nia ma te ria łu ga ba ry ta mi prze kra cza ją -
ce go moż li wo ści pocz ty spe cjal nej. Po nad to na pod sta wie tre ści po sta no wień
nie bę dzie moż li we stwier dze nie, któ re la bo ra to rium ma moż li wo ści prze pro -
wa dze nia ba dań w ca ło ści. Ma te riał bę dzie mu siał krą żyć mię dzy wy staw cą
po sta no wie nia a la bo ra to ria mi.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, głów ny mi punk ta mi prze ma wia ją cy mi za
cen tra li za cją la bo ra to riów kry mi na li stycz nych jest przede wszyst kim otrzy ma -
nie eta tu ge ne ral skie go dla dy rek to ra CLK oraz za trud nie nie zna jo mych w ra -
dzie na uko wej. Na su wa się py ta nie: czy Po li cję stać obec nie na ta ką
re or ga ni za cję, któ ra słu ży za spo ko je niu am bi cji wą skiej gru py osób? �
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Prze ciw cen tra li za cji
Duże zmiany organizacyjne o charakterze reform
systemowych wiążą się ze złożoną pracą koncepcyjną,
organizacyjną i wykonawczą, ale przede wszystkim
z codziennym przekonywaniem decydentów co do ich
celowości. To bardzo istotny problem, szczególnie
dziś, gdy tak często następują zmiany kadrowe
w kierownictwie Policji oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

W po przed nim nu me rze mie sięcz ni ka „Po li cja 997”, w ar ty -

ku le pt. „Ra zem czy osob no?”, opu bli ko wa no ko men ta rze

do ty czą ce zmian w po li cyj nej kry mi na li sty ce. Wszyst kie

uwa gi i spo strze że nia w przeded niu wpro wa dza nia no wych roz wią -

zań struk tu ral nych, zwłasz cza tych, któ re po le ga ją na za an ga żo wa -

niu w nie du żych ze spo łów ludz kich, uwa żam za nie zwy kle waż ne

i cen ne. 

Ja ko oso ba, któ ra fir mu je to przed się wzię cie, po zwo lę so bie od -

nieść się do nie któ rych ar gu men tów, by śro do wi sko sku pio ne

wokół la bo ra to riów kry mi na li stycz nych by ło świa do me zmian,

prze ko na ne do nich i jed no myśl ne. Wła śnie w tym ce lu na licz -

nych od pra wach oraz w trak cie uzgod nień na szcze blu ka dry kie -

row ni czej la bo ra to riów wciąż wy pra co wu je my jed no li te sta no wi -

sko. Wszy scy na czel ni cy, ja ko re pre zen tan ci pod le głych im la bo -

ra to riów kry mi na li stycz nych, ma ją moż li wość przed sta wie nia po -

glą dów własnych oraz swo ich współ pra cow ni ków na tę spra wę,

w tym tak że za pre zen to wa nia gło su sprze ci wu. Wszyst ko po to,

by wspie rać się wza jem nie w tak trud nych de cy zjach i mó wić jed -

nym gło sem.

PIE NIĄ DZE
Fi nan so wa nie po li cyj nych la bo ra to riów kry mi na li stycz nych w Pol -

sce re gu lu ją ak ty praw ne, ta kie jak: ko deks po stę po wa nia kar ne go,

usta wa o fi nan sach pu blicz nych, usta wa o Po li cji, roz po rzą dze nia

mi ni stra spra wie dli wo ści: w spra wie bie głych są do wych i w spra wie

kosz tów prze pro wa dza nia do wo du z opi nii bie głych w po stę po wa -

niu są do wym oraz wciąż obo wią zu ją cy de kret z 26 paź dzier ni -

ka 1950 r. (!) o na leż no ściach świad ków, bie głych i stron w po stę -

po wa niu są do wym. Fi nan so wa nie kry mi na li sty ki la bo ra to ryj nej jest

rze czy wi stym pro ble mem Po li cji. Trud no go roz wią zać je dy nie

w opar ciu o bu dżet Po li cji, szcze gól nie na po zio mie KWP. By ło to

jed ną z przy czyn, któ re zde cy do wa ły o pod ję ciu wy sił ków na rzecz

zmian or ga ni za cyj nych funk cjo nu ją ce go obec nie nie wy dol ne go sys -

te mu fi nan so wa nia. 

Dys ku sję o moż li wo ści po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych ze

źró deł po za bu dże to wych uwa żam więc za jak naj bar dziej ce lo wą.

Czy nie nie te go w ra mach prac ba daw czo -wdro że nio wych, choć dziś

nie jest moż li we, w prze szło ści od by wa ło się z do brym skut kiem.

Z za ło że nia by ło jed nak ogra ni czo ne tyl ko do CLK KGP. Ideą

zmia ny scen tra li zo wa ne go sys te mu la bo ra to riów kry mi na li stycz -

nych Po li cji w jed nost kę ba daw czo -roz wo jo wą z za się giem ogól no -

kra jo wym jest chęć umoż li wie nia wy ko rzy sta nia ta kich fun du szy

tak że w do tych cza so wych la bo ra to riach wo je wódz kich. 

W tym kon tek ście dzi wią nie któ re ar gu men ty uży te w dys ku sji.

Nie wy star czy bo wiem mó wić, czy też uda wać, że pro wa dzi się

prace na uko wo -ba daw cze, by otrzy my wać na ten cel środ ki fi nan -

so we. Nie ste ty, kie dy weź mie się pod uwa gę, że Po li cja dzia ła

zgod nie z pra wem i w gra ni cach pra wa, wy ko ny wa nie ta kich prac

nie jest obec nie moż li we. Wy sił ki CLK KGP zmie rza ją wła śnie

do zmia ny ak tu al ne go sta nu praw ne go do ty czą ce go pro wa dze nia

ba dań na uko wych w po li cyj nych la bo ra to riach.

Wpro wa dze nie za sa dy cał ko wi tej od płat no ści za wy ko ny wa ne

eks per ty zy w od nie sie niu do zle ca ją cych je jed no stek Po li cji nie

jest moż li we z przy czyn praw no fi nan so wych. Co wię cej, uwa żam

to za nie mo ral ne. Bar dziej istot ne wy da je się na to miast za pew -

nie nie moż li wo ści sku tecz ne go od zy ski wa nia na kła dów fi nan so -

wych po nie sio nych na wy ko ny wa nie eks per tyz dla pod mio tów po za-

po li cyj nych – umoż li wia to wła śnie for mu ła jed nost ki ba daw czo -

-roz wo jo wej. Są dzę za tem, że ogra ni cza nie te go roz wią za nia tyl ko

do CLK KGP by ło by wy ra zem ego izmu. Po nad to z po wo dów 

for mal nych sku tecz nie unie moż li wi ło by ja ką kol wiek ko or dy na cję

i nad zór nad wszel ki mi dzia ła nia mi w la bo ra to riach wo je -

wódz kich. 

RY WA LI ZA CJA
Je że li zaś cho dzi o cał ko wi ty za nik ry wa li za cji mię dzy la bo ra to ria -

mi kry mi na li stycz ny mi w ra mach scen tra li zo wa nej struk tu ry, to za -

pew niam, że mo je, ja ko dy rek to ra CLK KGP, po dej ście do kry mi -

na li sty ki la bo ra to ryj nej jest w rze czy wi sto ści bar dziej ho li stycz ne

niż sta ty stycz ne. W tak zróż ni co wa nej ma te rii or ga ni za cyj nej,

sprzę to wej, lo ka lo wej i ka dro wej, ja ką pre zen tu ją po szcze gól ne la -

bo ra to ria szcze bla wo je wódz kie go, wpro wa dza nie ja kiej kol wiek ry -

wa li za cji jest na tym eta pie nie ce lo we, nie spra wie dli we, wręcz

szko dli we. Cen tra li za cja la bo ra to riów kry mi na li stycz nych w spój ny

sys tem za kła da wza jem ne wspie ra nie się, opty ma li zo wa nie i uzu -

peł nia nie ofer ty, a nie or ga ni zo wa nie wy ści gów mię dzy po szcze gól -

ny mi uczest ni ka mi. 

PRA WO
Bez piecz ne wdro że nie w Po li cji jed nost ki ba daw czo -roz wo jo wej,

mi mo że jest ona po wo ły wa na przez mi ni stra spraw we wnętrz nych

i ad mi ni stra cji, wy ma ga pod staw praw nych o cha rak te rze usta wo -

wym. Mi mo że w usta wie o Po li cji wy mie nia się jed nost ki ba daw -

czo -roz wo jo we ja ko wcho dzą ce w skład Po li cji, to jed nak usta wa ta

nie pre cy zu je za sad ich fi nan so wa nia z do ta cji z bu dże tu. Po wo ła nie

ta kiej jed nost ki jest, co praw da, moż li we, ale w obec nym sta nie

praw nym sta no wi ła by ona od ręb ny pod miot fi nan so wa ny je dy nie

z przy cho dów ze sprze da ży wy ni ków wła snych prac na uko wo -ba -

daw czych. W ten spo sób jej byt eko no micz ny był by zde cy do wa nie

nie pew ny i mógł by skut ko wać utra tą płyn no ści fi nan so wej, z za -
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Dlaczego razem
pew nie niem środ ków na pła ce

włącz nie. W związ ku z obec ną sy -

tu acją po li tycz ną trud no się spo -

dzie wać, że par la ment prze gło su -

je w naj bliż szym cza sie przy go to -

wa ne już nie zbęd ne zmia ny

w usta wie o Po li cji. Bio rąc na to -

miast pod uwa gę kon stru owa nie

bu dże tu na przy szły rok, zmia ny

te po win ny być już wpro wa dzo ne.

Sko ro jed nak tak nie jest, unie -

moż li wia to bez piecz ne po wo ła -

nie ta kiej jed nost ki 1 stycz -

nia 2008 r. W związ ku z tym obec -

nie naj roz sąd niej sze wy da je się

wpro wa dze nie od no we go ro ku

zmian or ga ni za cyj nych o cha rak -

te rze cen tra li za cyj nym i jed no -

cze sne przy go to wa nie się do

prze pro wa dze nia wszyst kich za -

sy gna li zo wa nych zmian praw nych

i bu dże to wych. De kla ru ję, że bę -

dzie to bar dzo wy raź nie ak cen to -

wa ny kie ru nek zmian, któ re bę -

dzie my chcie li wpro wa dzić, by

prze kształ cić sys tem scen tra li zo wa -

nych i au to no micz nie za rzą dza nych la bo ra to riów kry mi na li stycz -

nych w jed nost kę ba daw czo -roz wo jo wą 1 stycz nia 2009 r.

TECH NI CY
Z ubo le wa niem na to miast mu szę od nieść się do po ru szo nej przez

ano ni mo we go roz mów cę kwe stii tech ni ków kry mi na li sty ki i ich

pod le gło ści, gdyż uży te ar gu men ty wska zu ją, że bar dzo po bież nie

orien tu je się on w uwa run ko wa niach or ga ni za cyj nych i praw nych,

w ja kich dzia ła służ ba tech ni ków kry mi na li stycz nych na prze strze -

ni ostat nich lat. 

W związ ku z tym, że Po li cja w po cząt ko wym okre sie funk cjo no -

wa nia mia ła sil nie scen tra li zo wa ną struk tu rę or ga ni za cyj ną i za kres

od po wie dzial no ści, nad zór CLK KGP nad dzia ła niem la bo ra to riów

kry mi na li stycz nych KWP i te re no wych ogniw tech ni ki kry mi na li -

stycz nej mógł mieć re al ne pod sta wy. CLK KGP mo gło nie tyl ko

wpły wać na stan dar dy pra cy la bo ra to riów kry mi na li stycz nych

i ogniw tech ni ki kry mi na li stycz nej, ale rów nież, dys po nu jąc wy -

dzie lo nym bu dże tem, za opa try wa ło te ko mór ki or ga ni za cyj ne

w sys te mie cen tral nym. Wraz ze zmia na mi w ustro ju Po li cji zwięk -

sza ła się nie za leż ność or ga ni za cyj na i fi nan so wa ko men dan tów wo -

je wódz kich Po li cji. Efek tem te go jest ich rze czy wi sta nie za leż ność

de cy zyj na za rów no w za kre sie hie rar chii re ali zo wa nych za dań, jak

i dys po no wa nia ka dra mi oraz przy zna ny mi środ ka mi fi nan so wy mi.

W ta kiej sy tu acji praw nej CLK KGP po zo stał je dy nie for mal ny

nad zór nad pra wi dło wo ścią re ali za cji za dań służ bo wych, bez fak -

tycz ne go wpły wu na wykonanie in we sty cji i za opa trze nia po szcze -

gól nych la bo ra to riów kry mi na li stycz nych oraz ogniw tech ni ki kry -

mi na li stycz nej. Do ty czy to też do bo ru kadr i ich wy na gra dza nia. 

Na le ży uwzględ nić tak że kwe stie pro ce so we. Obec nie w pol -

skim sys te mie praw nym o re ali za cji czyn no ści pro ce so wych de cy -

du je upraw nio ny or gan pro ce so wy, któ re go funk cje w Po li cji peł nią

funk cjo na riu sze do cho dze nio wo -śled czy. Tech nik kry mi na li sty ki

na to miast w trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych peł ni ro lę

spe cja li sty słu żą ce go po mo cą or ga no wi pro ce so we mu i wy ko nu ją -

ce go za da nia tech nicz ne na je go po le ce nie. W związ ku z tym

za pra wi dło we prze pro wa dze nie czyn no ści pro ce so wej, ja ką są

oglę dzi ny miej sca zda rze nia, od po wia da ją funk cjo na riu sze do cho -

dze nio wo -śled czy. W ta kiej sy tu acji nad zór po li cyj nych la bo ra to -

riów kry mi na li stycz nych nad pra cą tech ni ków mo że mieć wy łącz -

nie cha rak ter me ry to rycz ny, zwią za ny z do sko na le niem ich umie -

jęt no ści spe cja li stycz nych. Z te go po wo du tech ni cy kry mi na li sty ki

usy tu owa ni są w ko mór kach or ga ni za cyj nych służ by kry mi nal nej

i nie pod le ga ją ka dro wo la bo ra to riom kry mi na li stycz nym (w prze -

szło ści tak że nie pod le ga li). Wszyst kie te ar gu men ty by ły roz wa ża -

ne w ostat nim cza sie i w kon se kwen cji uzna no, że przy ję te roz wią -

za nie or ga ni za cyj ne li kwi du ją ce du alizm w nad zo rze nad funk cjo -

no wa niem te re no wych ogniw tech ni ki kry mi na li stycz nej i prze no -

szą ce ca łość od po wie dzial no ści za pra wi dło wość prze pro wa dza nia

czyn no ści oglę dzin do jed ne go pod mio tu, tj. Biu ra Kry mi nal ne go

KGP, po win no wpły nąć na po pra wę efek tyw no ści dzia łań Po li cji

w tym za kre sie.

DLA TE GO 
Scen tra li zo wa nie la bo ra to riów od 1 stycz nia 2008 r. umoż li wi ra cjo -

nal ne za rzą dza nie oraz sta bil ne za opa trze nie i roz wój moż li wo ści

wy ko naw czych. Uzy ska nie sta tu su jed nost ki ba daw czo -roz wo jo wej

po zwo li zaś na wzno wie nie prac ba daw czo -wdro że nio wych w dzie -

dzi nie tech no lo gii kry mi na li stycz nych, stwo rzy no we moż li wo ści

roz wo ju pra cow ni ków, wes prze kre owa nie in no wa cji i umoż li wi fi -

nan so wa nie ich rów nież ze środ ków spo za bu dże tu Po li cji. 

Uzy ska nie sta bil nych pod staw do wy ko ny wa nia prac na uko wo -

-ba daw czych w la bo ra to riach kry mi na li stycz nych da tak że szan sę

na opra co wa nie no wo cze snych i do sto so wa nych do po trzeb służb

oglę dzi no wych me tod i środ ków za bez pie cza nia

do wo dów na miej scach zda rzeń. Bę dzie też wy -

mu szać zwięk sze nie za an ga żo wa nia la bo ra to -

riów w do sko na le nie za wo do we po li cjan tów

służb kry mi nal nych, w tym tech ni ków kry mi na -

li sty ki. �

PAWEŁ RYBICKI, dy rek tor CLK KGP
zdj. Anna Michejda, Andrzej Mitura

POLICJA 997        październik 2007 r. Reforma kryminalistyki POLEMIKA 31

Policyjna kryminalistyka to nie tylko wysoka technika, ale i wysokie koszty

32-33.11:Layout 6  10/22/07  9:17 AM  Page 32



Chcie li być po li cjan ta mi
Po do ba mi się ar ty kuł o po li cjan tach, któ rzy za wszel -

ką ce nę chcą pra co wać w Po li cji!
Ja sam od dziec ka ma rzę o pra cy w Po li cji, cho ciaż 

je stem nie peł no spraw ny. Uwa żam, że mo ja nie peł no -
spraw ność nie jest prze szko dą, aby spró bo wać. W li ceum
oso by z kla sy wy śmie wa ją się ze mnie, że chcę iść do Po -

li cji, ale ja się tym nie przej mu ję i bę dę dą żył do ce lu. To wy śmie wa nie trak -
tu ję ja ko mo ty wa cję. Oni uwa ża ją, że po li cjan ci to nie ro by itd., ale ja te go
nie słu cham, bo to bzdu ry. �

� � �

Wła śnie prze czy ta łam w mie sięcz ni ka „Po li cja 997”
ar ty kuł „Zre zy gno wa li”. Mam 22 la ta i je stem stu dent ką
re so cja li za cji, tak jak Mag da Paw lik. O pra cy w Po li cji
ma rzę od dziec ka. Ro dzi na na po cząt ku trak to wa ła to 
ja ko ma rze nie na sto lat ki, któ re na pew no jej przej dzie.
Z bie giem cza su oka za ło się jed nak, że to nie tyl ko sło wa.

Bli scy na dal nie są za do wo le ni z mo je go wy bo ru, wciąż
mó wią, że to nie pra ca dla ko bie ty, że jest nie bez piecz nie

i do te go nie ma z niej „żad nych ko ko sów”, ale chy ba nie tyl ko o to w tym 
cho dzi, bo naj waż niej sze jest, by ro bić coś, co spra wia nam ra dość i sa tys fak cję.
Nie wy obra żam so bie in nej pra cy.

Je stem w trak cie skła da nia do ku men tów o przy ję cie do Po li cji i mam na -
dzie ję, że wszyst ko pój dzie po mo jej my śli. �

� � � 

Pan i wład ca
Czy ta jąc ar ty kuł w mie sięcz ni ku PO LI CJA 997 pt. „Po ko nać mob be ra”,

moż na od nieść wra że nie, że iden tycz na sy tu acja, a mo że na wet jesz cze gor -
sza jest w ko men dzie Po li cji w P. Tu też na czel nik sek cji sto su je po dob ne
me to dy w sto sun ku do swo ich pod wład nych i je śli ktoś od wa ży się mieć wła -
sne zda nie, jest nisz czo ny, szy ka no wa ny, a na wet wręcz ośmie sza ny. Pra -
cow ni cy są izo lo wa ni od in nych, nie otrzy mu ją na wet pism, któ re ich do ty czą

(...). Wszyst ko dzie je się za ci chym przy zwo le niem kie -
row nic twa, gdyż na pa na na czel ni ka wpły wa ły wie lo -
krot nie skar gi (...) tak że do ko men dan ta wo je wódz kie go
(...). W ub.r. ta nie nor mal na sy tu acja za szła tak da le ko,
że przy je cha ła z KWP pa ni psy cho log i prze pro wa dzi -
ła ano ni mo wą an kie tę wśród pra cow ni ków sek cji nt. at -
mos fe ry pra cy i za cho wań prze ło żo ne go. Wy nik był
jed no znacz ny. Ten pan ni gdy nie po wi nien być prze ło -

żo nym. Więk szość pra cow ni ków ja sno wy ra zi ła swo je po glą dy, od czu cia
i stwier dzi ła, że tak złej at mos fe ry i wy ko rzy sty wa nia swo je go sta no wi ska
jesz cze nie by ło. 

I co? Nic! Na czel nik wspo mnia nej sek cji w dal szym cią gu pra cu je, w
dal szym cią gu za cho wu je się, jak się za cho wy wał, czy li jak pan i wład ca 
pry wat nego fol war ku!!! Naj śmiesz niej sze w tym jest to, że gdy z KWP 
wpły nę ła ana li za tej an kie ty, ko men dant zwo łał ze bra nie z pra cow ni ka mi 
tej sek cji, ana li zo wał ka żde za war te w tej an kie cie py ta nie i chciał, że by pra -
cow ni cy przy zna li się, jak wy peł nia li an kie tę. Przy po mi nam: an kie tę ano ni -
mo wą!!! (...). 

Po dob nie jak w ar ty ku le jed na z je go pod wład nych na wła sną proś bę prze -
nio sła się do in nej sek cji po kil ku let nim hor ro rze i te raz po ro ku pra cy zda ła 
so bie spra wę, że moż na pra co wać nor mal nie. Wcze śniej nie było dnia, aby na -
czel nik nie był nie przy jem ny, uszczy pli wy i cham ski. 

Te raz ko bie ta wcho dzi do ko men dy z uśmie chem na twa rzy, a wcze śniej 
mu sia ła za ży wać ta blet ki na uspo ko je nie. Kil ka pań (chy ba nie lubi ko biet) nie -
jed no krot nie przez nie go pła ka ło. Ta ki pro sty przy kład z ostat nich dni. Wcho -
dzi do je go po ko ju po li cjant ka z po nad 25-let nim sta żem służ by i pro si
o wcze śniej sze zwol nie nie z pra cy (do słow nie 15 min), a on mó wi „Pro szę iść,
że bym już nie mu siał oglą dać pa ni”. 

Ofi ce rów, a ma kil ku, trak tu je go rzej niż sta ży stów. (...) Nie jed no krot nie uży -
wa stwier dze nia „Ja tu je stem na czel ni kiem, a ty zwy kłym po li cjan tem”. 

(...) Jest mi strzem w stwarzaniu kon flik tów. Tak po tra fi ste ro wać pra cow ni -
ka mi, że je den na dru gie go pa trzy wil kiem. Nie je den pra cow nik le czy się przez
nie go, za ży wa środ ki uspo ka ja ją ce i ma rzy wręcz o tym, aby pra co wać w in nej
sek cji al bo że by zmie nił się na czel nik.

(...) Jest to chy ba cho ry czło wiek, bo przy cho dzi do pra cy o go dzi nie 6.00 
ra no, a wy cho dzi po 18.00. Przy cho dzi do pra cy w so bo ty, nie dzie le i sie dzi, nie
wia do mo, co ro bi i nikt z kie row nic twa, choć wszy scy o tym wie dzą, nie roz li -
cza go z tych go dzin. Urlo pu za le głe go ma chy ba ze 100 dni, al bo i wię cej. 
Za wsze twier dzi, że jest nie za stą pio ny i dla te go tak sie dzi w pra cy, bo nikt 
po za nim nie po tra fi pew nych rze czy zro bić, co oczy wi ście nie jest praw dą (...).
Moż na by dłu go pi sać o tym, co się dzie je w tej sek cji, ale naj le piej to chy ba zro -
bi li by po szcze gól ni pra cow ni cy. Po uka za niu się ar ty ku łu wszy scy z wiel kim
za in te re so wa niem prze czy ta li go i jed no znacz nie stwier dzi li, że mob bing w ar -
ty ku le to „pi kuś” w po rów na niu z tym, co się dzie je w na szej ko men dzie w wy -
ko na niu pa na na czel ni ka. �

� � � 

Ser decz ne 
po dzię ko wa nia
dla P. Re dak to ra Na czel ne go i Pa ni 
Re dak tor E. Si tek za rze tel ność, wia rę
i wy trwa łość w re da go wa niu i emi sji 
ar ty ku łów o po li cjan tach z je le nio gór skiej
dro gów ki. Spra wa, wol no, ale do bie ga
do spra wie dli we go koń ca. Wiem, jak
wie le wy sił ku wło ży li ście Pań stwo w
pro wa dze nie tej spra wy. Tą dro gą mo gę 
zło żyć raz jesz cze skrom ne, ale ser decz ne po dzię ko wa nia. In ni, sze re go wi 
mun du ro wi wie dzą, że jest jesz cze ktoś, kto mo że słu żyć po mo cą w spra wach
dla nich istot nych i waż nych. Ser decz ne po zdro wie nia dla ca łej Re dak cji 
„Po li cji 997”. �

S.T., sta ły czy tel nik (szczę śli wy, bo już bez mun du ru)

Zawieszony (były) – bilans strat
Współ czu ję chło pa kom. W 2005 r., tuż przed świę ta mi, pro ku ra tor przed sta -

wił mi za rzut znę ca nia się nad za trzy ma nym i oczy wi ście za sto so wał wo bec
mnie śro dek za po bie gaw czy w po sta ci za wie sze nia w czyn no ściach służ bo wych,
tak więc przez nie ca ły mie siąc by łem po dwój nie za wie szo ny: przez pro ku ra to -
ra i ko men dan ta miej skie go Po li cji we Wro cła wiu.

Jak się zda rza bar dzo rzad ko w na szej fir mie, ów cze sny ko men dant miej ski
insp. Pa ła szew ski po mo im za wie sze niu przy je chał do ko mi sa ria tu Wro cław -
-Sta re Mia sto, gdzie pra cu ję, i spo tkał się do słow nie z ca łą ka drą kie row ni czą,
tj. na czel ni ka mi wszyst kich sek cji i ko men dan ta mi, a na stęp nie po pro sił mnie
na roz mo wę i prze ka zał mi, że wszy scy moi prze ło że ni nie wie rzą, abym do pu -
ścił się te go prze stęp stwa (je stem funk cjo na riu szem, któ ry ma nie po szla ko wa ną
opi nię u prze ło żo nych i lu dzi, z któ ry mi spo ty kam się w mo jej pra cy), i że wszy -
scy cze ka ją na mój po wrót. 

W kwe stii środ ka za po bie gaw cze go wład na by ła tyl ko pro wa dzą ca po stę po -
wa nie pro ku ra tor, za ża le nie do są du nic nie da ło.

I tak do kwiet nia 2007 r. W pierw szej in stan cji sąd mnie unie win nia i
uchy la śro dek za po bie gaw czy, a ja w ma ju wra cam do służ by i cięż kiej pra cy.
Szyb ko są efek ty: za trzy ma nia do usi ło wa nia za bój stwa oraz po sia da nia 
pra wie ki lo gra ma am fe ta mi ny. Prze ło że ni są w skow ron kach, chcą pod wyż -
szać do da tek itp. A tu oka zu je się, że wy dział fi nan sów KWP we Wro cła wiu
na dal wy pła ca mi pie niąż ki w dwóch skład ni kach, czy li po ło wę jak w cza sie
za wie sze nia, a dru gą po ło wę ja ko wy rów na nie (wpływ na kon to jest OK), ale
nie na li cza ją mi na dal sta żu służ by i nie mo gę do stać żad nej pod wyż ki, po nie -
waż nie moż na jej do li czyć do po ło wy pen sji. 

Od po wiedź na mój ra port brzmi la ko nicz nie, że nie ma moż li wo ści tech nicz -
nych na li cza nia mi pen sji, po nie waż nie obej mu ją mnie pod wyż ki za czas za -
wie sze nia do cza su pra wo moc ne go wy ro ku.

Cóż, z efek ta mi pra cy, ja kich in ni ko le dzy nie ma ją nie raz przez wie le lat, ja
na dal je stem tyl ko re fe ren tem sek cji kry mi nal nej z mnoż ni kiem 0,99. �
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stro ny po czu ła, jak ude rzy ła w nią ogrom -

na si ła te go pra gnie nia, a z dru giej stro ny

mia ła dzie ci: 4-let nie go sy na i 1,5-rocz ną

có recz kę. Do tej po ry za wsze z ni mi by ła. 

– Mąż mnie na ma wiał. Pchał mnie. Po -

pie rał – wspo mi na.

Pa pie ry zło ży ła ostat nie go dnia. Z Mag dą

po zna ły się pod czas eg za mi nów. Te raz są

ra zem w po ko ju. I tak się zży ły, że na wet

jak ja dą na week en dy do ro dzin nych do -

mów, dzwo nią do sie bie. Z tę sk no ty. Tak

na praw dę nie mo gą się do cze kać po wro tu

do szko ły. Bę dąc w do mu, czu ją, że coś

gdzieś zo sta wi ły. 

Z TER MO SEM POD PA CHĄ
Wsta ją ko ło 5.00 ra no, bo o 6.00 jest za pra -

wa. Po tem apel, śnia da nie, za ję cia, obiad,

za ję cia, ko la cja. Do te go służ by, dy żur ki

i na uka. W na uce trze ba być sys te ma tycz -

nym. Bo kart ków ki nie są za po wia da ne,

a le piej nie ro bić so bie ty łów. 

– Nie ma my na nic cza su – mó wią zgod -

nie dziew czy ny. – Każ dy mó wi, że to wa ka -

cje na koszt pań stwa. A to na praw dę cięż ka

pra ca. 

Spać cho dzą oko ło pół no cy al bo jeszcze

później. Przez pierw szy ty dzień, za nim 

or ga nizm się przy zwy cza ił, no si ły ze so bą

ter mos z ka wą. 

– Dla pod trzy ma nia wi tal no ści – mó wią. 

Po ca łym ty go dniu, w pią tek, obie ma ją

wor ki pod ocza mi. Ale wca le im to nie

prze szka dza. Ani brak ma ki ja żu, pier ścion -

ków, ma lo wa nia pa znok ci. Bo w Po li cji nikt

nie mo że się wy róż niać. Nie ma mo wy o ta -

kich bły skot kach. 

– Na wet gum ka do wło sów po win na być

czar na – śmie je się Mag da i wspo mi na, jak

pierw sze go dnia zwią za ła wło sy ta ką gum ką

z kwia tusz kiem. A po tem tę gum kę ata ko -

wa ła osa, a ona nie mo gła się od niej opę -

dzić.

PEW NA, STA ŁA RO BO TA
U Jacka w ro dzi nie po li cjan ta mi by li pra -

dzia dek, dzia dek i oj ciec. I on też po szedł

do Po li cji. Pierw szy raz dwa la ta te mu.

Miał wte dy 23 la ta, żo nę, dziec ko i roz po -

czę te stu dia z za rzą dza nia i przed się bior -

czo ści. Do stał się bez pro ble mów. I po je -

chał na 11 mie się cy do Szczyt na.

Są policjantami

– Mo że i by ło cięż ko, ale i wspa nia le. To

był naj lep szy czas w mo im ży ciu – mó wi

Jacek. 

Po zda nych eg za mi nach wró cił do jed nost -

ki ma cie rzy stej. Był ma rzec 2006 r. Po pra co -

wał pół ro ku i się zwol nił. W stycz niu 2007

za czął pro ce du rę przy ję cia od no wa. 

– Zwal nia jąc się, wie dzia łem, że wró cę

– mó wi, ale po wo dów odej ścia nie chce

zdra dzić. – Ro dzin ne – uci na.

Te raz jest w szko le po raz dru gi. Zo stał

mu jesz cze mie siąc, ale ni ko mu nie zdra -

dza, że był już po li cjan tem, że prze szedł

kurs pod sta wo wy.

– Po co? Le piej się nie ujaw niać, być

w ty le, a nie na świecz ni ku – mó wi. – To

tak jak w szko le: od tych zdol nych i am bit -

nych wię cej się wy ma ga. A ja chcę mieć

spo kój.

Wszyst ko wie. Uczyć się wła ści wie nie

mu si. 

– Jesz cze mie siąc mi zo stał do koń ca –

mó wi. 

Po tem wró ci do swo je go 30-ty sięcz ne go

mia stecz ka i bę dzie pra co wał w dro gów ce.

Ta kie ma ma rze nie. Do ce lo wo mo że za ra -

biać 1600 zł.

– W mo im mie ście to nie jest źle, cho ciaż

mo ja re kor do wa pen sja wy no si ła do tąd 

po nad dwa razy tyle, co w Policji. Ale pie -

nią dze to nie wszyst ko. Po każ mi in ną ta ką

pew ną i sta łą pra cę z eme ry tu rą po 15 

la tach – dodaje.

– Mnie też nie prze ra ża ją ni skie za rob ki

– do roz mo wy do łą cza się 24-let ni Piotr.

Też już był na kur sie pod sta wo wym i też

zre zy gno wał. 

– Nie zda łem eg za mi nów. O ko mi syj nym

do wie dzia łem się dzień przed. No i ko le -

dzy do ra dzi li mi, że le piej, że bym sam zre -

zy gno wał, niż że by mnie wy rzu ci li. Za ty -

dzień mam eg za min z wie dzy ogól nej.

Trzy maj cie kciu ki! �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. An drzej Mi tu ra

Agnieszka Osóbka i Magda Pawlik
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T o mek rzu cił mun dur kil ka ty go dni

po ślu bo wa niu. Pa weł na pi sał ra port

o zwol nie nie mie siąc przed za koń cze -

niem szko ły. Łu ka szo wi na praw dę żal. 

Mó wi, że to je go oso bi sta po raż ka. Adam

ma rzył o Po li cji i się roz cza ro wał. Mar ci no -

wi jesz cze cza sem śni się, że jest gli ną. 

ZA MA ŁY PIE NIĄDZ
– Cza sa mi tak… Ża łu ję – Mar cin Ro gow ski

za sta na wia się przez chwi lę. Za wie sza głos,

wra ca pa mię cią do cza sów w jed no st ce i po -

li cyj nej szkole. Po czym pew ny sie bie 

rzu ca: – Ale wy pła ta to po raż ka. Po li cjan ci

trzy ra zy wię cej po win ni do sta wać. 

Ma 26 lat, stu diu je za ocz nie in for ma ty kę

(jest na pierw szym roku) i jest kon sul tan -

tem do spraw sprze da ży w sklepie z wy kła -

dzinami. Ma moż li wość do ro bie nia. Pry -

wat nie, po go dzi nach, u lu dzi ukła da wy -

kła dzi ny. Za ra bia wię cej niż w Po li cji. Trzy

mie sią ce te mu uro dzi ło mu się pierw sze

dziec ko. 

– I ja kie ja bym ży cie mo jej ro dzi nie za -

pew nił, gdy bym zo stał? – py ta.

Do Po li cji do stał się od ra zu. W ma ju 2006

zło żył pa pie ry, pod ko niec czerw ca miał eg -

za min, z koń cem sierp nia zo stał przy ję ty.

Po tem dwa ty go dnie w jed no st ce, w od -

dzia łach pre wen cji i wresz cie szko ła. Po -

nie waż żo na w cią ży zo sta ła sa ma, a on miał

do do mu bar dzo bli sko, pra wie co dzien nie

wy pi sy wał się na prze pust kę. Wra cał ra no,

na apel. Po do ba ło mu się: lu dzie, at mos fe -

ra. Tyl ko po dej ście nie któ rych wy kła dow -

ców do na uki by ło że nu ją ce. Po zwa la li wy -

bie rać py ta nia, ścią gać, wy cho dzi li z eg za -

mi nu.

– To też za wa ży ło na mo jej de cy zji.

Uświa do mi łem so bie, że służ ba pań stwo -

wa to jed na wiel ka ście ma. Na po kaz 

tyl ko. Jak by łem w woj sku i przy jeż dża ła

de le ga cja, wy cią ga li śmy i pu co wa li śmy

czoł gi, któ re daw no sil ni ków nie mia ły.

W po li cyj nej szkół ce tak z tą na uką by ło –

mó wi.

Gdy na po cząt ku grud nia za dzwo nił te le -

fon z pro po zy cją pra cy, miał dy le mat. Fakt,

roz sy łał CV, szu kał cze goś le piej płat ne go,

ale de cy zja nie by ła ła twa. Chciał być po li -

cjan tem.

– Ra dzi łem się wszyst kich. Słu cha łem

różnych opi nii – wspo mi na. 

Ma ma i bab cia Po li cję mu od ra dza ły. 

Ba ły się. Żo na… Jak się do stał do Po li cji,

by ła dum na, ale te raz też ra dzi ła odejść.

Tyl ko ta ta mó wił ina czej: – Zo stań. To

pew na pra ca, so cjal, szyb ka eme ry tu ra. 

Do bre za bez pie cze nie. 

Po ty go dniu do szedł do wnio sku: – Wo lę

dłu żej pra co wać i nie być za leż ny od na sze -

go pań stwa. 

Ostat nie go dnia grud nia zło żył ra port

o zwol nie nie. Gdy go py ta li o po wód, mó wił

wprost: – Cho dzi o ka sę. Od po wia da li:

– Roz sąd na de cy zja. Tu taj tyl ko na ba wisz

się cho ro by i nic z te go nie bę dziesz miał.

ROZ MA WIA JĄ 
O STA TY STY KACH 
– Jesz cze te go po ża łu jesz. A ta na rze czo -

na to cię kop nie w ty łek – usły szał To mek

na od chod ne od do wód cy. Mó wi, że to go

tyl ko utwier dzi ło w prze ko na niu, że pod jął

słusz ną de cy zję. Resz ta ko le gów, już po li -

cjan tów, też od ra dza ła. Ale z in ne go po -

wo du.

– Na szkół kę idź. Moż na za ro bić, nic nie

ro biąc. A po szkół ce się zwol nisz i po je -

dziesz na ochro nę do Ir lan dii – mó wi li.

Ty le że To mek już nie chciał być po li -

cjan tem. Wy star czy ły dwa ty go dnie w jed -

no st ce. 

– Ina czej so bie tę pra cę wy obra ża łem.

Po pierw sze mó wią, że chcą lu dzi wy kształ -

co nych, ta kich co sa mo dziel nie my ślą.

A w prak ty ce wy glą da to tak, że my śleć in -

dy wi du al nie moż na, ale nic sa me mu zro bić

– wy mie nia. – Po za tym po li cjan ci ga da ją

tyl ko o dwóch rze czach: o pie nią dzach

i sta ty sty kach. 

Pa mię ta, jak któ re goś dnia był na pa tro lu

z do świad czo nym po li cjan tem. Uciekł im

wte dy pi ja ny ro we rzy sta. 

– Goń my go! – krzyk nął. Re ak cji nie by -

ło żad nej. Za py tał więc: – Go ni my go? 

Ale tam te mu się nie chcia ło. 

– Dwa man da ty, trzy upo mnie nia, dzień

uda ny – po wie dział tylko. 

To mek ma 24 la ta i wyż sze wy kształ ce -

nie. Zre zy gno wał z Po li cji. Nie po szedł na -

wet do szko ły. Stwier dził, że to nie ma sen -

su. Naj mniej sze go. Wcze śniej, przez wie le �

lat ma rzył o mun du rze. Te raz wy bie ra się

do An glii. Z na rze czo ną. Bę dą pra co wać

w fa bry ce sa mo cho dów. Chcą za ro bić

na ży cie, odło żyć tro chę pie nię dzy, mo że

wró cić. A że tam moż na za ro bić, To mek

wie, bo już w An glii pra co wał. Pół to ra ro ku.

Do Pol ski wró cił tyl ko po to, że by speł nić

swo je pra gnie nie – zo stać po li cjan tem.

LEP SZA PRZY SZŁOŚĆ
– Ma rze nia ma rze nia mi, ale ży cie jest re al -

ne. Ja nie chcia łem tak żyć. Za sta na wiać

się, czy mo gę wy dać zło tów kę wię cej, czy

mi do pierw sze go wy star czy. Po li cjan ci bie -

du ją! – denerwuje się Paweł.

Ma 22 la ta. Skoń czył li ceum woj sko we,

po tem przez rok był w Aka de mii Mor skiej

w Szcze ci nie. I zre zy gno wał. Do stał się

na za rzą dza nie i mar ke ting. Stu dia za ocz -

ne. A mie siąc póź niej do Po li cji. Py tał, czy

bę dzie mógł jed no cze śnie stu dio wać i pra -

co wać.

– Ża den pro blem – mó wi li mu. – Po trze -

ba nam wy kształ co nych lu dzi. 

Rze czy wi stość oka za ła się in na. Na po -

cząt ku szko ły jesz cze ja koś so bie ra dził, po -

tem co raz trud niej by ło się wy rwać na pią -

tek – so bo tę – nie dzie lę. Bo służ ba, bo pil -

no wa nie ko ry ta rzy. Za każ dym ra zem mu -

siał kom bi no wać, a po tem sły szał, że jest

ny gus. 

– Nie pa trzy li, że chcę się uczyć, zdo by -

wać wie dzę – mó wi. – Dla te go zre zy gno wa -

łem.

Z je go kom pa nii zre zy gno wa ły czte ry

oso by. Je den chło pak po je chał do Nor we -

gii, dru gi od szedł na sa mym po cząt ku. Nie

wy trzy mał po li cyj ne go ry go ru. Pa weł do -

trwał pra wie do koń ca. Ra port zło żył

po pię ciu mie sią cach. Na stu diach koń czył

się wła śnie pierw szy se mestr.

– Jest mi żal, bo to by ło mo je ma rze nie.

Ta pra ca mnie po cią ga ła. Nie, nie urwa łem

się z cho in ki, mia łem wszyst ko prze my śla -

ne. Wiem do kład nie, jak wy glą da ży cie po li -

cjan ta i je go ro dzi ny, bo mój oj ciec jest

w Po li cji. Cza sem nie by ło go w do mu ty go -

dnia mi – mó wi Pa weł. 

Wie jednak, że dzię ki te mu wy bo ro wi

cze ka go lep sza przy szłość. Pa weł już pra -

cu je. Za ra bia trzy ra zy wię cej niż w Po li cji.

Ma służ bo wy sa mo chód, lap to pa i ko mór -

kę. Fir ma in we stu je w nie go, po zwa la mu

stu dio wać. No i ma zdol ność kre dy to wą. 

– Bę dę ku po wał miesz ka nie – mó wi. 

PO RAŻ KA
Adam i Łu kasz nie mó wią o za rob kach.

Oczy wi ste jest, że są ma łe. 

– To nie jest wie dza ta jem na. Każ dy

o tym wie i po wi nien się za sta no wić, czy

mu to od po wia da – mó wi Łu kasz, 27 lat.

Mar ci no wi
jesz cze

cza sem śni
się, że jest

gli ną.

Odpo wie dzie li jej, że ewi dent nie jest ofia rą

mob bin gu, ale nie wie le mo gą jej po móc, bo

Po li cja to dla nich cał kiem in na spra wa. 

Wte dy zwró ci ła się do „Po li cji 997”. Ale za raz 

po tem jej prze śla dow czy ni ode szła na eme ry tu rę.

Pro blem za tem roz wią zał się sam. Tam, w Lesz nie.

Bo w Po li cji mob bing ist niał i ist nie je. 

MŁOD SZA, ŁAD NIEJ SZA
St. sierż. Ma rio la G. z KMP w Lesz nie jest po li cjan -

tką od 7 lat. Za czy na ła ja ko pry mu ska. Za pał

do pra cy, otwar ta gło wa, moc ny cha rak ter. Kurs

pod sta wo wy, a po tem spe cja li stycz ny dla dziel ni co -

wych ukoń czy ła z wy ni ka mi bar dzo do bry mi. By ła

za do wo lo na z pra cy, a prze ło że ni by li za do wo le ni

z niej. Tak by ło, do pó ki pra co wa ła w pre wen cji.

Jed nak gdy po uro dze niu dziec ka i krót kim urlo pie

wy cho waw czym w paź dzier ni ku 2004 wró ci ła

do pra cy, zna le zio no dla niej miej sce je dy nie w ka -

drach. 

– Nie mia łam wyj ścia – mó wi. – Mój ma leń ki 

sy nek był po ope ra cji ser ca, wy ma gał re ha bi li ta cji.

Urzą dza ła mnie każ da pra ca w sys te mie jed no zmia -

no wym.

I tak za czął się jej hor ror, któ ry trwał pra wie trzy

la ta. 

Ma rio la jest atrak cyj ną ko bie tą, a gdy tra fi ła

do kadr, mia ła 34 lata. Ka dra mi kie ro wa ła pod insp.

Do ro ta L., pa ni znacz nie po pięć dzie siąt ce, co ma

w tej spra wie istot ne zna cze nie. 

– Pa ni na czel nik lu bi ła być ad o ro wa na i kom ple -

men to wa na. Co dzien nie ra no ota czał ją wia nu szek

pod wład nych, któ re chwa li ły jej strój, fry zu rę, słu -

cha ły z na masz cze niem jej ocen i rad – wspo mi -

na Bar ba ra S. 

Ma rio la nie do łą czy ła do gro na wiel bi cie lek. 

Pew ne go dnia pa ni na czel nik po pro si ła ją do sie -

bie i ka te go rycz nym to nem za ka za ła przy cho dze nia

do pra cy w krót kich spód ni cach i ob ci słych bluz -

kach. A po tem by ło już tyl ko go rzej. 

IZO LO WA NA, OŚMIE SZA NA, 
DE PRE CJO NO WA NA
Nie do sta wa ła żad nej pra cy do wy ko na nia i sie -

dzia ła ca łe dnie przy biur ku al bo do sta wa ła za da -

nia, na któ rych się nie zna ła. Pra cow ni ce kadr

mia ły za kaz po ma ga nia jej. 

– Na czel nik trak to wa ła Ma rio lę ka ry god nie.

Dziew czy na sie dzia ła sa ma w po ko ju, nie wie -

dzia ła, co ma ro bić, ni ko mu nie wol no było z nią

roz ma wiać – wspo mi na Elż bie ta M. 

– Ma rio la jest am bit na i zdol na, ale nie mo gła

się roz wi nąć, nikt jej nie po ma gał i by ła bar dzo

źle trak to wa na – oce nia Bar ba ra B.

– To przy po mi na ło nie ustan ne po lo wa nie

– mó wi Ma rio la. – Na przy kład: sze fo wa wie -

dzia ła, że nie pra co wa łam ni gdy w Exce lu i pew -

ne go dnia ka za ła mi pil nie wy ko nać ta be le

w tym pro gra mie. W ta jem ni cy przed wszyst ki -

mi po pro si łam o po moc ko le gę z in for ma ty ki.

Ta bel ki zro bił fa cho wiec, a jed nak kil ka krot nie

by ły zwra ca ne przez sze fo wą do po pra wie nia lub

uzu peł nie nia. 

Po wy ko na niu zle co nych jej za dań Ma rio la czę -

sto sły sza ła ko men ta rze w ro dza ju: „Pa ni mia ła

sa me piąt ki na ma tu rze? I pro ste go pi sma nie

umie na pi sać?” – wy gła sza ne przez prze ło żo ną

w obec no ści in nych osób. 

– Ko le żan ki wie dzia ły, że sze fo wa mnie nie 

lu bi i dla te go wo la ły mnie omi jać. Każ da ba ła się

o wła sną skó rę. Kie dyś w przy pły wie szcze ro ści

jed na z nich po wie dzia ła mi, że bym by ła ostroż na,

bo skoń czę jak Ali cja G., któ rą na czel nik wy koń -

czy ła psy chicz nie, a po tem zwol ni ła – wspo mi na.

PO PRZED NIA OFIA RA 
Ali cja G. by ła wie lo let nim pra cow ni kiem kadr.

W ko men dzie pa no wa ła opi nia, że jest życz li wa,

a na spra wach ka dro wych zna się jak ma ło kto. By ła

po wszech nie lu bia na, pra cow ni cy za wsze mo gli uzy -

skać od niej po moc i ra dę. 
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Pokonać
mobbera

Do Kra jo we go 
Sto wa rzy sze nia 
An ty mob bin go we go 
st. sierż. Ma rio la G. 
na pi sa ła 
w po ło wie czerw ca.

�

Otej sprawie pisaliÊmy na ∏amach „Policji 997” dwukrotnie

(„Czekajàc na wyrok” – grudzieƒ 2005 i „Równi i równiejsi”

– lipiec 2006). Teraz nadszed∏ jej fina∏. Przed Sàdem Okr´-

gowym w Jeleniej Górze zapad∏y pierwsze prawomocne wyroki.

29 czerwca d∏ugo oczekiwane s∏owa „sàd uniewinnia” us∏ysza∏a

pierwsza piàtka oskar˝onych. Sàd uzna∏, ˝e poprawki, które poli-

cjanci nanosili w mandatach, nie by∏y fa∏szowaniem dokumentów.

Podczas uzasadniania wyroku s´dzia stwierdzi∏, ˝e sprawa powin-

na byç umorzona przez prokuratur´. 

Pozostali oskar˝eni jeszcze czekajà na wyroki. 

SZCZEGÓLNY PRZYPADEK?
Starszy sier˝ant Dariusz Czerwonka – jeden z pierwszych uniewin-

nionych. By∏ oskar˝ony o to, ˝e dwa razy zdarzy∏o mu si´ na proÊb´

kierowcy zmniejszyç wysokoÊç nak∏adanego mandatu. PrzekreÊli∏

wypisanà ju˝ cyfr´, obok postawi∏ mniejszà, a przy niej swojà paraf-

k´. Podobnie by∏o w wypadku pozosta∏ych oskar˝onych policjan-

tów. Przez lata nikt na takie praktyki nie reagowa∏, choç mandaty

przechodzi∏y przez wiele ràk. Potem by∏ jakiÊ donos i kontrola

BSW. Spraw´ oddano do prokuratury, prokurator uzna∏ poprawianie

mandatów za przest´pstwo, postawi∏ zarzuty 16 policjantom,

a prze∏o˝ony zawiesi∏ ich w s∏u˝bie. Najpierw na trzy miesiàce,

a potem do czasu zakoƒczenia post´powania. Ustawa dopuszcza

takà decyzj´ „w szczególnych przypadkach”.

– Co to za szczególny przypadek, za nadzwyczajne przest´pstwo,

˝e trzeba by∏o odsunàç nas od pracy na tak d∏ugi czas? – pytali

wszyscy zawieszeni policjanci m∏. insp. Zbigniewa Ciosmaka, ko-

mendanta miejskiego w Jeleniej Górze, gdy przed∏u˝y∏ im okres za-

wieszenia, jak si´ póêniej okaza∏o, a˝ na trzy lata. Nigdy nie otrzy-

mali odpowiedzi.

Za to podczas rozprawy w II instancji s´dzia, nie zostawiwszy 

suchej nitki na akcie oskar˝enia, pyta∏: – Co ci ludzie robià na

∏awie oskar˝onych? Przecie˝ oni powinni pilnowaç bezpieczeƒstwa

na drodze… 

NIE MA MIEJSCA 
Po trzech latach od postawienia zarzutów o fa∏szerstwo pierwsi

uniewinnieni policjanci sà „odwieszani” i przywracani do s∏u˝by.

Skar˝à si´, ˝e prze∏o˝eni nie chcà ich przyjàç z powrotem do ruchu

drogowego. Podobno nie ma miejsca. 

Komendant Ciosmak t∏umaczy: 

– Z ka˝dym przywracanym do s∏u˝by policjantem rozmawiamy

i proponujemy etaty, nawet wy˝sze od tych, które zajmowali. Ludzi

potrzeba nam wsz´dzie, nie tylko w ruchu drogowym. Dwóch

funkcjonariuszy skorzysta∏o z naszych propozycji i zyskali na tym

awans w grupie – mówi.

Niektórzy z „odwieszonych” jednak, na przyk∏ad starsi sier˝anci

Dariusz Czerwonka i Janusz Ka∏amarz, nie wyobra˝ajà sobie, ˝e

mogliby pracowaç gdzie indziej ni˝ w ruchu drogowym, tu s∏u˝yli

ponad 20 lat. 

– Koƒczy∏em ró˝ne kursy specjalistyczne, m.in. doskonali∏em

technik´ jazdy, uczy∏em si´ wykrywania narkotyków, specjalizowa-

∏em si´ w walce ze z∏odziejami samochodów itp. Po co to wszystko,

Zawieszenie – bil
SzeÊciu policjantów nie wytrzyma∏o oczekiwania 
i odesz∏o na emerytur´, jeden zmar∏. Do s∏u˝by wraca
tylko dziewi´ciu. To bilans uporczywie
podtrzymywanej, trwajàcej trzy lata, decyzji 
o zawieszeniu 16 policjantów jeleniogórskiej drogówki.
DziÊ sà uniewinniani przez sàd, ale ˝yciowe 
i finansowe koszty zawieszenia ponoszà tylko oni 
i ich rodziny. 

skoro teraz mia∏bym pracowaç gdzieÊ w komisariacie? – pyta

Dariusz Czerwonka. 

ÂWIADCZENIA ODWIESZONE I OKROJONE
Przywróconym do s∏u˝by wyp∏acono zaleg∏e za trzy lata 50 proc.

uposa˝enia i nagrody roczne. Problem powsta∏ przy nale˝noÊciach

za tzw. sorty mundurowe. Wed∏ug Biura Prawnego KGP nie przy-

s∏ugujà one za okres zawieszenia.

– Z ustawy o Policji, art. 24 ust. 2, wynika, ˝e w razie zakoƒcze-

nia post´powania policjant otrzymuje zatrzymanà cz´Êç uposa˝enia

oraz obligatoryjne podwy˝ki. Nigdzie nie wspomina si´ o ekwiwa-

lencie za umundurowanie – mówi Tadeusz Niewiarowski z Biura

Prawnego KGP.

Innego zdania sà eksperci ze znanej warszawskiej firmy prawni-

czej, do której zwrócili si´ policjanci. Uwa˝ajà oni, ˝e skoro w prze-

pisach jest mowa m.in. o zawieszeniu równowa˝nika za umunduro-

wanie, to znaczy, ˝e jest to wstrzymanie czasowe, a zatem po okre-

sie zawieszenia nale˝y to Êwiadczenie przywróciç. Przepisy mówià

tak˝e, ˝e ekwiwalent nie przys∏uguje, gdy po okresie zawieszenia

policjant zosta∏ zwolniony. Tymczasem jeleniogórscy policjanci sà

do s∏u˝by przywracani. 

– Nie ma podstawy prawnej do odmowy wyp∏aty zaleg∏ego

ekwiwalentu za umundurowanie – mówi prawnik Jerzy Ho∏ownia,

wiceprzewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego NSZZ Policjantów. – Za-

interesowani powinni wystàpiç do komendanta miejskiego o wy-

p∏at´, a w razie odmowy za˝àdaç wydania decyzji administracyjnej

z powo∏aniem si´ na podstaw´ prawnà. Od ka˝dej decyzji przys∏u-

guje odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝onego, a w razie braku

odpowiedzi w ustawowym terminie 30 dni – za˝alenie. Ostatnià

instancjà jest sàd administracyjny, do którego mo˝na wystàpiç

w razie bezczynnoÊci organu. Sàd naka˝e wydanie decyzji. 

WY˚SZY PODATEK
Bardzo niekorzystne dla przywracanego do s∏u˝by policjanta sà te˝

przepisy podatkowe. Skumulowana po∏owa zaleg∏ej pensji za okres

trzech lat daje sum´, która podwy˝sza próg podatkowy.

ans strat

�
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Rany cięte, kłute, miażdżone, kąsane. Od szybkiego,
sprawnego i fachowego ich opatrzenia zależy często
życie poszkodowanego. Po udzieleniu ofierze pierwszej
pomocy przez ratownika konieczna jest konsultacja
lekarska.

Ogólne zasady 
postępowania ratowniczego 

podczas zabezpieczania 
obrażeń tkanek miękkich

� Zadbaj o bezpieczeństwo własne – załóż
rękawiczki lateksowe

� Zabezpiecz poszkodowanego przed upadkiem –
połóż, posadź

� Zlokalizuj, odsłoń miejsce rany – rozcinając lub
rozdzierając odzież

� Dokonaj oceny rany, aby ustalić dalsze
postępowanie

� Zabezpiecz obrażenie, stosując odpowiedni
rodzaj opatrunku

� Załóż jałowy lub czysty opatrunek

� Raz założonego opatrunku nie zrywaj, jeśli
przecieka, stosuj metodę „dokładania”

� Rany nie oczyszczaj, nie dezynfekuj

� Nie usuwaj ciał obcych z rany

� W przypadku wytrzewienia narządów nie wkładaj
ich z powrotem do środka, nie wpychaj do rany

� Utrzymuj kontakt słowny z osobą przytomną

� U nieprzytomnego dbaj o drożność dróg
oddechowych

� Zabezpiecz termicznie – chroń przed wstrząsem

� Zastosuj pozycję przeciwwstrząsową, o ile 
nie ma przeciwwskazań 

� Monitoruj funkcje życiowe poszkodowanego
oraz obserwuj miejsce uszkodzenia
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Opatrywanie ran

Udzielanie pomocy
osobie z raną ciętą,
powikłaną krwotokiem 
z uszkodzonego 
naczynia krwionośnego
w okolicy przedramienia

Unieś kończynę do góry. Doraźnie uciśnĳ dłonią miejsce, z którego
wypływa krew do czasu przygotowania opatrunku. W miejscu
wypływu krwi połóż gazę

Następnie dołóż element dociskający – wykorzystując np. bandaże
(układając je w piramidę) bądź inny twardy element (np. kamień) –
w miejscu wycieku krwi

1

2

3
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Połóż poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej o ile nie ma przeciwwskazań, 
m.in. połamane kończyny dolne i miednica. Unieś nogi pod kątem ok. 30 stopni

Zabezpiecz poszkodowanego przed wychłodzeniem, nakrywając folią izotermiczną, kocem,
kurtką. Kontroluj stan rannego

Umocuj całość, 
dociskając (do ręki) 
bandażem

Wiązanie możesz zrobić
w miejscu krwawienia

Prawidłowo
zabandażowana rana

Rękę z założonym opatrunkiem należy
unieruchomić, podwiązując ją na temblaku

Obserwuj miejsce zranienia. Jeżeli
opatrunek przecieka, dołóż następną
warstwę i przymocuj do wcześniej
założonego opatrunku

Jeżeli, mimo dokładania następnych warstw
opatrunku, rana nadal przecieka – wtedy,
w stanie wyższej konieczności, zastosuj
opaskę uciskową. Załóż ją powyżej zgięcia
łokciowego.
Zapisz lub zapamiętaj godzinę założenia
opatrunku.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

Kon sul ta cja 
Hen ry ka Ję drzej ko i Mag da le na Ma żew ska

z CSP w Le gio no wie

4 5 6
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Jest mężny, odważny, sprawiedliwy
i wierny, przychodzi z pomocą
słabszym, wspiera wzywających
jego imienia. 
Święto Michała Archanioła
przypada 29 września i wtedy
właśnie policjanci przyjeżdżają
do Częstochowy na doroczne
spotkania jasnogórskie. 

Ofi cjal nie Po li cja zy ska ła świę te go 

opie ku na pod ko niec ubie głe go wie ku.

Pod czas VII piel grzym ki do oj czy -

zny, 16 czerw ca 1999 r., pa pież Jan Pa -

weł II po bło go sła wił w ba zy li ce ma riac kiej

w Kra ko wie ob raz wy obra ża ją cy Mi cha ła 

Ar cha nio ła ja ko pa tro na po li cjan tów. Płót no

au tor stwa Elż bie ty Le nart -Stęp niew skiej

znaj du je się obec nie w Ba zy li ce Świętego

Krzy ża przy Kra kow skim Przed mie ściu

w War sza wie, gdzie rów nież od by wa ją się

spo tka nia śro do wi ska po li cyj ne go. 

KTÓŻ JAK BÓG 
Świę ty Mi chał Ar cha nioł jest pierw szym

i naj waż niej szym wśród za stę pów nie bie -

skich. Je go imię, z he braj skie go – Mi ka’el,

zna czy „Któż jak Bóg”. Z ta kim za wo ła niem

ruszył do wal ki prze ciw Lu cy fe ro wi i in nym

zbun to wa nym anio łom. Po po ko na niu sza ta -

na sta nął na cze le aniel skich huf ców. Jest ob -

da rzo ny szcze gól nym za ufa niem, dzier ży

klu cze do Nie ba i po ma ga lu dziom w ostat -

niej dro dze. 

Opie ku je się An glią, Au strią, Wę gra mi,

Fran cją, Hisz pa nią, Niem ca mi, Ma ło pol ską

i Am ster da mem. 

W Pol sce pa tro nu je dwóm zgro ma dze -

niom za kon nym – mi cha li tom i mi cha lit -

kom, za ło żo nym przez bł. Bro ni sła wa

Mar kie wi cza.

MĄŻ ZBROJ NY 
W iko no gra fii św. Mi chał przed sta wia ny jest

zwy kle w tu ni ce, sza cie wład cy, lub ja ko wo -

jow nik w zbroi. W rę ku dzier ży oręż – miecz

lub włócz nię, któ ry mi prze bi ja sza ta na le żą -

ce go u je go stóp. W dru giej ręce czę sto ma

wa gę spra wie dli wo ści Bo żej lub tar czę z ła -

ciń skim za wo ła niem „Qu is ut Deus” (Któż

jak Bóg). Skrzy dła ma zwy kle bia łe, a wło sy

upię te. 

Święty Mi chał ma chro nić czło wie ka

przed za ku sa mi dia bła. Przy cho dzi z po mo -

cą wzy wa ją cym go, a czę sto oso bi ście wal czy

z sza ta nem w imie niu mo dlą cych się. Szcze -

gól ną opie ką ota cza nie tyl ko ku szo nych

przez złe go, ale tak że nie sie po cie sze nie du -

szom w czyść cu. Wpro wa dza je po tem

do Kró le stwa Nie bie skie go. 

29 wrze śnia to pa miąt ka po świę ce nia

w V w. Ba zy li ki Mi cha ła Ar cha nio ła w Rzy -

mie przy via Sa la ria (ob cho dzo na od 494 r.).

Po re for mie ka len da rza ka to lic kie go w XX w.

te go dnia jest świę to ar cha nio łów: Mi cha ła,

Ga brie la (wcze śniej 24 mar ca) i Ra fa ła

(wcze śniej 24 paź dzier ni ka). Do II So bo ru

Wa ty kań skie go po każ dej mszy od ma wia na

by ła mo dli twa do Mi cha ła Ar cha nio ła. Usta -

no wił ją pa pież Le on XIII po wi zji pie kła

i sza ta na gro żą ce go Ko ścio ło wi, ja kiej do -

świad czył po jed nym z na bo żeństw w 1884 r.

110 lat póź niej, 24 kwiet nia 1994 r., 

Jan Pa weł II pod czas mo dli twy Re gi na Co eli
po pro sił, aby wier ni po wró ci li do mo dli twy

Le ona XIII. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. Mi ro sław Fi la, Pa weł Osta szew ski

U NAS Święty Michał Archanioł POLICJA 997       listopad 2007 r.36

Niebieski opiekun
Czczo ny jest za rów no w chrze ści jań stwie,

ju da izmie, jak i w is la mie. Wśród He braj czy -

ków uwa ża ny był za opie ku na na ro du wy bra -

ne go. To on strzegł cia ła Moj że sza po je go

śmier ci, gdy chciał od na leźć je sza tan.

W księ gach apo kry ficz nych św. Mi chał wy -

stę pu je wręcz jako dru ga oso ba naj waż niej -

sza po Bo gu. 

PA TRON 
Ja ko obroń cy Izra el itów nie mo gło naj waż -

niej sze go ar cha nio ła za brak nąć tak że w No -

wym Te sta men cie. Świę ty uwa ża ny jest

za pa tro na i anio ła stró ża ca łe go Ko ścio ła.

Jego kult szcze gól nie moc no sze rzył się

w pierw szych wie kach chrze ści jań stwa za -

rów no na Wscho dzie, jak i na Za cho dzie.

Pierw szy ko ściół pod we zwa niem św. Mi cha -

ła zbu do wa no w Kon stan ty no po lu na prze ło -

mie wieków III i IV. Wcze śniej zna ne już

by ło cu dow ne źró dło po wsta łe po je go ob ja -

wie niu w Che re to pa w Azji Mniej szej, do kąd

ścią ga ły piel grzym ki. Jed na z naj słyn niej -

szych bu dow li po świę co nych anio ło wi to

„wy nu rza ją ce się” z mo rza fran cu skie sank -

tu arium na Mont Sa int -Mi chel w Nor -

man dii. 

W Pol sce jest oko ło 350 ko ścio łów pod we -

zwa niem św. Mi cha ła Ar cha nio ła, tak że

ponad 200 miej sco wo ści wzię ło na zwę od

je go imie nia. Je go wi ze ru nek znaj du je się

w her bach 11 miast, m.in. Bia łej Pod la skiej,

Łań cu ta i Sa no ka. 

Jest pa tro nem nie tyl ko po li cjan tów, lecz

tak że dzie ci, żoł nie rzy, skocz ków spa do chro -

no wych, ra dio lo gów, szer mie rzy, mier ni -

czych, złot ni ków, szli fie rzy, ry tow ni ków oraz

do brej śmier ci. 

30 września 2007 –
VI Jasnogórskie Spotkanie
Środowiska Policyjnego; dzień
wcześniej obchodzono święto
Michała Archanioła
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Listopad to miesiąc szczególny w polskiej tradycji.
Pełen zadumy, wspomnień, nostalgii. 
Pamiętamy o wielkim wysiłku Polaków 
sprzed prawie 90 lat, aby Rzeczpospolita mogła 
znów pojawić się na mapie Europy. Pamiętamy także
o Polakach – tych bliskich naszemu sercu i tych,
których poznaliśmy tylko przelotnie, mĳając na swojej
drodze życia, i o tych także, którzy są własnością
narodu, którzy żyją w naszej świadomości, 
choć nigdy ich nie spotkaliśmy. 

W tym ro ku na ła mach „Po li cji 997” opu bli ko wa li śmy roz -
mo wy z dwie ma nie tu zin ko wy mi po sta cia mi – w kwiet -
niu uka zał się wy wiad ze Sta ni sła wem Lesz kiem

Ol szew skim, a we wrze śniu z księdzem pra ła tem Zdzi sła wem
Pesz kow skim. Wia do mość o ich śmier ci, choć obaj od dłuż sze -
go cza su wal czy li z cho ro bą, za bo la ła. 

Sta ni sław Ol szew ski, zm. 14 wrze śnia 2007 r.
był sy nem przed wo jen ne go po li cjan ta, co w 1940 r. z gó ry okre -
śli ło je go los. Wraz z mat ką i ro dzeń stwem zo stał wy wie zio ny

do Ka zach sta nu. Przej -
mu ją ce wspo mnie nia
z ze sła nia opi sał
w książ ce „Za pró szyć
ser ce tę sk no tą”. Pla no -
wał do pi sać dal sze
dzie je ro dzi ny Ol szew -
skich. Pod czas dłu giej
roz mo wy, któ rej tyl ko
ma łe frag men ty zna la -
zły się na ła mach, opo -
wia dał hi sto rie z lat
póź niej szych. Był m.in.
pierw szym pre ze sem
spół dziel ni miesz ka nio -
wej na war szaw skim
Ur sy no wie. Na ty le do -
brym, że zwierzch ni cy
ze sła li go do... ZSRR
na pla ców kę bu dow la -

ną. Tam po ta jem nie od wie dził miej sca, w któ -
rych miesz kał przed wy wóz ką w 1940 r. 

Pan Sta ni sław od po wia dał na wet na naj bar -
dziej draż li we py ta nia, obaj się wzru sza li śmy
i za my śla li śmy nad lo sem dzie ci przed wo jen -
nych pol skich po li cjan tów. O jed nym nie
chciał jed nak mó wić – jak prze żył wszyst kie te
dzie je, nie ma jąc jed nej rę ki! Uśmie chał się 
tyl ko i po wta rzał: to jest spe cjal na opo wieść,
zo sta wiam ją na de ser i wkrót ce opi szę... Nie zdą żył... 

Zdzi sław Jastrzębiec Pesz kow ski, 
ksiądz prałat
zm. 8 paź dzier ni ka
2007 r.
był harc mi strzem, rot mi -
strzem,  pro fe so rem, ku sto -
szem pa mię ci Gol go ty
Wscho du. Wy wiad, któ re go
udzie lił na sze mu mie sięcz ni -
ko wi, był praw do po dob nie
ostat nim w je go ży ciu. Nie dłu go po roz mo wie tra fił do szpi ta la,
a stan był na tyle cięż ki, że nie mo gli śmy zro bić na wet au to-
ry za cji. 

Mi mo 89 lat za ska-
ki wał ży wot no ścią. 
Wspo mnie nia mi wra cał
do po by tu w Ko ziel sku,
do śmier ci ko le gów w
Ka ty niu, ale o wie le 
czę ściej wy bie gał w przy -
szłość. Ja ko ka pe lan 
Ro dzin Ka tyń skich mó wił
o po trze bie mo dli twy,
prze ba cze nia i pa mię ci:
bez pa mię ci przy szłe po -
ko le nia bę dą po wta rzać
błę dy przod ków.

Pa mię taj my o tych,
któ rzy ode szli. �

PA WEŁ 
OSTA SZEW SKI 

zdj. au tor
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Za pal my dla nich zni cze

W tych dniach, kiedy wspominamy swoich bliskich, już nieobecnych, zapalmy
symboliczną świeczkę za tych, po których płaczą inni. Za policjantów, których śmierć
spotkała w służbie i poza nią. Za tych, którzy odeszli niedawno, i tych, których nie ma
wśród nas od lat. Ludzie przemĳają, a pamięć o nich niech trwa.
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STANIS¸AW LESZEK
OLSZEWSKI

Syn przedwojennego
policjanta znany jest
warszawiakom, a ju˝
na pewno mieszkaƒ-
com sto∏ecznego Ursy-

nowa. By∏ pierwszym prezesem spó∏-
dzielni budowlano-mieszkaniowej, któ-
ra wznosi∏a to gigantyczne osiedle. 
Akcja ksià˝ki, którà poÊwi´ci∏ losom
rodziny, urywa si´ w momencie, gdy
zes∏aƒcy wracajà do Polski. Potem te˝
nie by∏o ∏atwo. Olszewscy wrócili po-
czàtkowo do Warszawy, aby wkrótce
wyjechaç w okolice Jeleniej Góry. Sta-
nis∏aw Olszewski pracowa∏ tam na roli
i uczy∏ si´. Przeniós∏ si´ do stolicy,
skoƒczy∏ SGPiS (SGH), zaczà∏ praco-
waç przy budowie mieszkaƒ spó∏dziel-
czych. Przy jego udziale wybudowano
oko∏o 50 tys. mieszkaƒ. 
Jest ˝onaty, ma dwóch synów i dwóch
wnuków. 
Nale˝y do Zwiàzku Sybiraków, jest wice-
prezesem Warszawskiego Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 oraz
przewodniczàcym Kapitu∏y Honorowe-
go Medalionu Pami´ci – Pieta Miedno-
je 1940. 
W 2003 r. w uznaniu zas∏ug otrzyma∏
Nagrod´ Miasta Sto∏ecznego War-
szawy. 

G∏ód nas nie opuszcza∏
Rozmowa 
ze Stanis∏awem Leszkiem
Olszewskim, autorem ksià˝ki
„Zaprószyç serce t´sknotà”

Kiedy narodzi∏ si´ pomys∏ napisania tej
ksià˝ki? 

– Na emeryturze, gdy mia∏em wi´cej

czasu. W 1998 r. zorganizowa∏em zlot ro-

dzinny w Puszczy Kampinoskiej. Przyje-

cha∏o 111 osób. Przywozili pamiàtki, zdj´-

cia, w∏asne opowieÊci. Tak dotar∏em do fo-

tografii mojego ojca, poniewa˝ my z zes∏a-

nia nie przywieêliÊmy w∏aÊciwie ˝adnych

pamiàtek. 

Mia∏ Pan jedenaÊcie lat, gdy aresztowano
ojca. Jakie wspomnienia ∏àczà si´ z nim? 

– Pami´tam wydarzenie z marca 1939 r.,

kiedy ojciec, wracajàc z obchodu, wstàpi∏

do domu z zatrzymanym cz∏owiekiem. Po-

dzieli∏ si´ z nim obiadem i da∏ mu nieu˝y-

wane, nowe buty. Buty by∏y na ojca za du˝e

o dwa numery, ale i tak nie spodoba∏a si´

mamie taka rozrzutnoÊç. Ojciec powiedzia∏

tylko – przecie˝ nie b´d´ prowadzi∏ go

boso na posterunek. Zatrzymany by∏ szko-

leniowcem wys∏anym z ZSRR do tworzenia

sowieckiej V kolumny. 

Ojciec by∏ bardzo dobrym cz∏owiekiem,

wiedzia∏ przecie˝, kogo prowadzi. To by∏

najwa˝niejszy policjant w moim ˝yciu. 

Pami´tam te˝ niedziele, kiedy ojciec

bra∏ ca∏à naszà gromadk´ i prowadzi∏

podobnie spoczywa ojciec autora, na swój

czas wcià˝ czekajà. 

Okrucieƒstwo okupanta polega∏o te˝

na tym, ˝e w czasie, kiedy mordowano

ojców, ich rodziny by∏y wywo˝one na Sybir.

Siedmioro Olszewskich trafi∏o do przysió∏-

ka Pierwomajskoje w pó∏nocnym Kazach-

stanie. Dwóch braci autora zosta∏o tam

na zawsze. G∏ód i mróz dziesiàtkowa∏y pol-

skie dzieci. Do ojczyzny wracali w paê-

dzierniku 1944 r., ale w∏adze zatrzyma∏y

pociàg i jeszcze przez prawie dwa lata prze-

trzyma∏y nieszcz´Êników na Ukrainie jako

niewolniczà si∏´ roboczà. Do Polski wrócili

w lutym 1946 r. 

Ksià˝ka zosta∏a wydana dzi´ki dofinanso-

waniu Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´-

czeƒstwa. I szkoda, ˝e nie uczestniczy∏a

w tym Policja, publikacja bowiem jest Êwia-

dectwem tragicznych losów przedwojen-

nych funkcjonariuszy PP i ich rodzin. �

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

w Êwiat. Âwiat bliski, ale dla nas bardzo cie-

kawy. Przez ∏àki szliÊmy do lasu i nad rzek´.

Po po∏udniu zm´czeni, z poziomkami albo

grzybami, wracaliÊmy do domu. 

A potem ojca zabrak∏o. Do koƒca
mieliÊcie nadziej´ na jego powrót? 

– Wojna zabra∏a nam dzieciƒstwo i uko-

chanego tat´. Nigdy nie pogodziliÊmy si´

z tym, ˝e ju˝ go nie b´dzie. Dopóki cz∏o-

wiek nie wie dok∏adnie, gdzie zosta∏ on po-

chowany, to ta nadzieja w nim tkwi. Tak

jest ∏atwiej, choç wiemy przecie˝, ˝e to

niemo˝liwe. Uczucia synowskie z wiekiem

nie ostyg∏y. Nawet nie zdawa∏em sobie

sprawy, ˝e ojciec jest tak wielkà si∏à w

˝yciu cz∏owieka. Zawsze wydawa∏o si´, ˝e

matka pe∏ni t´ kluczowà rol´, nieprawda

– ojciec te˝. 

Ojciec wróci∏ w paêdzierniku 1939 r., ale

zosta∏ zadenuncjowany i aresztowany.

Tylko przez trzy dni cieszyliÊmy si´ z po-

wrotu ojca, który ju˝ snu∏ plany uroczysto-

Êci na 1 listopada... 

Wiosnà 1940 r. Paƒska rodzina zosta∏a
wywieziona do Kazachstanu. Co tam
zastaliÊcie? 

– MieliÊmy o tyle lepiej, ˝e osada ju˝

istnia∏a. Przydzielono nam niezamieszka-

nà ziemiank´, którà musieliÊmy uszczel-

niç, dobudowaç z b∏ota pomieszanego ze

s∏omà sionk´, zgromadziç opa∏ na zim´,

czyli bydl´ce odchody, które suszyliÊmy

na s∏oƒcu. Wokó∏ by∏ tylko step, ˝adnych

drzew. 

�

Policja ju˝ od lat 90. ubieg∏ego stulecia
szuka swoich korzeni w historii Policji
Paƒstwowej, której dzieje nierozerwalnie
zwiàzane sà z mordem 13 tysi´cy jej
funkcjonariuszy na „Nieludzkiej Ziemi”.
Obecne czasy nie sprzyjajà oglàdaniu si´
wstecz, refleksji nad w∏asnym
rodowodem. 
Jak, Ksi´˝e Pra∏acie, docieraç dziÊ
do m∏odego pokolenia – tak˝e nowych
roczników policjantów – z tà wiedzà przez
lata zak∏amanà, a i obecnie przez
niektórych uwa˝anà za niepotrzebnà? 

– Pielgrzymki w rocznic´ otwarcia cmen-

tarza 2 wrzeÊnia wesz∏y ju˝ na sta∏e do ka-

lendarza MSWiA. Dobrze by te˝ by∏o, o co

zabiegajà bliscy pomordowanych, by ka˝dy

Êwie˝o promowany oficer Policji pojecha∏

do Miednoje, aby przynajmniej raz w ˝yciu

odwiedzi∏ groby swoich poprzedników. 

Dziwne to sà czasy, ˝e nie umiemy jako

naród uszanowaç w∏asnej historii. A naród

bez pami´ci przestaje istnieç. 

Wystarczy przyjrzeç si´, jak o przesz∏oÊç

dbajà inni: Amerykanie, Niemcy, ˚ydzi. 

Je˝eli jakiÊ Amerykanin dowie si´, ˝e

gdzieÊ na Êwiecie jest grób obywatela USA,

to ma obowiàzek powiadomiç o tym naj-

bli˝szà ambasad´ lub konsulat. I choçby to

by∏o na najdalszej, zapomnianej wyspie, 

to w ciàgu tygodnia zjawia si´ tam ekipa,

która oddaje poleg∏emu honory. Wszyscy

polegli wojskowi przewo˝eni sà na cmen-

tarz w Arlington w Stanach Zjednoczonych.

A z nami coÊ sta∏o si´ niedobrego, to mój

wielki ból. 

Przesz∏oÊç trzeba przypominaç tak˝e

po to, aby nic podobnego nie mog∏o si´ ju˝

wydarzyç. 

Ojciec Âwi´ty w ostatnich latach da∏ nam

dwie ksià˝ki – „Tryptyk rzymski”, który

podpowiada, by zwolniç w biegu przez 

˝ycie i poddaç si´ refleksji, „zdumieniu”,

oraz „Pami´ç i to˝samoÊç”, która jest praw-

dziwym drogowskazem. To jest zadanie 

dane nam na wieki wieków amen, od które-

go nie mo˝emy si´ wykr´ciç – trzeba pa-

mi´taç! 

A jednak jest Ksiàdz or´downikiem
przebaczenia – „Przebaczyç – tak, ale nie
zapomnieç” – to dewiza, którà Ksiàdz
propaguje, podobnie jak 4 x P. 

Wa˝ne daty
Zbrodnia katyƒska to has∏o –
o grobach w Kosogorach Êwiat
dowiedzia∏ si´ ju˝ w 1943 r. –
w rzeczywistoÊci obejmuje
wszystkie morderstwa pope∏nione
na podstawie decyzji 
z 5 marca 1940 r., tak˝e w tych
miejscach, których obecne w∏adze
Rosji wskazaç nie chcà. 

O zbrodni katyƒskiej staramy si´ pisaç

kilka razy w roku po to, aby pami´ç

trwa∏a. Wa˝nych dat w historii tego

mordu jest kilka. 

5 marca od niedawna jest uznawany

za Dzieƒ Pami´ci Ofiar Katynia. 67 lat temu

w∏aÊnie tego dnia najwy˝sze w∏adze ZSRR,

ze Stalinem na czele, jednà decyzjà wy-

da∏y wyrok na ponad 20 tysi´cy obywa-

teli polskich wzi´tych do niewoli w 1939 r.

Bez sàdu skazano na Êmierç jeƒców wojen-

nych, których chroni∏y mi´dzynarodowe

konwencje. Mordowano ich od marca

do maja 1940 r. w Kosogorach (Lasku Ka-

tyƒskim), Charkowie i Kalininie (obecnie

Twer). Dzieƒ w dzieƒ zabijano oficerów

Wojska Polskiego, stra˝ników granicznych,

pracowników wywiadu, urz´dników, ksi´˝y

i przede wszystkim policjantów. W tym 

samym czasie, ju˝ od lutego 1940 r., ich ro-

dziny wywo˝ono na Wschód. W czterech

wielkich deportacjach (10 lutego, 13–14

kwietnia, na prze∏omie maja i czerwca

1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r.)

na powolnà Êmierç zes∏ano oko∏o 1,5 milio-

na obywateli polskich z terenów okupowa-

nych przez Zwiàzek Radziecki. Zarówno ci

mordowani strza∏em w ty∏ g∏owy, jak i ci zo-

stawiani w stepie nic nie wiedzieli o losie

najbli˝szych. 

13 kwietnia 1943 r. hitlerowcy odkryli

masowe groby, Êwiat dowiedzia∏ si´ o mor-

dzie na polskich jeƒcach wojennych.

Wkrótce potem Rosja Sowiecka, w odpo-

wiedzi na zainteresowanie losem zamor-

dowanych, zerwa∏a stosunki z polskim rzà-

dem w Londynie, oskar˝ajàc go o... sprzy-

janie Niemcom. Na pó∏ wieku nad groba-

mi polskich ˝o∏nierzy zapad∏a zmowa mil-

czenia. W PRL za g∏oszenie prawdy 

mo˝na by∏o straciç prac´, a nawet trafiç

do wi´zienia. 

13 kwietnia 1990 r., czyli pi´çdziesiàt

lat póêniej, w Wielki Piàtek agencja TASS

poda∏a, ˝e za zbrodni´ katyƒskà odpowia-

dajà w∏adze radzieckie. Prezydent Michai∏

Gorbaczow oÊwiadczy∏ na Kremlu prezy-

dentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu, ˝e

jeƒców z Kozielska, Starobielska i Ostasz-

kowa wymordowa∏o NKWD.

1990 r. – rodziny zamordowanych, które

przez 50 lat bezskutecznie szuka∏y choçby

wzmianki o losach najbli˝szych, od˝y∏y na-

dziejà, ˝e poznajà prawd´.

1991 – to rok ekshumacji masowych

grobów na „Nieludzkiej Ziemi”.

14 paêdziernika 1992 r. z polecenia

prezydenta Borysa Jelcyna zosta∏y przeka-

zane prezydentowi Lechowi Wa∏´sie doku-

menty z decyzjà Stalina z 5 marca 1940 r. 

13 kwietnia 1996 r. delegacj´ rodzin ka-

tyƒskich przyjà∏ Jan Pawe∏ II, który wypo-

wiedzia∏ znamienne s∏owa o przebaczeniu. 

2 wrzeÊnia 2000 r. po wielu staraniach

zosta∏ uroczyÊcie otwarty Polski Cmentarz

Wojenny w Miednoje, najwi´ksza nekropo-

lia policyjna w Êwiecie. Spoczywa tam pra-

wie 6 tysi´cy funkcjonariuszy Policji Paƒ-

stwowej. Po szeÊçdziesi´ciu latach rodziny

mog∏y wreszcie zapaliç znicz przy tabliczce

z nazwiskiem krewnego. W tym roku

2 wrzeÊnia, pod auspicjami MSWiA, tak˝e

odb´dzie si´ pielgrzymka do Miednoje. �

P. Ost
zdj. archiwum
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Przeba
– To jest zasadnicza sprawa, ca∏a tajemnica

ofiary pomordowanych na Wschodzie. 

„4 x P”, czyli „Prawda – Pami´ç – Prawo –

Przebaczenie”. Mi∏osierdzie i przebaczenie

nie przekreÊla dochodzenia do prawdy,

za którà przecie˝ w przesz∏oÊci wielu cierpia-

∏o. Z∏u nie mo˝na pob∏a˝aç, ale jeÊli krzyw-

dom sta∏o si´ zadoÊç, to nale˝y przebaczyç. 

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” –

s∏owa skierowane przez biskupów polskich

w 1966 r. do biskupów niemieckich sà aktu-
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czenie przez pami´ç
alne tak˝e dzisiaj. Ale niektórzy z rodzin po-

mordowanych mówià: „My nie mamy za co

przepraszaç i nie chcemy wybaczyç!”. 

Strona rosyjska ca∏y czas przecie˝ uchyla si´

od odpowiedzialnoÊci, nie uznaje tego 

mordu za zbrodnie ludobójstwa. 

W 1996 r. byliÊmy z rodzinami katyƒski-

mi u Ojca Âwi´tego i powiedzia∏em o tych

problemach. Mówi´: „Za∏atwiliÊcie Êwiet-

nie spraw´ z Niemcami, ale z Rosjanami nic

nie jest za∏atwione”. Jan Pawe∏ II, jak zwy-

kle przed mszà Êwi´tà, mia∏ rozwa˝ania,

a potem w czasie homilii powiedzia∏ do nas

„PrzybyliÊcie do Rzymu, do grobów Aposto-

∏ów, aby na nowo – po pi´çdziesi´ciu sze-

Êciu latach od tamtego dramatu –

odczytaç, jakie jest wasze zadanie, zadanie

rodzin katyƒskich. Wydaje si´, ˝e jest nim

w∏aÊnie niesienie przebaczenia, przecho-

wanie pami´ci tego dramatu narodo-

wego, rodzinnego, osobistego, ale równie˝

poprzez t´ pami´ç, przebaczenie”. 

�
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Policyjne
miasteczko

Wie lo funk cyj ne Cen trum Szko le nio we Szko ły

Po li cji w Ka to wi cach, uro czy ście otwar te 3 paź -

dzier ni ka, po wsta ło w miej scu sta rych ga ra ży. To

je dy ne w Pol sce ta kie mia stecz ko sy mu la cyj ne. 

Po li cjan ci bę dą w nim ćwi czy li w wa run kach zbli -

żo nych do rze czy wi stych. Za mon to wa ne w więk -

szo ści po miesz czeń ka me ry po zwo lą wy ła pać

błę dy.

W ak cji wy po sa ża nia obiek tów mia stecz ka, a jest

ich spo ro, uczest ni czy ła nie mal ca ła ka dra szko ły.

Wy ko rzy sta no wie le „eks po na tów” – od opa ko wań

po le kar stwach i ar ty ku łach spo żyw czych, przez

nie po trzeb ną bi żu te rię, po zu ży ty sprzęt RTV

i AGD. Cho dzi ło o to, by cen trum szko le nio we jak

naj wier niej od zwier cie dla ło rze czy wi stość. 

Uro czy stość otwar cia mia stecz ka uświet nił... na -

pad na kan tor. Sy mu lo wa ny przez po li cjan tów

oczy wi ście. �

JA CEK KO SMA TY
zdj. Wojtek Szwiec

KRAJ Rozmaitości38

„Ma ma źle się czu je” – ope ra tor ka po li cyj ne go nu me ru alar-

mo we go 112 usły sza ła dzie cin ny gło sik. Był po nie dzia łek,

21 paź dzier ni ka, po 23.00. „Gdzie miesz kasz?” – za py ta ła. „W do -

mu” – od parł. Ope ra tor ka, pra cow nik KMP w Ło dzi, przy -

po mnia ła so bie, że kil ka ty go dni wcze śniej od bie ra ła zgło sze nie

od dziec ka, i że do ty czy ło ono ul. Ka li skiej. Szyb ko prze -

ana li zo wa ła gra fik i usta li ła, że po przed nio ma luch dzwo nił

16 wrze śnia. 

Po li cjan ci i ka ret ka po go to wia cze ka li już na Ka li skiej, a w KMP

ana li zo wa no in ter wen cje z 16 wrze śnia. Dzię ki po li cyj ne mu sys te -

mo wi wspo ma ga nia do wo dze nia Com mand & Con trol usta lo no do -

kład ny ad res.

Chwi lę po tem ze spół me dycz ny i po li cjan ci by li przed drzwia -

mi, któ re otwo rzył... 3-let ni Kry stian. Je go 22-let nia ma ma mia ła

hi po gli ke mię (zbyt ni ski po ziom cu kru we krwi – stan, któ ry gwał -

tow nie osła bia, mo że pro wa dzić do śpiącz ki, a na wet do śmier ci).

Po moc na de szła w po rę.

Kry stian wie dział, że kie dy

ma ma po czu je się źle, a ta ty

nie ma w do mu, ma wci snąć

kla wisz w te le fo nie. Ura to wał

ma mę, a po mo gła mu przy -

tom na ope ra tor ka, któ ra sa ma

ma 2-let nie go sy na. Zro bi ła, co do niej na le ża ło, i du żo wię cej. 

Pa ni Do ro ta nie chce ujaw niać na zwi ska. Ma 26 lat, a od czte -

rech pra cu je w Po li cji. Już na stęp ne go dnia gra tu la cje zło żył jej ko -

men dant głów ny Po li cji. 

– Wła śnie ta kim pra cow ni kom i funk cjo na riu szom Po li cja za -

wdzię cza re kor do we no to wa nia ocen spo łecz nych – mó wi insp. Ta -

de usz Bu dzik i za po wia da na gro dę pie nięż ną. Ko men dant

wo je wódz ki Po li cji w Ło dzi mł. insp. Lech Bier nat już zło żył sto -

sow ny wnio sek. �

IF
zdj. KWP w Ło dzi

Jak Kry stian i Po li cja ma mę ura to wa li
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Du że pie nią dze 
na pro fi lak ty kę

Da ph ne III to unĳ ny pro gram wal ki z fi zycz ną, psy chicz ną i sek su -

al ną prze mo cą wo bec dzie ci, mło dzie ży i ko biet oraz ochro na ofiar

i grup ry zy ka. Je go za da niem jest two rze nie za sad współ pra cy mię dzy

wła dza mi lo kal ny mi, or ga ni za cja mi i in sty tu cja mi, któ re zaj mu ją się

zwal cza niem prze mo cy. Każ da ko men da Po li cji mo że do stać fun du sze

z UE na kon kret ne pro jek ty. Pla no wa ny bu dżet Da ph ne III na la -

ta 2007–2013 to pra wie 117 mln eu ro. Szcze gó ło we za sa dy skła da nia

wnio sków są na por ta lu www.po li cja.pl w dzia le „Współ pra ca mię dzy -

na ro do wa”. In for ma cji te le fo nicz nych udzie la Alek san dra Wi dow ska

z Ga bi ne tu KGP, tel.: (22) 6013391. �

PCh

Wy rok za Wło do wo
Na ka ry od dwóch lat w za wie sze niu do pół ro ku

w za wie sze niu ska zał olsz tyń ski sąd okrę go wy sze -

ściu męż czyzn z Wło do wa, oskar żo nych o udział

w lin czu na Jó ze fie C. 

Sąd zmie nił kwa li fi ka cję za rzu tów sta wia nych

trzem głów nym oskar żo nym – To ma szo wi, Krzysz to fo wi i Mi ro sła wo -

wi W. z za bój stwa na po bi cie ze skut kiem śmier tel nym i ska zał ich

na dwa la ta w za wie sze niu na trzy la ta. Pro ku ra tor żą dał dla trzech

oskar żo nych bra ci W. kar po 10 lat wię zie nia. 

Ra fał W., za po bi cie z uży ciem nie bez piecz ne go na rzę dzia, zo stał

ska za ny na rok w za wie sze niu na trzy la ta, a Sta ni sław M. i Wie sław K.

– za zbez czesz cze nie zwłok – na sześć mie się cy w za wie sze niu na trzy

la ta. 

Do lin czu do szło 1 lip ca 2005 r. Męż czyź ni za ata ko wa li Jó ze fa C., bo

ten cho dził po wsi z ma cze tą i gro ził, że po za bi ja lu dzi. Do pa dli go

na po lu i bi li, mię dzy in ny mi wi dła mi. Kie dy przy je cha li po li cjan ci z Do -

bre go Mia sta, wzy wa ni znacz nie wcze śniej, Jó zef C. już nie żył. Wło do -

wia nie tra fi li do aresz tu, a w ich obro nie sta nę ła ca ła wieś. Po rę cze nie

oso bi ste zło żył za nich m.in. ów cze sny se na tor Zbi gniew Re li ga.

Po stę po wa nie prze ciw ko po li cjan tom na dal trwa. �

IF

Ka dry
Od 25 wrze śnia br. ko men dan tem wo je wódz kim Po li cji w Rze szo -

wie jest pod insp. Ja ro sław Szym czyk. 37-let ni ab sol went Uni wer sy te -

tu Wro cław skie go jest naj młod szym sze fem KWP w Pol sce. W Po li cji

słu ży od 1990 ro ku. Od lu te go 2006 r. peł nił funk cję ko men dan ta

miej skie go Po li cji w Gli wi cach. Pod insp. Szym czyk jest żo na ty, ma

dwie cór ki.

Nad insp. Hen ryk Tu siń ski po 30 la tach służ by za koń czył służ bę

w Po li cji. No wym sze fem wiel ko pol skiej po li cji zo stał 4 paź dzier ni ka

insp. Woj ciech Ol bryś – do tych cza so wy ko men dant wo je wódz ki

w Kiel cach. No wy 01 po znań skiej KWP ma 47 lat i jest z wy kształ ce -

nia eko no mi stą. Słu żył w Po li cji w Szcze ci nie, Ko sza li nie, War sza wie,

a ostat nie dwa la ta spę dził w Kiel cach. Ma żo nę i dwie cór ki. 

No we go sze fa ma Biu ro Kry mi nal ne KGP. Od 15 paź dzier ni ka jest

nim pod insp. Pa weł Woj tu nik, wcze śniej po zo sta ją cy w dys po zy cji ko -

men dan ta głów ne go Po li cji. �

IF

Na ra zie pro jekt
Go to wy jest pro jekt roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów w spra wie wie -

lo krot no ści kwo ty ba zo wej. Od 1 stycz nia 2008 r. mnoż nik kwo ty ba -

zo wej, sta no wią cy prze cięt ne upo sa że nie po li cjan tów, stra ża ków,

funk cjo na riu szy SG i BOR, ma wzro snąć o 0,30. W Po li cji mnoż nik

ten wzro snąć ma z 2,18 do 2,48, w Stra ży Po żar nej – z 2,02 do 2,37,

w Stra ży Gra nicz nej – z 2,20 do 2,50, a w BOR – z 2,28 do 2,58.

MSWiA in for mu je, że uwzględ nia jąc za pi sa ny w pro jek cie usta -

wy bu dże to wej wzrost kwo ty ba zo wej o 2,3 proc., prze cięt ne mie -

sięcz ne upo sa że nie w po szcze gól nych for ma cjach w ro ku 2008

wy nie sie:

– w Po li cji: 3704 zł (wzrost o 522 zł); 

– w Stra ży Po żar nej: 3539 zł (wzrost o 590 zł); 

– w Stra ży Gra nicz nej: 3734 zł (wzrost o 522 zł); 

– w Biu rze Ochro ny Rzą du: 3853 zł (wzrost o 525 zł).

Skut ki fi nan so we pro jek to wa ne go roz po rzą dze nia zo sta ły

uwzględ nio ne w pro jek cie usta wy bu dże to wej na 2008 rok. Czy 

no wy rząd, au tor stwa Plat for my Oby wa tel skiej, utrzy ma tę pro po -

zy cję – do wie my się z pew no ścią nie ba wem. �

IF

Zmia na dusz pa ste rza po li cjan tów
No wym prze ło żo nym ka pe la nów po li cyj nych zo stał bi skup po lo wy

Woj ska Pol skie go gen. dyw. Ta de usz Pło ski. De cy zja za pa dła na 341.

Ze bra niu Ple nar nym Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski, któ re ob ra do wa ło

w dniach 2–3 paź dzier ni ka br. w War sza wie. 

Funk cję kra jo we go dusz pa ste rza Po li cji po 12 la tach prze stał peł nić

bp Ma rian Duś, któ ry był pierw szym kra jo wym dusz pa ste rzem Po li cji. 

– Po słu gę w Po li cji za wsze trak to wa łem ja ko wy róż nie nie – po wie -

dział „Po li cji 997” bp Duś. – Służ ba po li cjan ta jest nie zwy kle waż na,

cięż ka, od po wie dzial na, a cza sa mi pro wa dzi aż do zło że nia ofia ry 

z ży cia. Ze wszyst ki mi po li cjan ta mi po zo sta ję w mo dli twie i ży czę 

bo że go bło go sła wień stwa w co dzien nej pra cy, ale tak że du cho wej 

ra do ści w ży ciu oso bi stym. Szczęść Bo że! 

Je go Eks ce len cja po zo sta nie przy swo ich obo wiąz kach w ar chi die ce -

zji war szaw skiej. Jest tam m.in. bi sku pem po moc ni czym, i to o naj dłuż -

szym sta żu wśród obec nie peł nią cych służ bę. 

Je go Eks ce len cja Ta de usz Pło ski zo stał przez bi sku pów wy bra ny de -

le ga tem Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski ds. Dusz pa ster stwa Po li cji, ale

na dal bę dzie zwierzch ni kiem Or dy na ria tu Po lo we go WP. 

Bi skup Pło ski uro dził się w 1956 r. Świę ce nia ka płań skie przy jął

w 1982 r. Pra cę w dusz pa ster stwie woj sko wym roz po czął w 1992 r. 

Ja ko pierw szy z ka pe la nów w 1994 r. ukoń czył Po dy plo mo we Stu dium

Ope ra cyj no -Stra te gicz ne w Aka de mii Obro ny Na ro do wej. Był m.in.:

no ta riu szem, sze fem Wy dzia łu Dusz pa ster skie go Ku rii Po lo wej, re dak -

to rem na czel nym „Na szej Służ by” (pi sma wy da wa ne go przez or dy na -

riat po lo wy), dzie ka nem Nad wi ślań skich Jed no stek Woj sko wych MSW,

dzie ka nem BOR, kanc le rzem Ku rii Po lo wej. 

Bi sku pem po lo wym WP jest od trzech lat. Peł ni rów nież funk cję kra -

jo we go dusz pa ste rza kom ba tan tów oraz de le ga ta Kon fe ren cji Epi sko -

pa tu Pol ski ds. har ce rzy. W 2005 r. zo stał po wo ła ny do Ra dy Ochro ny

Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa. Od ro ku jest człon kiem Ra dy Praw nej Epi -

sko pa tu Pol ski. 

19 paź dzier ni ka br. zo sta ło za war te Po ro zu mie nie mię dzy ko men dan tem
głów nym Po li cji i de le ga tem KEP ds. Dusz pa ster stwa Po li cji w spra wie 
or ga ni za cji i funk cjo no wa nia ka to lic kie go dusz pa ster stwa w Po li cji. Ma ono

upo rząd ko wać dzia łal ność księ ży ka pe la nów. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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Krajobraz 
po linczu

W ∏odowo, niewielka wioska na Mazurach, po∏o˝ona z dala

od g∏ównych turystycznych szlaków. Stary koÊció∏ na wzgó-

rzu, kilkanaÊcie domów. Szaro i biednie. Na skraju wsi cmentarz.

Tu niedaleko, na ∏àce, feralnego lipcowego piàtku zginà∏ Józef C.

zwany Ciechankiem.

Mieszkaƒcy mówià, ˝e ich terroryzowa∏, ˝e si´ go bali, ˝e zawsze

mia∏ przy sobie nó˝ i ze wszystkimi szuka∏ zwady. 24 lata przesie-

dzia∏ w wi´zieniach. Umia∏ tylko piç i biç. Najbardziej swojà kon-

kubin´, ale oprócz niej ka˝dego, kto mu si´ nie spodoba∏. 

SPRAWIEDLIWOÂå WE W¸ASNE R¢CE
1 lipca ub.r. bez powodu zaczepi∏ Tomasza W. na jego w∏asnym 

podwórku. Zrani∏ go w r´k´ maczetà do obcinania ga∏´zi i uciek∏.

Po jakimÊ czasie wróci∏ i znów si´ awanturowa∏. Kiedy na pomoc 

zaatakowanemu zbiegli si´ bracia i sàsiedzi, Józef C., widzàc ich

przewag´, zaczà∏ uciekaç. Dopadli go w krzakach na ∏àce, kopali

i bili, czym kto mia∏. Sztachetami, kijami, ∏opatami. Na oczach 

ca∏ej wsi, która przyglàda∏a si´ temu z daleka. W ten sposób wy-

Siedmiu m´˝czyzn zat∏uk∏o na Êmierç
60-letniego recydywist´, 
który by∏ postrachem wsi. 
Zwolnieni z aresztu, czekajà na proces. 
Nie czujà si´ winni. I nie majà ˝adnych
wàtpliwoÊci, ˝e za wszystko odpowiedzialna
jest policja. Bo nie reagowa∏a na wezwania,
nie podj´∏a interwencji, nie udzieli∏a pomocy.
Przed sàdem w Olsztynie trwa proces dwóch
policjantów oskar˝onych o niedope∏nienie
obowiàzków s∏u˝bowych. Pozostaje jednak
pytanie, czy ich zaniedbanie mo˝e byç
usprawiedliwieniem czynu mieszkaƒców?

mierzyli mu sprawiedliwoÊç za wszystko z∏o, które czyni∏. Swojà

sprawiedliwoÊç. 

Ofiara zmar∏a, a oni zostali zatrzymani. Po czterech miesiàcach

aresztu zwolniono ich na skutek interwencji ministra sprawiedli-

woÊci.

– Wszystkiemu winna jest policja. Jakby przyjechali na czas, to

by go zabrali i do niczego by nie dosz∏o – twierdzà mieszkaƒcy 

W∏odowa. 

Na drugi dzieƒ po zdarzeniu prowadzili swoje Êledztwo. Gdy ju˝

odjechali policjanci i prokurator, jeden przez drugiego chodzili

na miejsce zabójstwa i oglàdali Êlady. I majà w∏asnà wersj´ wyda-

rzeƒ. ˚e „ch∏opaki” nie zabili Józefa C., tylko go pobili. A umar∏

póêniej.

– S∏ysza∏am, ˝e jak nasi z tej ∏àki, co go tam dopadli, wracali

do domów, to C. z daleka im si´ odgra˝a∏. A to znaczy, ˝e ˝y∏ 

wtedy jeszcze. Co si´ sta∏o póêniej, tego nie wiemy – przekonuje

Marlena W., ˝ona jednego z oskar˝onych. 

Wszyscy zgodnie powtarzajà, ˝e ze strony mieszkaƒców nie by∏

to atak na Józefa C., tylko obrona przed nim. WieÊ by∏a terroryzo-

wana, a policja nie reagowa∏a, wi´c byli zmuszeni wziàç sprawy

w swoje r´ce. Tego dnia kilkakrotnie zwracali si´ o pomoc do ko-

misariatu w Dobrym MieÊcie. Bezskutecznie. 

WPISY W KSIÑ˚CE INTERWENCJI 
1 lipca po po∏udniu s∏u˝b´ pe∏nili: dy˝urny – st. sier˝. Bogus∏aw S.,

policjant operacyjny – asp. Andrzej J. i dwuosobowy zmotoryzowa-

ny patrol prewencji. 

Pierwsze powiadomienie o tym, ˝e Józef C. rozrabia u swojej

konkubiny we W∏odowie przyj´to o 17.05. W ksià˝ce interwencji

odnotowano: „Pijany Józef C. wszczà∏ awantur´, zg∏oszenie odwo-
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A r ty kuł ten sta no wi pró bę od po wie dzi na kil ka

pytań ro dzą cych się w związ ku z no we li za cją usta -

wy o Po li cji, a zwłasz cza wy ja śnie nia, czy wpro wa -

dze nie do art. 19 ust. 1 usta wy art. 200 k.k. po zwa la

Po li cji na sto so wa nie wo bec pe do fi lów pro wo ka cji w ra -

mach pra cy ope ra cyj nej.

Tekst ten na le ży trak to wać też ja ko głos w dys ku sji

na te mat za po bie ga nia i zwal cza nia prze stęp czo ści

zwią za nej z sek su al nym wy ko rzy sta niem dzie ci.

SKA LA ZJA WI SKA
Rocz nie no tu je się oko ło 1600 prze stępstw z art. 200

k.k. i jest to licz ba utrzy mu ją ca się na po dob nym po zio -

mie od 1999 r. Je śli zaś cho dzi o czy ny ści śle zwią za ne

z pe do fi lią, a kwa li fi ko wa ne z art. 202 § 2 i 3 k.k. (pre -

zen to wa nie ma ło let nie mu po ni żej lat 15 tre ści por no -

gra ficz nych, pro du ko wa nie por no gra fii z udzia łem

ma ło let nich w ce lu jej roz po wszech nie nia), to w 2006 r.

stwier dzo no ich po nad 300. Od ro ku 1999 licz ba tych

prze stępstw wzro sła aż sze ścio krot nie! Nie na le ży rów -

nież za po mi nać o tzw. ciem nej licz bie prze stępstw,

która, bio rąc pod uwa gę spe cy fi kę czy nów, mu si być

znacz na. 

In ne da ne1 na ten te mat po ka zu ją, że w Pol sce

około 20 pro c. dziew czy nek i oko ło 6 pro c. chłop ców

prze ży wa ja kąś for mę nad uży cia sek su al ne go, a prze mo -

cy sek su al nej do zna je około 3 proc. dziew cząt i 1 proc.

chłop ców. 

JAK TO RO BIĄ IN NI
Ostat nia no we li za cja usta wy o Po li cji2 do syć sze ro kim

echem od bi ła się w środ kach masowego prze ka zu, a to

za spra wą art. 200 k.k. Zo stał on wpi sa ny do ka ta lo gu

prze stępstw, w zwalcz aniu któ rych moż na sto so wać 

me to dy pra cy ope ra cyj nej wy mie nio ne w tej usta wie.

Me dia po in for mo wa ły, że na sza Po li cja otrzy ma ła no we

i sku tecz ne na rzę dzie w wal ce z prze stęp czo ścią po le -

ga ją cą na sek su al nym wy ko rzy sty wa niu dzie ci, a mia no -

wi cie, że bę dzie mo gła sto so wać pro wo ka cję wo bec

pe do fi lów3. Wska zy wa no przy tym, że obec na no we li za -

cja usta wy wpro wa dza ta kie moż li wo ści praw ne, ja ki mi

dys po nu ją już od daw na or ga ny ści ga nia w in nych kra -

jach, po zwa la ją ce tam tej szym po li cjom sto so wać pro wo -

ka cję wo bec pe do fi lów i to z do brym skut kiem.

Czy tak jest w isto cie i czy pol ska Po li cja mo że, po no -

we li za cji usta wy, za sto so wać wo bec pe do fi la pro wo ka -

cję, jak się to dzie je np. w USA i Wiel kiej Bry ta nii?

Przyj rzyj my się, na czym ta „ame ry kań ska pro wo ka cja”

po le ga, a po tem zmia nom do ko na nym w na szej usta wie

o Po li cji.

Pod czas od by wa ją cych się we wrze śniu w CSP w Le gio -

no wie warsz ta tów spe cja li stycz nych na te mat zwal cza nia

prze stęp czo ści in ter ne to wej ukie run ko wa nej na sek su al ne

wy ko rzy sta nie dzie ci wy kła dy pro wa dzi li przed sta wi cie le

or ga nów ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści z USA i Wiel -

kiej Bry ta nii, zaj mu ją cy się tą te ma ty ką. Cha rak te ry zo wa li

me to dy wy ko rzy sty wa ne w to ku pro wa dzo nych przez sie bie

śledztw (do cho dzeń), po da wa li przy kła dy kon kret nych

spraw. Z re la cji wy ni ka, że sto so wa na tam pro ce du ra po stę -

po wa nia po li cji czy FBI, na zy wa na śledz twem, nie mo że

być utoż sa mia na z na szym po stę po waniem przy go to waw -

czym, a je dy nie po rów na na do czyn no ści ope ra cyj no-roz-

po znaw czych.

W ra mach tej pro ce du ry moż li we jest po stę po wa nie,

któ re moż na na zwać pro wo ka cją. Otóż po li cjant lo gu je

się na cza cie od wie dza nym przez pe do fi lów, ja ko np.

13-let nia Jen ny, i pro wa dzi roz mo wy z ró wie śni ka mi. 

Je śli z ta ką „Jen ny” na wią że kon takt 50-let ni Greg, 

któ ry za pro po nu je jej spo tka nie sek su al ne, to „Jen ny”

go dzi się na nie i po da je swój ad res. Gdy Greg przy je -

dzie tam i wej dzie do miesz ka nia, zo sta je na tych miast

za trzy ma ny i aresz to wa ny, po nie waż ta kie za cho wa nie

na grun cie tam obo wią zu ją ce go pra wa jest ka ral ne. Pra -

wo to nie do pusz cza jed nak, by „Jen ny” by ła w tej roz mo -

wie stro ną ak tyw ną, tj. by pierw sza wspo mnia ła o sek sie

lub za pro po no wa ła spo tka nie o ta kim cha rak te rze. 

PRO WO KA CJA... I CO Z TE GO?
Przyj mĳ my, że rzecz dzie je się nad Wi słą. Gdy by

w rolę 13-let niej Asi wcie li ła się po li cjant ka, a Greg

miał by na imię Grze gorz, to czy je go za cho wa nie wy -

czer py wa ło by zna mio na prze stęp stwa? Otóż trud no

zna leźć prze pis, któ ry moż na by za sto so wać. Grze gorz

nie ob co wał płcio wo z ma ło let nią, ani nie usi ło wał ob -

co wać, a przy go to wa nie do prze stęp stwa z art. 200 § 1

k.k. nie jest ka ral ne. Po za tym Grze gorz roz ma wiał z po -

li cjant ką, a nie z 13-let nią Asią, a to, że o tym nie wie -

dział, nie ma w tej spra wie żad ne go zna cze nia. 

Sko ro ta ki czyn na grun cie pol skie go pra wa nie jest

ka ral ny, to pod zna kiem za py ta nia na le ży po sta wić sen -

sow ność sto so wa nia opi sa nej „pro wo ka cji”, na wet gdyby

by ła ona moż li wa. Li cze nie na to, że pe do fil zwy kle ma

w do mu por no gra fię dzie cię cą, to uza leż nia nie efek tu

dzia łań od przy sło wio we go łu tu szczę ścia. 

CO ZMIE NIA NO WE LI ZA CJA
Skąd więc in for ma cje o moż li wej obec nie pro wo ka cji

w spra wach o prze stęp stwo z art. 200 k.k.? Pro jekt usta -

wy o zmia nie usta wy o Po li cji z paź dzier ni ka 2006 r.

(druk sej mo wy nr 1074) prze wi dy wał, oprócz wpi sa nia
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Pro wo ka cja z art. 200 k.k.
Przestępstwa polegające na seksualnym wykorzystywaniu
dzieci (pedofilia, pornografia dziecięca) należą do najcięższych
i zarazem najbardziej odrażających, jakie można sobie
wyobrazić. 
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do art. 19 ust. 1 art. 200 k.k., rów nież zmia nę w art. 19a

ust. 2. Mia ła ona po le gać na roz sze rze niu ka ta lo gu czyn -

no ści ope ra cyj no -roz po znaw czych w spra wach o prze -

stęp stwa wy mie nio ne w art. 19 ust. 1 (a więc i w spra wie

o czyn z art. 200 k.k.), któ re wów czas mo gły by po le gać

tak że na: „skła da niu pro po zy cji, czy też po dej mo wa niu

ne go cja cji zmie rza ją cych do uzy ska nia in for ma cji mo gą -

cych sta no wić do wód po peł nie nia prze stęp stwa”. Zmia -

ny te nie zo sta ły jed nak uchwa lo ne, za pew ne ze

wzglę dów gwa ran cyj nych, tj. z po wo du zbyt ogól nej re -

dak cji prze pi su i bra ku spre cy zo wa nia, na czym „skła da -

nie pro po zy cji” i „pro wa dze nie ne go cja cji” mia ły by

po le gać. Wy da je się, że tej usta wo wej wa dy nie moż -

na by ło by usu nąć w dro dze roz po rzą dze nia.

W związ ku z tym oma wia na zmia na usta wy o Po li cji

po zwa la je dy nie na pro wa dze nie w spra wach o prze -

stęp stwa z art. 200 k.k. do tych czas sto so wa nych przez

Po li cję me tod pra cy ope ra cyj nej, a mia no wi cie:

a) kon tro li ope ra cyj nej (art. 19 ust. 1), 

b) tzw. za ku pu kon tro lo wa ne go (19a ust. 1), 

c) tzw. prze sył ki nie jaw nie nad zo ro wa nej (art. 19b ust. 1). 

ME TO DY OPE RA CYJ NE A ART. 200 K.K.
Prze stęp stwo opi sa ne w art. 200 § 1 k.k. po le ga na: ob -

co wa niu płcio wym z ma ło let nim po ni żej lat 15 lub

na do pusz cze niu się wo bec ta kiej oso by in nej czyn no ści

sek su al nej lub na do pro wa dze niu jej do pod da nia się

takim czyn no ściom al bo do ich wy ko na nia. Jest ono do -

ko na ne w mo men cie, gdy spraw ca roz pocz nie ob co wa -

nie płcio we z ma ło let nim po ni żej 15. ro ku ży cia (akt

spół ko wa nia lub je go su ro gat trak to wa ny ja ko ekwi wa -

lent spół ko wa nia) lub do pu ści się wo bec ta kiej oso by

in nej czyn no ści sek su al nej (np. do ty ka nie na rzą dów

rod nych ofia ry, ma stur ba cja), lub gdy do pro wa dzi ta kie -

go ma ło let nie go do pod da nia się ta kim czyn no ściom

albo do ich wy ko na nia.

Na to miast prze stęp stwo okre ślo ne w art. 200 § 2 k.k.

po le ga na pre zen to wa niu ma ło let nie mu po ni żej lat 15

wy ko na nia czyn no ści sek su al nej w ce lu za spo ko je nia

sek su al ne go. Nie cho dzi tu jed nak o pre zen to wa nie sfil -

mo wa nej czyn no ści sek su al nej, któ re to za cho wa nie na -

le ża ło by za kwa li fi ko wać z art. 202 § 2 k.k.

Ma jąc te cha rak te ry sty ki na wzglę dzie, wy da je się, że

sto so wa nie „za ku pu kon tro lo wa ne go” i „prze sył ki nie -

jaw nie nad zo ro wa nej” w spra wach o te prze stęp stwa

będzie ma ło lub w ogó le nie przy dat ne, po nie waż me -

to dy te zo sta ły opra co wa ne z my ślą o zu peł nie in nych

prze stęp stwach – np. han del nar ko ty ka mi czy ko rup cja

– i w ta kich spra wach mo gą być z po wo dze niem sto so -

wa ne. W związ ku z tym w spra wach o prze stęp stwa

z art. 200 k.k. je dy nie kon tro la ope ra cyj na mo że i po -

win na mieć za sto so wa nie. 

listopad 2007 r.       POLICJA 997 Wątpliwości policjantów  PRAWO 41

�

40-42.11:Layout 6  10/22/07  9:49 AM  Page 41



KON TRO LA OPE RA CYJ NA
Kon tro lę ope ra cyj ną za rzą dza sąd okrę go wy, a w przy -

pad kach nie cier pią cych zwło ki ko men dant głów ny Po -

li cji lub ko men dant wo je wódz ki (art. 19 ust. 1 usta wy

o Po li cji). Kon tro la ope ra cyj na pro wa dzo na jest nie jaw -

nie i po le ga na: kon tro lo wa niu tre ści ko re spon den cji;

kon tro lo wa niu za war to ści prze sy łek; sto so wa niu środ -

ków tech nicz nych umoż li wia ją cych uzy ski wa nie w spo -

sób nie jaw ny in for ma cji i do wo dów oraz ich utrwa la nie,

a w szcze gól no ści tre ści roz mów te le fo nicz nych i in nych

in for ma cji prze ka zy wa nych za po mo cą sie ci te le ko mu -

ni ka cyj nych (art. 19 ust. 6). Krót ko mó wiąc, kon tro la

ope ra cyj na po le ga ge ne ral nie na nie jaw nym uzy ski wa -

niu in for ma cji i do wo dów prze stępstw przez kon tro lo -

wa nie tre ści ko re spon den cji i prze sy łek oraz sto so wa nie

pod słu chów. 

Za rzą dze nie kon tro li ope ra cyj nej mo że na stą pić je -

dy nie wów czas, gdy in ne środ ki oka za ły się bez sku tecz -

ne al bo za cho dzi wy so kie praw do po do bień stwo, że bę dą

nie sku tecz ne lub nie przy dat ne. Ta kie uję cie ozna cza,

że or gan Po li cji wno szą cy o za rzą dze nie kon tro li ope ra -

cyj nej mu si wy ka zać, że pod ję to w tej spra wie in ne

środ ki (wska zać też ja kie) i że oka za ły się one bez sku -

tecz ne al bo że nie pod ję to ta kich środ ków, po nie waż

za cho dzi ło wy so kie praw do po do bień stwo, że oka żą się

nie sku tecz ne lub nie przy dat ne. Po nad to we wnio sku

o za rzą dze nie kon tro li ope ra cyj nej na le ży wska zać (mię -

dzy in ny mi) da ne oso by lub in ne da ne po zwa la ją ce

na jed no znacz ne okre śle nie pod mio tu lub przed mio tu,

wo bec któ re go sto so wa na ma być kon tro la ope ra cyj na,

ze wska za niem miej sca lub spo so bu jej sto so wa nia

(art. 19 ust. 7 pkt 4). Ta ki za pis nie po zo sta wia wąt pli -

wo ści, że kon tro la ope ra cyj na mo że być sto so wa na je -

dy nie wo bec kon kret nej oso by lub też wo bec

kon kret ne go przed mio tu – np. te le fo nu, kom pu te ra,

z któ re go pe do fil na wią zał kon takt z ma ło let nim po ni -

żej 15. ro ku ży cia. 

Nie moż na na to miast przy jąć, że w ra mach tej me to -

dy, ani zresz tą ja kiej kol wiek in nej, Po li cja mo że sto so -

wać pro wo ka cję ro zu mia ną ja ko za chę ca nie do

prze stęp stwa. Trud no so bie wy obra zić, aby usta wo daw -

ca, te raz lub na wet w przy szło ści, ze zwo lił or ga nom ści -

ga nia na na kła nia nie do po peł nie nia prze stęp stwa,

a ni czym in nym jak pod że ga niem (art. 18 § 2 k.k.) 

by ło by za chę ca nie pe do fi la do spo tka nia o cha rak te rze

sek su al nym z ma ło let nim po ni żej lat 15. Ta kie roz wią -

za nia nie są moż li we z po wo dów za sad ni czych – Po li cja

nie mo że naj pierw na ma wiać do prze stęp stwa, a po tem

ści gać je go spraw cę. 

Wpraw dzie art. 19a ust. 1 usta wy ze zwa la Po li cji

na do ko na nie, w ra mach czyn no ści ope ra cyj no-roz po -

znaw czych, „za ku pu kon tro lo wa ne go”, a tak że na przy -

ję cie lub wrę cze nie ko rzy ści ma jąt ko wej, a art. 19a

ust. 2 na wet na zło że nie pro po zy cji wy ko na nia ta kich

czyn no ści, to jed nak zło że nie pro po zy cji nie po win no

prze kra czać gra nic ka ral ne go pod że ga nia. 

Od pro wo ka cji w opi sa nym ro zu mie niu na le ży od róż -

nić dzia ła nia po le ga ją ce na two rze niu wa run ków

do prze stęp ne go za cho wa nia lub ich wy ko rzy sta nie.

Obec nie ta kie dzia ła nia Po li cji są moż li we w ra mach

ure gu lo wań we wnętrz nych do ty czą cych szcze gó ło wych

form pra cy ope ra cyj nej, ale te ob ję te są ta jem ni cą. 

KO NIECZ NE ZMIA NY W PRA WIE
Sku tecz na ochro na dzie ci przed za cho wa nia mi pe do fil -

ski mi wy ma ga za sto so wa nia in nych niż w przy pad ku

„zwy kłych” prze stępstw środ ków. Cho dzi o to, aby wy -

prze dzić pe do fi la i unie moż li wić mu atak na dziec ko,

a nie ści gać go do pie ro wte dy, gdy już do pu ści się prze -

stęp stwa. 

Nie zbęd ne są za tem zmia ny w pra wie kar nym,

a zwłasz cza ob ję cie ka ral no ścią za cho wań po le ga ją cych

na na wią za niu kon tak tu z ma ło let nim po ni żej lat 15 lub

na wet 16 w ce lu ob co wa nia płcio we go lub wy ko na nia

z ta ką oso bą in nych czyn no ści sek su al nych. Moż na to

uczy nić w dwo ja ki spo sób:  przez kry mi na li za cję przy -

go to wa nia do prze stęp stwa z art. 200 k.k. lub  przez

stwo rze nie no we go ty pu prze stęp stwa. Nie zbęd ne

wydaje się rów nież spe na li zo wa nie pu blicz ne go pro pa -

go wa nia za cho wań o cha rak te rze pe do fil skim. Wspo -

mnieć w tym miej scu na le ży, że zmia ny w zbli żo nym

za kre sie zna la zły się w pro jek cie usta wy o zmia nie usta -

wy Ko deks kar ny oraz nie któ rych in nych ustaw, za war -

tym w dru ku sej mo wym nr 1756, któ ra w Sej mie

V ka den cji nie zo sta ła uchwa lo na.

Nie zbęd ne są rów nież zmia ny w usta wie o Po li cji po -

le ga ją ce na roz sze rze niu ka ta lo gu czyn no ści ope ra cyj -

no-roz po znaw czych tak, aby moż li we by ło two rze nie

wa run ków do prze stęp ne go za cho wa nia się przez pe do -

fi la oraz zło że nie mu pro po zy cji spo tka nia w ce lu sek su -

al ne go wy ko rzy sta nia dziec ka. Za pi sy w usta wie mu szą

być jed nak na ty le do pre cy zo wa ne, aby nie by ło wąt pli -

wo ści, na czym to two rze nie wa run ków i zło że nie pro -

po zy cji ma po le gać. 

Na le ża ło by tak że roz wa żyć po waż nie zmia nę po le ga -

ją cą na wpro wa dze niu do art. 19 ust. 1 usta wy o Po li cji,

art. 202 k.k. – choć by tyl ko np. § 3, 4 i 4a k.k. Roz wią -

za nie ta kie po zwo li ło by na sto so wa nie w spra wach o te

prze stęp stwa, ści śle zresz tą zwią za ne z wy ko rzy sty wa -

niem sek su al nym ma ło let nich, w tym tak że dzie ci po -

ni żej 15. roku ży cia, tak że „za ku pu kon tro lo wa ne go”

np. ma te ria łów por no gra ficz nych, co zde cy do wa nie

zwięk szy ło by efek tyw ność ści ga nia spraw ców tych czy -

nów. �

ZBI GNIEW WA LESZ CZYŃ SKI 
(WSPol.)

1 Uza sad nie nie pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o Po li cji za war te go

w dru ku sej mo wym nr 1074.
2 Usta wa z 29 czerw ca 2007 r. o zmia nie usta wy o Po li cji (Dz.U. nr 140,

poz. 891)
3 Słow ni ko wo „pe do fil” to oso ba cier pią cą na pe do fi lię, a pe do fi lia to ter -

min me dycz ny ozna cza ją cy „za bu rze nia sek su al ne po le ga ją ce na od czu -

wa niu po pę du płcio we go do dzie ci”. W ni niej szym ar ty ku le okre śle nie

„pe do fil” ozna cza je dy nie oso bę, któ ra do pu ści ła się czy nu okre ślo ne go

w art. 200 k.k. lub zmie rza do je go po peł nie nia.
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Czy pol ska Po li cja mo że, po no we li za cji 
usta wy, za sto so wać wo bec pe do fi la 

pro wo ka cję, jak się to dzie je np. w USA
i Wiel kiej Bry ta nii?
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Ru bry kę spon so ru je 

Pomagamy rodzinom 
zaginionych

WŁODZIMIERZ CHOMKA
z miejscowości Kramarzyny 
(woj. pomorskie). 
Zaginął 17 września 2007 r. 
Ma 74 lata. Wzrost 160 cm, 
oczy szare. 

KAROL GAŁECKI
z Pilicy (woj. śląskie). 
Zaginął 19 sierpnia 2007 r. 
Ma 19 lat. Wzrost 183 cm, 
oczy brązowe. 
Znaki szczególne: znamię 
na prawym przedramieniu. 

JERZY KRYNKE
z Woli Wiewieckiej (woj. łódzkie). 
Zaginął 31 lipca 2007 r. Ma 54 lata.
Wzrost 170 cm, oczy niebieskie.
Znaki szczególne: duże braki 
w uzębieniu.

MARIANNA LIPNICKA z Wrocławia.
Zaginęła 23 września 2007 r. 

Ma 80 lat. Wzrost 155 cm, 
oczy niebieskie.

MARIA MIAŁKOWSKA z Ornety
(woj. warmińsko-mazurskie).
Zaginęła 26 stycznia 2005 r. 
Ma 53 lata. Wzrost 170 cm, 

oczy piwne. 

LUIZA WERESZCZAK
z Tomaszowa Lubelskiego. 

Zaginęła 21 sierpnia 2007 r. 
Ma 18 lat. Wzrost 170 cm, 

oczy brązowe. Znaki szczególne:
blizna z tyłu głowy. 

43.11:1.04-05  10/22/07  12:47 PM  Page 43



Za nim wstą pił do służ by, był fo to re -

por te rem w lo kal nych ga ze tach.

Bie gał z apa ra tem, był wszę dzie

tam, gdzie dzia ło się coś waż ne go. Kie dy

wpadł na po mysł, że by ode rwać się od

zie mi, nie pa mię ta. Ot, był po pro stu cie -

ka wy, jak wy glą da świat z gó ry. I chciał

po ka zać lu dziom coś, cze go sa mi nie mo -

gą zo ba czyć. Ich do my, dro gę, któ rą ja dą

do pra cy, po la, któ re upra wia ją, i je zio ra,

w któ rych ło wią ry by. 

– Cie ka we, czy roz po zna ją. Cie ka we,

czy sam roz po znam – za sta na wiał się.

A że na le ży do lu dzi, któ rzy szyb ko re -

ali zu ją swo je po my sły, nie zwle kał. Gdy

któ re goś dnia je sie nią 2002 ro ku w do mu

kul tu ry w Chmiel nie – obok Ła pa lic,

z któ rych po cho dzi, zo ba czył ogło sze nie

„Lot ba lo nem”, nie za sta na wiał się i nie

wa hał. Spi sał nu mer i za dzwo nił. Po tem

by ło już tyl ko po lo wa nie na po go dę.

– I ner wy. Bo z po go dą jak z ko bie tą.

Zmien na jest. A ja się nie mo głem do -

cze kać – mó wi Ar tur So cha. – Wszyst ko 

już za pla no wa ne, for mal no ści za ła twio ne,

zgo da z de par ta men tu lot nic twa Mi ni -

ster stwa In fra struk tu ry jest, my 

na po la nie roz sta wia my ba lon i oka zu je się,

że wiatr zbyt sil ny al bo mgła za du ża.

I le cieć nie moż na.

PIERW SZY LOT
Wresz cie po mie sią cu się uda ło. Ar tur So -

cha pa mię ta, że nim ode rwał się od zie -

mi, wy pa lił dwie pacz ki pa pie ro sów. Nie

ze stra chu przed pierw szym w swo im 

ży ciu lo tem, ale z emo cji. I tro chę z ner -

wów – bar dzo chciał, że by zdję cia wy szły

do bre. 

Go dzi nę i 20 mi nut – ty le był w po wie -

trzu. Z za par tym tchem prze le ciał

nad Chmiel nem i Kar tu za mi. Wy pstry -

kał 20 fil mów. I był szczę śli wy jak ni gdy

do tąd.

– Czu łem, że je stem w siód mym nie -

bie. Te go się nie da opi sać. Każ dy, przy -

naj mniej raz w ży ciu, po wi nien po le cieć

ba lo nem – mó wi po li cjant. – Nie sa mo wi -

te wi do ki. Nie któ re jak ma lo wa -

ne. I za każ dym ra zem wy glą da ją ina czej.

Wszyst ko za le ży od świa tła. 

Już wte dy, pod czas pierw sze go lo tu,

za ko chał się w tych wi do kach. La ta nie

sta ło się je go pa sją. Ale mó wi, że sa mo 

Policjant 
co z nieba pstryka

la ta nie bez ro bie nia zdjęć by ło by ma ło

war te. 

– Moi ko le dzy cza sem się dzi wią, że la -

tam i ro bię zdję cia. Le piej po dzi wiać,

mó wią. Ale ja wła śnie to uwiel biam. Za -

trzy my wać obrazy w obiek ty wie. Lor net -

ki nie na wi dzę. Gdy bym nie miał apa ra tu,

chy ba bym wy sko czył – mó wi. 

WIL GA BEZ DRZWI
Gdy w 2004 ro ku Ar tur So cha wstę po wał

do Po li cji, je go zdję cia z pod nieb nych lo -

tów by ły już zna ne. On sam też się wy -

róż niał – to ten z apa ra tem, mó wi li o nim.

Któ re goś dnia w szko le w Szczyt nie ktoś

za py tał: „A mo że u nas byś coś zor ga ni -

zo wał?”. Cze mu nie, po my ślał. Po nie waż

Tam, w górę, zawsze bierze ze sobą dwa albo trzy aparaty.
Na wszelki wypadek, gdyby któryś się popsuł. I obowiązkowo czapkę
– zawsze tę samą – szarą wełnianą. A najbardziej lubi latać wilgą.
Bo w niej można wyjąć drzwi i pstrykać zdjęcia bez ograniczeń.
W kartuskiej komendzie sierżant Artur Socha ma ksywę 
„Latający policjant”.

Plaża we Władysławowie

Gdańsk Westerplatte
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po au to gra fy by ła gi gan tycz na. Nie któ rzy

pa trzy li z nie do wie rza niem na mi nia tu -

ro we dom ki i zdzi wie ni py ta li: – Tu jest

mój dom?

Z NIE BA WI DZIA NE
– To jest dla mnie naj waż niej sze. Nie

sztu ka ro bić zdję cia i cho wać je do szu -

fla dy. Naj bar dziej mnie cie szy, że to, co
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ro bię, po do ba się lu dziom – mó wi So cha.

– Że chcą mo je zdję cia oglą dać.

Przy zna je, że cza sem sam ma pro blem

z roz po zna niem sfo to gra fo wa ne go miej -

sca. Bo per spek ty wa z gó ry jest zu peł nie

in na. Zda rza ło się, że przy opi sy wa niu

zdjęć sie dział bez czyn nie kil ka dzie siąt

mi nut i za sta na wiał się, co to jest. 

– Lu dzie też tak ro bią. Kart ku ją al bum,

wpa tru ją się, py ta ją, znaj du ją, za czy na ją

ko ja rzyć. Pa mię tam, jak pe wien męż czy -

zna ku pił mój al bum, a po kil ku dniach

za dzwo nił do mnie, że by po wie dzieć, że

zna lazł w nim kil ka dzie siąt da chów, któ -

re zro bił. I to jest faj ne – cie szy się po li -

cjant.

Na co dzień w ko men dzie też ma do

czy nie nia ze zdję cia mi. Ty le że z fo to-

ra da rów. Wzy wa lu dzi, wy pi su je man da -

ty. Zda rzy ło mu się tłu ma czyć, że to nie

on to zdję cie z fo to ra da ru zro bił, bo nie -

któ rzy my ślą, że jak jest fo to gra fem, to

na pew no je go dzie ło. Ale nikt pre ten sji

nie ma. Lu dzie go lu bią i są dum ni, że

ma ją ta kie go So chę. A wła ści wie dwóch.

Bo sier żant Ar tur ma bra ta Ar ka diu sza,

też po li cjan ta, ty le że… śpie wa ją ce go.

O nim na pi sze my w gru dnio wym nu me -

rze mie sięcz ni ka „Po li cja 997”. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Ar tur So cha

Kaszuby

Mazury

ni gdzie nie mógł zna leźć pocz tó wek

przed sta wia ją cych mia sto i oko li ce z lo tu

pta ka, po sta no wił zro bić zdję cia z gó ry.

W szko le po mysł się spodo bał. Mło dy po -

li cjant do stał pie nią dze na lot i ra zem

z ko le ga mi wy star to wał. Tym ra zem sa -

mo lo tem. W wil dze zo sta ły zde mon to wa -

ne drzwi, a on przy pię ty pa sem wy chy lał

się i pstry kał. 

– Wra że nia nie sa mo wi te. Pręd kość 120

km/h, huk po twor ny, wi bra cje, ad re na li -

na, ale moż li wo ści więk sze – opo wia da. 

– Za wsze moż na ma szy nę za wró cić

i powtórzyć uję cie. 

Wte dy zro bił oko ło 600 zdjęć. Rów nie

efek tow nych jak te z ko sza ba lo nu. 

Po tem by ła wy sta wa, a po niej ko lej ne 

lo ty. Wy ko rzy sty wał każ dą wol ną chwi lę,

każ de za osz czę dzo ne pie nią dze. W su mie

ma na kon cie 10 lo tów ba lo nem,

ponad 30 lo tów sa mo lo tem i dzie -

siąt ki ty się cy zdjęć. Trud no je

zli czyć. Tak sa mo jak wy -

stawy. Po pię ciu la tach

pod nieb nych po dró ży

wła ści ciel dru kar ni

zde cy do wał, że war to

wy dać al bum z je go

zdję cia mi. Tak po wsta -

ły „Ka szu by z nie ba wi -

dzia ne” – pięk ny al bum

z 400 zdję cia mi bli sko

200 miej sco wo ści po wia tu kar -

tu skie go. Jest też część Trój mia sta, 

pa no ra my Łe by, Lę bor ka, a tak że Ma zu -

ry. Pod czas pro mo cji książ ki ko lej ka

44-45.11:Layout 6  10/22/07  9:54 AM  Page 45



UNO MIG, czy li Mi sja Ob ser wa to rów ONZ, w Gru -

zji dzia ła od 1994 ro ku na pod sta wie re zo lu cji Na ro dów

Zjed no czo nych i Po ro zu mie nia o Prze rwa niu Ognia i Se -

pa ra cji Wojsk pod pi sa ne go w 1993 ro ku w Mo skwie.

Kon tyn gent ONZ to oko ło 100 żoł nie rzy z 27 kra jów

świa ta (mię dzy in ny mi z Fran cji, USA, An glii, Ekwa do -

ru, Ban gla de szu, In dii, Jor da nii, Egip tu), któ rym

od 2003 ro ku to wa rzy szy 20 po li cjan tów. Obec ny kon -

tyn gent po li cyj ny to funk cjo na riu sze z: Pol ski, Nie miec,

Szwe cji, Czech, Fi li pin, Ro sji, Ukra iny i Gha ny. 

AB CHA ZJA – WY LUD NIO NA
Mi sja dzia ła na ob sza rze ota cza ją cym li nię prze rwa nia

ognia, któ ra jest de fac to gra ni cą mię dzy Gru zją a Ab cha -

zją. Ab cha zja, nie gdyś re gion au to no micz ny Gru zji,

funk cjo nu je obec nie ja ko sa mo dziel ne pań stwo, nie -

uzna ne jed nak przez spo łecz ność mię dzy na ro do wą. 

Ma wła sny rząd, ale obo wią zu ją cą wa lu tą jest ro syj ski

ru bel. Choć ję zyk ofi cjal ny to ab cha ski, po wszech nie

uży wa ny jest ję zyk ro syj ski. 

Pod pi sa nie po ro zu mie nia o prze rwa niu ognia za koń -

czy ło woj nę mię dzy Gru zją i Ab cha zją, w wy ni ku któ rej

Ab cha zję opu ści ło kil ka set ty się cy lu dzi. 

Dziś w Gru zji miesz ka po nad 280 ty się cy uchodź ców,

a Ab cha zja jest w znacz nym stop niu wy lud nio na. Sporo

do mów jest pu stych i zruj no wa nych. Na wie lo ro dzin -

nych osie dlach miesz ka nio wych z wie lu bu dyn ków po -

zo sta ły tyl ko be to no we szkie le ty, resz tę roz gra bio no. 

Bie da jest po wszech na, więk szość lu dzi w wie ku pro -

duk cyj nym po zo sta je bez pra cy. W re jo nie przy gra nicz -

nym pra wie nie ma ru chu sa mo cho dów. Spo ty ka się

za to lu dzi, głów nie męż czyzn w wie ku 30–40 lat, oka -

le czo nych przez mi ny. Na dal niektóre ob sza ry w Ab cha -

zji są za mi no wa ne i nie prze rwa nie dzia ła ją tam sa pe rzy. 

Tyl ko przy ro da opar ła się woj nie i nę dzy. W Ab cha zji

jest kli mat sub tro pi kal ny, kwit ną pal my, na wzgó rzach

ro sną sa dy man da ryn ko we.

GRU ZJA – ZNISZ CZO NA WOJ NĄ
Po dru giej stro nie li nii prze rwa nia ognia jest nie pod le -

głe, ma ją ce wła sny ję zyk i wa lu tę pań stwo gru ziń skie.

Tu też wi dać śla dy woj ny. O ile do my pry wat ne po zo sta -

ły w więk szo ści nie na ru szo ne, za kła dy pra cy, sa na to ria

i bu dyn ki pu blicz ne zo sta ły zde wa sto wa ne. 

Nie ma ofi cjal nych da nych, ale sza cu je się, że oko -

ło 70 proc. mło dych męż czyzn po zo sta je bez pra cy.

Widać to na uli cach, gdzie w cią gu dnia tłum nie się gro -

ma dzą. Pra wie w każ dym do mu ho du je się kro wę al bo

świ nie. Zwie rzę ta nie są trzy ma ne w za gro dach, lecz

wy pusz cza ne swo bod nie na uli ce, gdzie sa me się ży wią.

Miej sco wi kie row cy przy zwy cza ili się do wi do ku krów

na głów nym skrzy żo wa niu mia sta lub świń że ru ją cych

na po bo czach, ale dla przy by wa ją cych na mi sję to nie co -

dzien ne do zna nie. 

Przy gra nicz ny re gion Gru zji z trzech stron oto czo ny

jest gó ra mi, któ rych ośnie żo ne szczy ty wi docz ne są pra -

wie z każ de go miej sca. Rów nież tu taj kwit nie przy ro -

da, po wszech nie sa dzo ne są pal my i ba na now ce, a sa dy

peł ne są nie zna nych nam drzew owo co wych. Brak prze -

my słu i roz wi nię te go rol nic twa po wo du je jed nak, że

pra wie po ło wa pro duk tów żyw no ścio wych po cho dzi

z im por tu. Ich ce ny nawet dla nas są szo ku ją ce, bo np.

litr mle ka w kar to ni ku kosz tu je 4,50–5,00 zło tych. 

Gru zja to go rą cy kraj, tem pe ra tu ra w zi mie rzad ko tu

spa da po ni żej ze ra, jed nak dla człon ków mi sji to bar dzo

trud ny okres. Od woj ny w 1993 ro ku w Zug di di nie

dzia ła cie płow nia miej ska, do my nie są ogrze wa ne.

ŚWIAT Misja ONZ w Gruzji POLICJA 997       listopad 2007 r.46

Na linii przerwania ognia
W Gruzji pełni służbę dwóch polskich policjantów. Mimo że są
dobrze odbierani przez miejscowych, jak resztę „misjonarzy”
ONZ o 21.00 obejmuje ich godzina policyjna. Gdy wyjeżdżają
gdzieś samochodem, muszą meldować się co pół godziny. 

Kilkanaście lat po wojnie, a zniszczenia wciąż nie dają 
o niej zapomnieć

Nikt nie wywozi śmieci, więc wszędzie ich pełno
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Zimą mi sjo na rze śpią w ubra niach, w śpi wo rach, przy -

kry ci ko ca mi i... na dal mar z ną. Do pie ro od czte rech lat

głów ne mia sto re gio nu ma ener gię elek trycz ną. Nadal

nie dzia ła przed się bior stwo oczysz cza nia mia sta, więc

śmie ci za le ga ją na pla cach i brze gach rzek. 

CO TU RO BIĄ NA SI?
Kon tyn gent woj sko wy UNO MIG nad zo ru je pro ces wy -

co fy wa nia jed no stek mi li tar nych i bro ni cięż kiej z te re -

nów nad gra nicz nych. Nie jest to za da nie ła twe, gdyż

po wszech na jest tu taj tra dy cja po sia da nia bro ni. Od po -

cząt ku mi sji zgi nę ło na niej 13 przed sta wi cie li ONZ,

ostat ni w 2003 ro ku. Dla te go człon ków mi sji obo wią zu -

ją wy jąt ko we środ ki bez pie czeń stwa: go dzi na po li cyj na,

za kaz wy cho dze nia po je dyn czo po za ośrod ki ONZ, pod -

czas wy jaz du sa mo cho dem obo wią zek zgła sza nia po ło -

że nia co 30 mi nut, wie czor ne i po ran ne mel dun ki

ra dio we po twier dza ją ce obec ność człon ków mi sji

w miej scach za kwa te ro wa nia. 

Po li cjan ci kon tyn gen tu ONZ dzia ła ją na te re nie Ab -

cha zji w sek to rze Ga li oraz na te re nie Gru zji w sek to rze

Zug di di. Kon tyn gent pol ski to dwóch po li cjan tów pra -

cu ją cych w sek to rze w Zug di di. Ich za da niem jest mo -

ni to ro wa nie pra cy lo kal nej po li cji i szko le nie jej we dług

mię dzy na ro do wych stan dar dów obo wią zu ją cych służ by

po li cyj ne. W znisz czo nym woj ną re jo nie wa run ki są

trud ne, w ma łych ko mi sa ria tach czę sto w oknach nie

ma szyb, a 14 oso bom mu szą wy star czyć jed no biur ko,

dwa krze sła i sto lik. I trze ba me ble chro nić przed

deszczem. Miej sco wi po li cjan ci są bar dzo za an ga żo wa -

ni w pra cę, a na szcze blu wo je wódz kim i po wia to wym

ich kwa li fi ka cje nie od bie ga ją od pol skich. 

W struk tu rze gru ziń skiej po li cji każ dy pion jest cał ko -

wi cie od ręb ną jed nost ką, z wła sną sie dzi bą, kie row nic -

twem i lo gi sty ką. W sek to rze Zug di di dzia ła po li cja

re gio nal na sku pia ją ca pio ny pre wen cji i kry mi nal ny. Od -

ręb ny mi jed nost ka mi są Pa trol Po li ce (dro gów ka), Spe -

cial Task For ce (od dzia ły pre wen cji), SWAT (AT) czy

Se cu ri ty Po li ce (kom pa nie ochron ne). Fi nan cial Po li ce

pod le ga Mi ni ster stwu Fi nan sów. Po li cjan ci kry mi nal ni

i pre wen cji pra cu ją w sys te mie 24 na 24 go dzi ny.

Pol scy po li cjan ci, obec ni w Gru zji od 2003 ro ku, cie -

szą się bar dzo do brą opi nią. Większość miesz kań ców ma

na dzie ję, że dzia ła nia UNO MIG przy nio są im po pra wę

sy tu acji. Głów nym te ma tem roz mów jest rozwój go spo -

dar czy i wzrost bez pie czeń stwa. Ma ją du ży sen ty ment

do Po la ków, któ rych pa mię ta ją ja ko tu ry stów jesz cze

z cza sów ZSRR. Po rów nu ją hi sto rię Pol ski i Gru zji, znaj -

du ją wie le po do bieństw, ale nie dowie rzają, gdy Po la cy

opo wia da ją, jak wy glą da współ cze sna Pol ska. Nie zna ją

ta kie go po zio mu ży cia i są to dla nich nie co fan ta stycz -

ne opo wie ści. �

JA CEK MI CHAŁ KOW SKI
zdj. au tor
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Po tym budynku zostały tylko ściany

Brama bazy kontyngentu ONZ w Zugdidi – ostrzelane
godło Narodów Zjednoczonych

Autor tekstu jest jednym
z dwóch polskich
policjantów w misji ONZ
na pograniczu
gruzińsko-abchaskim

Misjonarz, poruszając się samochodem, musi 
meldować się co pół godziny

46-47.11:Layout 6  10/22/07  9:56 AM  Page 47



W kryminale Marcina Wrońskiego jest atmosfera
przedwojennego miasta, jest trup, a nawet trzy, i jest
dzielny podkomisarz o wyglądzie kryminalisty. Jego
perypetie wciągają czytelnika bez reszty, a sytuacja
ówczesnej policji wygląda tyleż humorystycznie, co
swojsko... Oto fragmenty powieści „Komisarz
Maciejewski. Morderstwo pod cenzurą”.

ROZ DZIAŁ 3
11 LI STO PA DA 1930 R., WTO REK

Trup le żał na desz czu. Przy kry ty wła snym pal tem wy glą dał jak

zmę czo ny noc ną za ba wą pi jak. Je go krew nie bru dzi ła ka łuż, mi mo to

mło dy po li cjant trzy mał się z da la. Je go moc no scho dzo ne bu ty by ły

świą tecz nie wy glan so wa ne. Na wi dok pod jeż dża ją cej do roż ki wy prę -

żył się na bacz ność, roz po zna jąc pod ko mi sa rza Ma cie jew skie go.

Roz mo wa z au to rem 
Mar ci nem Wroń skim

Podkomisarz Maciejewski to taki
przedwojenny Columbo. Czy inspirował się
Pan prawdziwą postacią?

– Nie, zresz tą by ło by to trud ne, bo po 70

la tach po zo sta ło nie wie le wia ry god nych prze -

ka zów, któ re mó wi ły by coś o ów cze snych po -

li cjan tach ja ko o lu dziach, nie tyl ko „sto pień,

sta no wi sko, da ta, od zna czo ny...”. Dla te go sta -

ra łem się wy cią gnąć „śred nią sta ty stycz ną”

z ich wspól nych do świad czeń po ko le nio wych

(woj na pol sko -so wiec ka, kry zys) i za wo do -

wych (ry wa li za cja po li cji z woj skiem, jej nie -

ustan na re or ga ni za cja itp.), za nu rzyć w tym

my ślą ce go, nie po kor ne go fa ce ta i za sta no wić

się, co wy nik nie. Rów nież na zwi sko jest fik -

cyj ne – Zyg munt Ma cie jew ski był trze cio-

pla no wym bo ha te rem „Ob se syj ne go mo ty wu

ba bie go la ta”, je dy nej mo jej po wie ści z „okre -

su awan gar do we go”. Po sta ci hi sto rycz ne 

po ja wia ją się za to w tle – nie któ re pod au ten -

tycz nym na zwi skiem, in ne pod zmie nio nym,

je śli opi su jąc je, dla do bra fa bu ły mu sia łem na -

kła mać al bo na cią gnąć fak ty. Ale z pierw szych

re ak cji do wia du ję się, że ta me to da nie za wio -

dła – po sta ci są wia ry god ne. 

Realia ówczesnego Lublina są – według
Pańskich zapewnień – wiernie odtworzone.
Sytuacja policji również?

– Oczy wi ście. Bar dzo mi na tym za le ża ło,

bo o po li cji lat 20. i 30. na wet mi ło śnik

„Vabanku” czy Ni ko de ma Dyz my po wie nie -

wie le po nad to, że nie by ło wte dy sier żan -

tów, tyl ko przo dow ni cy. Do rzad ko ści na le żą

tak wia ry god ne hi sto rycz nie ob ra zy, jak

„Spra wa Gor go no wej” w reżyserii Ja nu sza Ma -

jew skie go. I to rzecz zro zu mia ła, bo w koń cu

cho dzi o fa bu łę, a nie o fak ty. W mo jej książ ce

chcia łem po go dzić te dwie spra wy. Dla te go

prze wi ja się w niej m.in. au ten tycz ny ko men -

dant lu bel skiej po li cji w la tach 1927–1930,

nad kom. So bo ciń ski. Re al na jest tak że sy tu -

acja ma te rial na po li cjan tów i – rzecz wciąż

na cza sie – brak wszyst kie go, po cząw szy

od pa pie ru, a skoń czyw szy na no wo cze snej

bro ni i sa mo cho dach. Na wet jed ne go z naj -

więk szych ab sur dów – że woj sko w od po wie -

dzi na proś by po li cji o wspar cie tech nicz ne

ROZRYWKA Kryminał retro POLICJA 997       listopad 2007 r.48

Nie tylko fabuła

77 lat te mu w Lu bli nie

spre zen to wa ło ko men dzie sa mo chód pan cer -

ny, któ ry nada wał się tyl ko na złom – wca le

nie wy my śli łem. Im bar dziej za głę bia łem się

w re alia epo ki, tym bar dziej sta wa ło się dla

mnie oczy wi ste, że dzi siej si po li cjan ci ma ją

po dob ne pro ble my, jak ich dzia do wie czy pra -

dzia do wie. I to też wy da ło mi się sza le nie cie -

ka we, bo bli skie.

W powieści pojawiają się cytaty z prasy.
Prawdziwe? Oparte na autentycznych
historiach?

– Nie któ re tak, np. w stu pro cen tach

praw dzi we jest wszyst ko, co do ty czy jed nej

z ulu bio nych ga zet pod kom. Ma cie jew skie -

– Pa nie kie row ni ku wy dzia łu, po ste run ko wy Ra fa lik… – za czął.

– Wy ście go zna leź li? – prze rwał mu Zy ga, uno sząc nie dba le dłoń

do ron da ka pe lu sza.

– Mel du ję, że nie. Zna la zła go jed na, z prze pro sze niem pa na pod -

ko mi sa rza, pro sty tut ka.

– Nie ma za co prze pra szać. Le karz i fo to graf we zwa ni?

– Tak jest! – od po wie dział służ bi ście po ste run ko wy. 

Ma cie jew ski od chy lił pal to okry wa ją ce de na ta. Ten le żał na brzu -

chu z le wą rę ką wy cią gnię tą nie co do przo du, jak by chciał peł znąć

pod gó rę w kie run ku Kró lew skiej, pra wą przy ci skał do lę dź wi.

– Ri gor mor tis… – mruk nął Zy ga, cią gnąc ze sztyw nia łe go tru pa

za rę kaw. Obej rzał je go le wy nad gar stek. – Otar cie od ze gar ka.

Mun du ro wy przy glą dał się tym oglę dzi nom z po bla dłą twa rzą.

– Coś ty, świe żo z Cze chów ki? – uśmiech nął się krzy wo Ziel ny.

– Nie, pa nie wy wia dow co, już bę dzie dwa mie sią ce po szko le –

spro sto wał po waż nie Ra fa lik. – A przy zwło kach zna la złem to! –

Trium fal nie wy cią gnął z kie sze ni płasz cza plik wi zy tó wek.

– Gdzie by ły? – wark nął pod ko mi sarz.

– Wa la ły się tu na oko ło, to po zbie ra łem.
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Taj niak pa lił i cze kał, aż kie row nik wresz cie się ode zwie, ale on

pa trzył da lej przed sie bie ni by ja kiś ka ta to nik. Ziel ny lu bił swo je -

go prze ło żo ne go – zresz tą to on go wy na lazł mar nu ją ce go się w ko -

mi sa ria cie na uli cy Fok sal i spo wo do wał prze nie sie nie do służ by

śled czej. O, to by ła ro bo ta jak zna lazł i nie szło tyl ko o te dwa dzie -

ścia pięć zło tych wię cej do dat ku służ bo we go! Ziel ny mógł się ubrać

jak trze ba, pra wie nie sie dział za biur kiem, a bie ga jąc po mie ście,

za wsze przy oka zji mógł so bie przy gru chać ja kąś ślicz not kę. No

i sam Ma cie jew ski był cho ler nie do brym gli ną! Miał do pie ro trzy -

dzie ści lat, a już zro bi li go pod ko mi sa rzem. Na wię cej kie row nik

ra czej nie mógł li czyć, bo prze mi nę ły cza sy po wo jen ne go bra ku

kadr, a za czę ło się sa dza nie przy ko ry cie daw nych ko le gów z woj ska.

Lecz to by ło dla mło de go taj nia ka po cie sza ją cą oko licz no ścią, bo

nic nie za po wia da ło ry chłej zmia ny sze fa. Jed nak choć Ziel ny lu bił

Ma cie jew skie go, to nie miał wąt pli wo ści, że nie jest on cał kiem

nor mal ny. Coś ta kie go wi dział na fil mie:

zwy czaj ny fa cet, co to w dzień sie dzi w biu -

rze, a no cą zmie nia się w po two ra, by ra no

ni cze go nie pa mię tać. Taj niak był pe wien, że

pod ko mi sarz skoń czy u Ja na Bo że go – przed -

wcze śnie po sta rza ły, śli nią cy się i beł ko czą cy

pod no sem. (...) cdn. �

Kryminał retro Marcina Wrońskiego ukaże się
w listopadzie nakładem wydawnictwa 
Red Horse.
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go – „Prze glą du Spor to we go”, a tak że spo ro

dro bia zgów: re kla my, ogło sze nia drob ne,

nie któ re ty tu ły ar ty ku łów. Jed nak cy ta ty naj -

istot niej sze dla śledz twa są fik cyj ne – jak

cała fa bu ła. Ale i w nich zmy śle nia ma ją swo -

je gra ni ce, bo cho ciaż te frag men ty ar ty ku -

łów sam na pi sa łem, to zgod nie z ów cze sną

or to gra fią, za cho wu jąc też styl lu bel skich ga -

zet z lat 30. – na pa stli we go pra wi co we go

„Gło su”, sen sa cyj ne go „Expres su”, rze czo -

we go „Ku rie ra” czy awan gar do wych ko mu -

ni stycz nych „Ba ry kad”, na któ rych jest

wzo ro wa ny po wie ścio wy „Nasz Sztan dar”.

Prze ko pał Pan tro chę przed wo jen nych ga zet
na po trze by tej książ ki?

– Tro chę tak, ale więk szość mia łem prze -

ko pa ne już wcze śniej, bo mo ja pra ca ma gi s-

ter ska do ty czy ła ży cia li te rac kie go w przed -

wo jen nym Lu bli nie. Prze wi du ją co zro bi łem

wte dy dość do kład ne no tat ki, któ re te raz

bar dzo się przy da ły. Po za tym – i na szczę -

ście – co raz wię cej sta rych cza so pism jest

do stęp nych w in ter ne cie.

Czy Pańską powieść czytał jakiś historyk
policji czy policjant? Jeśli tak, jakie były
opinie?

– Bał bym się prze słać wy daw cy tekst 

o le ka rzach, nie po ka zu jąc go wcze śniej 

le ka rzo wi, a „Ko mi sa rza Ma cie jew skie go”

nie skon sul to wać z po li cjan tem. Jed nym

z pierw szych czy tel ni ków po wie ści był pod -

kom. Wi told La skow ski, ofi cer pra so wy lu -

bel skiej KMP. Wy tknął mi oczy wi ście wie le

błę dów, któ re póź niej po pra wi łem, ale po -

wie dział też rzecz bar dzo dla mnie waż ną –

że są tu po sta ci po li cjan tów, któ rych na praw -

dę moż na spo tkać w ko mi sa ria tach, nie za -

leż nie czy jest rok 1930, czy 2007. Mu szę

też wspo mnieć o świet nej mo no gra fii Ro ber -

ta Li twiń skie go „Po li cja Pań stwo wa w woj.

lu bel skim w la tach 1919–1939”, bę dą cej

jed nym z waż niej szych źró deł wy ko rzy sta -

nych w mo im kry mi na le.

Maciejewski przeczytał w oryginale
„Proces” Kafki. Sądzi Pan, że taki wyczyn
intelektualny byłby możliwy w wykonaniu
jakiegoś współczesnego policjanta? 

– Kie dy jesz cze by łem anar chi zu ją cym stu -

den tem, na pi sa łem pio sen kę ka ba re to wą,

któ ra za czy na ła się ja koś tak: „Gli na mu si

mieć pał kę/czy stą i bia łą jak śnieg./Gdy by nie

pał ka,/stra cił by cał kiem/sens ży cia, a po tem

zdechł”. Ale na wet ten mój ra so wy pro test

song koń czył się jak że li rycz nie: „Gli na musi

mieć no tes, /by wier sze pi sać w nim mógł/,

gdy służ ba nud na/al bo zbyt trud na/i po móc

nie chce w niej Bóg”. A sko ro no tes i wier -

sze, to dla cze go nie Kaf ka? Tym bar dziej my -

ślę tak te raz, gdy znam oso bi ście po li cjan tów

mó wią cych w ob cych ję zy kach i za in te re so -

wa nych li te ra tu rą, a po za tym… cóż, sa me -

mu zda rza mi się dzwo nić po „gli ny”, kie dy

anar chi zu ją cy stu den ci za bar dzo ha ła su ją

pod mo im oknem. �

Roz ma wia ła IRE NA FE DO RO WICZ
zdj. archiwum  

– A niech was szlag! I to go ły mi ła pa mi! – Zy ga wy rwał mu z rę ki

kar to ni ki i roz ło żył je na rę ka wicz ce. By ły zmarsz czo ne od wil go ci,

po ma za ne sza ro brą zo wy mi klek sa mi ulicz ne go bło ta. – Na cho le rę

mi wa sze od ci ski!

– Ja żem my ślał… – za czął mun du ro wy.

– Dru gi raz le piej nie my śl cie tak za raz z ra na. A daw no we zwa li -

ście fo to gra fa? – syk nął znie cier pli wio ny Ma cie jew ski.

– Ja… – za jąk nął się po li cjant. – Ja prze ka za łem wia do mość dy -

żur ne mu przo dow ni ko wi z Ko mi sa ria tu Głów ne go. Zgod nie z re gu -

la mi nem.

Zy ga za pa lił pa pie ro sa, ukry wa jąc go przed desz czem pod zwi -

nię tą dło nią. Jed nak dym i tak snuł się nie mra wo, wca le nie sma-

ko wał. Z po cząt ku pod ko mi sarz miał chęć ob so ba czyć Ra fa li ka, ale

dał so bie spo kój. Przy szłym po li cjan tom na bi ja no gło wy ma są 

pa ra gra fów i bzdur nych re gu la mi nów, po tem w prak ty ce uczo no

oszczę dza nia na czym się da, tyl ko ćwi cze nia in tu icji i zwy kłe go 

my śle nia uni ka no pod czas szko le nia jak ognia. My śle nia zwłasz -

cza, bo wte dy kur san ci mo gli by sa mi wpaść na to, że „zgod nie z re -

gu la mi nem” nie za wsze ozna cza „sku tecz nie”. Cud, że nie-

któ rzy, tak jak Ziel ny czy Fał nie wicz, mie li dryg do ro bo ty kry mi -

nal nej.

– A gdzie ta pro sty tut ka? – spy tał już spo koj niej Ma cie jew ski.

– Z prze pro sze niem pro sty tut ka – za re cho tał Ziel ny, ale kie row nik

zmie rzył go złym wzro kiem i wy wia dow ca na chy lił się przy tru pie.

Po li cjant wska zał okno na pierw szym pię trze ofi cy ny.

– Pod nu me rem trze cim. Ka za łem jej się stam tąd nie ru szać.

Pod sank cją – do dał służ bo wym to nem. (...)

Mar cin Wroń ski (ur. 1972) – pi sarz i re dak tor. W la tach 90. zwią za ny z awan gar do -
wym nur tem „trze cie go obie gu”, au tor m.in. zbio ru opo wia dań „Udo Pa ni No cy”
(1992) i po wie ści pi jac ko -przy go do wej „Ob se syj ny mo tyw ba bie go la ta” (1994)
oraz tek ściarz ka ba re to wy. Pra wie 10 lat pra co wał w wy daw nic twie dla dzie ci, w któ -
rym re da go wał, ada pto wał i pi sał książ ki dla naj młod szych. Obec nie zaj mu je się 
li te ra tu rą po pu lar ną, re da gu je tek sty od SF po kry mi na ły, wy dał zbiór opo wia dań
fan ta sy „Tfu, plu je Chlu!” (2005) i po wieść „Wąż Mar lo” (2006).
Naj now sza po wieść „Ko mi sarz Ma cie jew ski. Mor der stwo pod cen zu rą” jest kry mi -
na łem re tro, któ re go ak cja dzie je się w la tach 30. w Lu bli nie – ro dzin nym mie ście
au to ra.
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Jest Pan „twarzowcem” kojarzonym
z typami spod ciemnej gwiazdy lub
cwaniakami („Kiler”, „Vabank”),
a jednak ma Pan na swoim koncie wiele
ról policjantów. Która z nich była
najciekawsza?

– Ta, któ rą gram te raz w se ria lu „Twa rzą

w twarz”. Róż ni się od po zo sta łych. Pod in -

spek tor Ja nusz Wnuk to cie ka wy fa cet.

Czy ta postać, policjanta tuż
przed emeryturą, ma coś z prawdziwego
mundurowego?

– Pa tryk Ve ga, re ży ser i au tor sce na riu sza

te go se ria lu, nie pi sze o czymś, o czym nic

nie wie. Miał do czy nie nia z Po li cją, więc

two rzy na pod sta wie ob ser wa cji. Ale ja ta -

kie go fa ce ta nie znam.

Ma Pan dorosłego syna. Co by mu Pan
powiedział, gdyby teraz zostawił pracę
na uniwersytecie i zdecydował się wybrać
zawód policjanta?

– Ta ki po mysł mia ła mo ja cór ka, ale ko -

niec koń ców wy lą do wa ła na ASP. A gdy by

syn… Nie od wo dził bym ani jej, ani je go

od te go po my słu, choć to nie bez piecz ne.

Od show biz ne su tak, ale od by cia po li cjan -

tem nie. Bo to je den z naj waż niej szych za -

wo dów, po dob nie jak le karz. Cie szy się ol -

brzy mim za ufa niem spo łecz nym. I je dy -

nym, któ re mu spo łe czeń stwo da je broń

i mó wi: „mo że pan, pa ni w na szej obro nie

za strze lić czło wie ka”. Naj po waż niej szy 

za wód z mi sją. W nor mal nym świe cie 

cie szy się sza cun kiem. Oczy wi ście ma też

ciem ne stro ny, np. de ge ne ra cja: bo to nor -

mal ne, że wcho dząc w da ny świat, przej -

mu je się je go pew ne ce chy. Po li cjant mu si

wejść w świat prze stęp cy…

Jakiego zawodu chciałby Pan poza
aktorstwem spróbować, a jaki wzbudza
w Panu odruchową chęć ucieczki?

– Każ de go, któ ry nie był by pa so żyt ni czy. Bo

show biz nes to wła śnie ta kie pa so żyt nic two…

Jak ocenia Pan to, co dzieje się w polskiej
Policji: problemy kadrowe, brak chętnych
do służby, naciski polityczne itd...?

– Nie naj le piej, ale ży je my w pew nych

wa run kach… We Fran cji, dla po rów na nia,

pierw sza in sty tu cja po li cyj na, kor pus skła -

da ją cy się z 25 po li cjan tów, po wstał

w XII wie ku. Te raz fran cu ska po li cja jest

naj le piej dzia ła ją cą w Eu ro pie, nie prze rwa -

nie od ośmiu se tek lat. U nas po li cja po -

wsta ła do pie ro po I woj nie. Wy da je mi się,

że po dob nie jak in ne in sty tu cje, ro dzi się

na na szych oczach. Tak jak pol ska de mo -

kra cja, któ ra kształ tu je się od 18 lat. Oce -

niam to ja ko pro ces. Nie skoń czo ny. 

Po li cjan ci za ra bia ją ma ło, ale z cza sem

bę dzie le piej. Już te raz wi dzę róż ni cę

– w mo jej oko li cy pięć lat te mu nie wi dy -

wa łem ty lu pa tro li, co dziś. Trze ba wię cej

cza su, by móc spra wie dli wie oce nić Po li cję.

W ja kich jesz cze ro lach zo ba czy my Pa na
w naj bliż szych mie sią cach?

– Cze kam na wej ście do kin „Bal la dy

o Piotr kow skim” wy re ży se ro wa nej przez

Ra fa ła Ka pe liń skie go. To nie za leż ny re ży -

ser, u któ re go pra co wa łem w li sto pa dzie

ze szłe go ro ku. Za gra łem ty tu ło we go Piotr -

kow skie go, ze Zbysz kiem Za ma chow skim

w cie ka wym du ecie.

Któ ry z ko le gów ak to rów to „uro dzo ny 
po li cjant”?

– Bo gu sław Lin da. �

Roz ma wia ła MO NI KA DĄ BROW SKA
zdj. TVN/Fabryka Obrazu/Monika Skrzypczak
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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 riałów 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 riałów spon so ro wa nych re dak cja 

nie od po wia da.
Zamówienia na prenumeratę przyjmują: 

• jed nost ki kol por ta żo we „RUCH” SA wła ści we dla 
miej sca za miesz ka nia. In for ma cja pod nu me rem

in fo li nii 0-804-200-600
• (prenumerata zbiorowa) od działy fir my „Kol por ter”

na te re nie całe go kra ju pod nu me rem in fo li nii
0-801-205-555 lub na stro nie in ter ne to wej 

http://www.kol por ter -spo lka -ak cyj na.com.pl/pre nu me ra ta.asp

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.

Egzemplarze miesięcznika 
w policyjnej dystrybucji wewnętrznej

są bezpłatne.

miesięcznik KGPPolicja rodzi się 
na naszych oczach

Krzysz tof Kiersz now ski (57 l.), bar -
dziej zna ny ja ko Wą ski z „Ki le ra”, ab -
sol went łódz kiej „fil mów ki”. Ak tor cha -
rak te ry stycz ny, wy stą pił w fil mach waż -
nych dla pol skie go ki na, m.in. w „Czło -
wie ku z mar mu ru”, „Va ban ku”, „Cześć
Te re ska”. Grał w se ria lu „Kry mi nal ni”,
a od po cząt ku wrze śnia w se ria lu TVN
„Twa rzą w twarz” wcie la się w ro lę
Wnu ka – ofi ce ra Po li cji, któ ry pro wa dzi
śledz two w spra wie śmier ci po li cjan ta.
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