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Rozmowa 
z JANUSZEM KACZMARKIEM, 
nowym ministrem spraw 
wewn´trznych i administracji

D∏ugo zastanawia∏ si´ Pan nad propozycjà
premiera? 

– Nie by∏o ∏atwo. Zastanawia∏em si´ sto-

sunkowo d∏ugo. To sytuacja, której nie

przewidzia∏em, a ja lubi´ sytuacje przewi-

dywalne, a jeszcze lepiej, gdy je sam

zaplanuj´. W Ministerstwie Sprawiedliwo-

Êci znam ka˝dy kàt, ka˝dy problem i stoi

za mnà ponad 20 lat w zawodzie prokurato-

ra. Ale trzeba mierzyç si´ z nowymi wyzwa-

niami i to by∏ argument „za”. Jednym z ar-

gumentów „przeciw” by∏a rodzina. Jako

prokurator krajowy odpowiada∏em tylko

za cz´Êç resortu sprawiedliwoÊci. Teraz 

samodzielnie odpowiadam za ca∏y resort.

Mo˝e byç mnie mniej dla rodziny, którà 

sobie bardzo ceni´. 

Prokurator zosta∏ ministrem, inny
prokurator komendantem g∏ównym.
Policjanci obawiajà si´, ˝e teraz b´dà
liczy∏y si´ tylko sukcesy w Êledztwach,
wyniki. Tak b´dzie?

– Tak nie b´dzie. Teraz w tym samym

stopniu musz´ si´ czuç oficerem Policji, co

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej czy Stra˝y

Granicznej i byç zwierzchnikiem wojewo-

dów. Zresztà pe∏niony zawód, w moim

przekonaniu, nie ma wi´kszego znaczenia.

DziÊ goÊci∏em swojego czeskiego odpo-

wiednika – adwokata.

Z tego, ˝e do 8 lutego by∏em prokurato-

rem, mogà p∏ynàç korzyÊci, bo z racji nie-

dawnego zawodu znam bolàczki policjan-

tów. Za∏o˝y∏em sobie, ˝e musz´ skoƒczyç

z mentalnoÊcià prokuratora i czuç si´ bar-

dziej policjantem ni˝ ka˝dy funkcjonariusz,

który móg∏by byç na tym stanowisku.

Wiem, ˝e przez pryzmat zadanego przez

paƒstwa pytania równie˝ b´dà oceniali

mnie policjanci. 

Jako prokurator krajowy odnosi∏ Pan
same sukcesy. Tu mo˝e nie byç tak ∏atwo.
Objà∏ Pan urzàd tu˝ po aferach „blue
taxi” i „wieÊmaków”, teraz afera
w szpitalu MSWiA, zapowiedê protestu
policjantów na 9 marca. 

– Bardzo szybko si´ ucz´. Rozmawiam

z wieloma funkcjonariuszami, nie tylko

z wysokimi rangà. Jestem otwarty na to Êro-

dowisko. Nie mam oporów przed rozmowà

ze zwiàzkami zawodowymi. W∏aÊnie po to,

by wypracowaç jednolity poglàd i prawid∏o-

wo podejmowaç decyzje. Zawsze wycho-

dzi∏em z za∏o˝enia, ˝e im wi´cej informacji,

tym trafniejsza decyzja. Mam ÊwiadomoÊç,

Janusz Kaczmarek jest ministrem spraw
wewn´trznych i administracji od 8 lute-
go 2007 r. Ma 46 lat, jest absolwentem
Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Gdaƒskie-
go, prokuratorem. Dlaczego wybra∏ ten
zawód? Mówi, ˝e przyczyny by∏y dwie.
Na praktykach studenckich na poczàtku
lat 80. spotka∏ doÊwiadczonà panià pro-
kurator, której klasa przekona∏a go, ˝e
w tym zawodzie nie ma z∏ych ludzi. Kiedy
by∏ na 4. roku studiów, na pla˝y zamor-
dowano kole˝ank´ z jego paczki. Wtedy
postanowi∏ Êcigaç bandytów. 

Po aplikacji w Elblàgu od 1988 roku pracowa∏ w prokuraturach trójmiejskich. Od 2001
roku prokurator generalny, krajowy i prokurator apelacyjny w Gdaƒsku. Od jesie-
ni 2005 r. do 8 lutego 2007 r. prokurator krajowy. 
Hobby – turystyka, na którà nie ma czasu, literatura historyczna, g∏ównie z zakresu dy-
plomacji II wojny Êwiatowej; zawodowo – porwania dla okupu; jest autorem ksià˝ki
o porwaniach; jej druga cz´Êç czeka na napisanie; autor kilkudziesi´ciu publikacji.
˚ona Honorata, nie jest prawnikiem. Dwóch synów.

To trudny czas
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Goràcy miesiàc
2 lutego – Ludwik Dorn, wicepremier,

szef MSWiA, informowa∏ o sukcesach 

Policji i ustawie o modernizacji s∏u˝b

mundurowych. 

7 lutego – pierwsza wiadomoÊç w serwi-

sach informacyjnych brzmia∏a: „Dorn 

poda∏ si´ do dymisji, zachowa stanowisko

wicepremiera”. Ludwik Dorn t∏umaczy∏,

˝e posz∏o o „odmienne opinie w wa˝nej

sprawie resortowej” i ujawni∏, ˝e ju˝

24 stycznia odda∏ si´ do dyspozycji pre-

miera. Jaros∏aw Kaczyƒski dymisj´ przyjà∏

i Ludwik Dorn wyjecha∏ na narty. Media

spekulowa∏y o kryzysie w rzàdzie i w par-

tii rzàdzàcej. Nikt nie ujawni∏, czego do-

tyczy∏ konflikt premiera i jego zast´pcy,

prywatnie wieloletnich przyjació∏. 

8 lutego – na szefa MSWiA zosta∏ powo-

∏any dotychczasowy prokurator krajowy

Janusz Kaczmarek.

9 lutego – do dymisji poda∏ si´ Marek

Bieƒkowski, komendant g∏ówny Policji.

10 lutego – „Rzeczpospolita” opubliko-

wa∏a artyku∏ o tym, ˝e Dorn ustàpi∏, bo

broni∏ nadinsp. Waldemara Jarczewskie-

go, który mia∏ mieç „niejasne powiàzania”

z by∏ym senatorem Henrykiem Stok∏osà,

od niedawna Êciganym mi´dzynarodo-

wym listem goƒczym. Mia∏o to ustaliç

warszawskie CBÂ, kierowane przez 

m∏. insp. Jaros∏awa Marca. 

Nast´pny tydzieƒ – przyniós∏ nomina-

cje nowego komendanta g∏ównego Policji

i jego pierwszego zast´pcy oraz rezygna-

cje obu dotychczasowych zast´pców 

komendanta g∏ównego (do 20 lutego nie

zosta∏y przyj´te). Jaros∏aw Marzec zosta∏

powo∏any na szefa CBÂ.

Media ustali∏y, ˝e komendanta Jarczew-

skiego pomylono z innym policjantem

z Wielkopolski, który utrzymywa∏ kontakty

ze Stok∏osà. Nadinsp. Jarczewski zamierza

walczyç o dobre imi´ na drodze prawnej. 

20 lutego – zakoƒczy∏y si´ spekulacje

na temat przysz∏oÊci Ludwika Dorna.

Premier oznajmi∏, ˝e Dorn b´dzie jego

„realnym” pierwszym zast´pcà, odpowie-

dzialnym za informatyzacj´ paƒstwa i ko-

legium ds. s∏u˝b specjalnych. 

Ustawa o modernizacji s∏u˝b munduro-

wych, sztandarowy „produkt” by∏ych

zwierzchników Policji, czeka na podpis

prezydenta. Policjanci czekajà na pod-

wy˝ki. Kiedy oddawaliÊmy marcowy 

numer do druku, trwa∏y analizy warian-

tów podzia∏u pieni´dzy. ■
IF
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Rozmowa 
z KONRADEM KORNATOWSKIM, 
nowym komendantem g∏ównym
Policji

Pomorscy policjanci wspominajà, jak to
siedzia∏ Pan z nimi w krzakach, 
zasadzajàc si´ na bandyt´. 

– Z Policjà jestem zwiàzany od dwudzie-

stu paru lat, odkàd zaczà∏em pracowaç

w prokuraturze. Te dwie instytucje nie mo-

Stres mi niestraszny

˝e w tej chwili Policja jest pod pewnym

pr´gierzem medialnym. Ocenia si´ forma-

cj´ przez pryzmat sytuacji, które nadwer´-

˝y∏y jej wizerunek, dotychczas dobry – lep-

szy ni˝ obraz polityków, sàdów czy prokura-

tury. Chcia∏bym go jeszcze poprawiç, choç

wiem, ˝e to trudny czas.

Ma Pan plan na oczyszczenie atmosfery
wokó∏ resortu?

– Swojà wizj´ resortu, w tym Policji, zamie-

rzam przedstawiç 5 marca, podczas odprawy

komendantów wojewódzkich. Skupi∏em 

wokó∏ siebie osoby, które majà wiele pomy-

s∏ów, i sàdz´, ˝e Êrodowisko policyjne je zaak-

ceptuje. Musz´ na ró˝ne problemy patrzeç

nie tylko przez pryzmat tej formacji, ale i

ca∏ego spo∏eczeƒstwa, dla którego pracujemy. 

Jednà z przyczyn planowanego protestu,
organizowanego „oddolnie”, bez udzia∏u
zwiàzków, jest sprawa podwy˝ek. 

– Znam ten problem. Z relacji samych po-

licjantów, zwiàzków zawodowych, z forum

internetowego. Pracuj´ nad tym. Projekto-

wany system co do zasady jest dobry: za lep-

szà prac´ lepsze wynagrodzenie. Ma jednak

podstawowy b∏àd. Zak∏ada, ˝e komendanci

dzia∏ajà jak komputery, do których wrzuci

si´ dane i wynik b´dzie matematycznie pra-

wid∏owy. Tymczasem wokó∏ prze∏o˝onego

mo˝e wytworzyç si´ „dwór”, który b´dzie

ho∏ubiony, a inni, nawet jeÊli Êwietnie pra-

cujà, nie zostanà zauwa˝eni. Tak w ˝yciu 

bywa, ono nie jest czystà matematykà. Poli-

cjanci zarzucajà te˝ temu projektowi, ˝e 

inne s∏u˝by podleg∏e MSWiA cz´Êç podwy˝-

ki dostajà w pensji zasadniczej, a tylko cz´Êç

w dodatku. Rozumiem te zarzuty.

Policjanci bojà si´, ˝e sà jakieÊ plany
zmian w emeryturach policyjnych, ˝e

– wbrew licznym dementi – ktoÊ przy nich
majstruje. Mo˝e coÊ jest na rzeczy?

– Nie chcia∏bym zostaç odebrany jako

minister, który w dziesiàtym dniu urz´do-

wania nie ma wiedzy. Ale prawda jest taka,

˝e do emerytur jeszcze nie doszed∏em.

Mo˝e do nast´pnego numeru o tym poroz-

mawiamy. 

Krà˝à plotki, ˝e Paƒska nominacja mo˝e
oznaczaç, ˝e Policja ma staç si´
„zbrojnym ramieniem” prokuratury...

– Nie jest tak i nie b´dzie. Relacje pro-

kurator – policjant okreÊlajà stosowne usta-

wy, a w szczególnoÊci kodeks post´powania

karnego.

Inna pog∏oska dotyczy Centralnego Biura
Âledczego, które mia∏oby zostaç
podporzàdkowane Ministerstwu
SprawiedliwoÊci.

– Usytuowanie CBÂ si´ nie zmieni. Nie

widz´ powodów, dla których mia∏oby pod-

legaç resortowi sprawiedliwoÊci i, gdyby

pad∏y takie propozycje, protestowa∏bym. 

Wyrazi∏ Pan poglàd, ˝e prokuratorzy
wykorzystywali CBÂ w sprawach
niekoniecznie najpowa˝niejszych.
Nominacja pana Marca ma te praktyki
ukróciç?

– CBÂ powinno wykonywaç swoje zada-

nia w zakresie zwalczania najpowa˝niejszej

przest´pczoÊci, szczególnie tej zorganizo-

wanej. Prokuratorzy jednak niejednokrot-

nie si´gali do CBÂ w sprawach mniejszej

wagi, poniewa˝ jest to struktura bardzo

mobilna. Mówiàc o tym, uderza∏em si´

w pierÊ jako by∏y prokurator, ale i wskazy-

wa∏em policjantom, ˝e dostrzegam t´ nie-

prawid∏owoÊç. Zamierzam apelowaç, by

w przysz∏oÊci nie by∏o takich sytuacji.

Policja nie mo˝e odmówiç...
– To prokurator jest gospodarzem post´-

powania i mo˝e zleciç wykonanie czynno-

Êci, a Policja nie mo˝e odmówiç. Mówi´

o tym równie˝ po to, by prokuratorzy wie-

dzieli, ˝e jako minister b´d´ si´ takim

praktykom opiera∏. B´d´ o tym mówi∏ mi-

nistrowi sprawiedliwoÊci i nowemu proku-

ratorowi krajowemu, bo wykorzystywanie

CBÂ do b∏ahych spraw mo˝e szkodziç zwal-

czaniu ca∏ej przest´pczoÊci. 

B´dà zmiany w kierownictwie resortu?
Za Policj´ nadal b´dzie odpowiada∏
wiceminister Surmacz?

– Uchyl´ si´ od odpowiedzi na to pyta-

nie, dopóki nie poznam ka˝dej z tych osób

przez pryzmat wykonywanych przez nie za-

daƒ. Dotychczasowe zmiany w resorcie

koncentrowa∏y si´ na obsadzeniu tych sta-

nowisk, na których by∏y wakaty. 

Jak Pan wyobra˝a sobie bezpieczne
paƒstwo? Czy to takie, w którym ∏apie si´
wielu bandytów i obwieszcza to przez
media, czy te˝ takie, w którym
przest´pców nie ma.

– O! Idea∏em by∏oby, gdyby przest´pców

nie by∏o. Jestem za tym drugim rozwiàza-

niem. Chcia∏bym, ˝eby ludzie mieli poczu-

cie bezpieczeƒstwa, nawet w ciemnych

uliczkach i zau∏kach. KiedyÊ goÊci∏em pro-

kuratora generalnego Liechtensteinu. Wie-

dzia∏em, ˝e to ma∏e paƒstwo, ale ze zdu-

mieniem us∏ysza∏em, ˝e majà tam tylko

oÊmiu wi´êniów. 

Dzi´kujemy za rozmow´. ■

IRENA FEDOROWICZ, PAWE¸ CHOJECKI
zdj. Andrzej Mitura

rozmowa zosta∏a przeprowadzona 19 lutego 2007 r.

gà bez siebie funkcjonowaç. Uczestniczy-

∏em w wielu czynnoÊciach z policjantami,

ale w zasadzkach nie bra∏em udzia∏u, bo by-

∏oby to niezgodne z przepisami dotyczàcy-

mi prokuratury. Ale serdecznie dzi´kuj´ ko-

legom, którzy przypisujà mi takie zas∏ugi.

Zna Pan prac´ Policji?
– W swojej karierze zawodowej dotknà-

∏em wielu problemów zwiàzanych z funkcjo-

nowaniem tej formacji, ale musz´ jeszcze

sporo poznaç. Nawet policjant z du˝ym

sta˝em nie mo˝e powiedzieç, ˝e zna Policj´

w stu procentach. By∏by to fa∏szywy sàd. 

Jak Pan ocenia sytuacj´ Policji w lutym
2007 roku? Liczne odejÊcia, nieliczne
przyjÊcia, perspektywa protestu 9 marca,
niepewnoÊç i narastajàca frustracja
zwiàzana z oczekiwaniem na podwy˝ki.

– Nie prowadzi∏em w∏asnych badaƒ, ale

wiem, ˝e sytuacja jest skomplikowana.

G∏ównie z uwagi na propozycje dotyczàce

podwy˝ek. W ciàgu kilku dni wypracuj´

w tej sprawie stanowisko, ˝eby pomóc mi-

nistrowi Kaczmarkowi w podj´ciu decyzji.

Spraw´ traktuj´ jako pilnà. 

Postawi∏ Pan na ludzi z Gdaƒska.
Pozostali te˝ przyjadà z Pomorza? 

▲
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– Stawiam na fachowców. Jednym z nich

jest pan Gutowski, Êwietny policjant. 

Wed∏ug mnie ta nominacja to dobry znak

dla Policji.

A pozostali dwaj zast´pcy? 
– Nie wyobra˝am sobie, by Policja funk-

cjonowa∏a bez szefów pionów kryminalne-

go i logistycznego. To b´dzie jedna z pierw-

szych decyzji moich i ministra.

Na wieÊç o tym, ˝e prokurator zostaje
szefem Policji, pojawi∏y si´ pog∏oski
o tym, ˝e Policja ma teraz byç „zbrojnym
ramieniem prokuratury”. 

– Nieprawda. Absolutnie zaprzeczam.

Ministerstwo SprawiedliwoÊci nie ma zaku-

sów na to, by zaw∏adnàç Policjà. Nie ma

do tego podstaw prawnych ani projektów

ich zmiany. To, ˝e jestem prokuratorem,

mo˝e byç plusem dla mnie i dla Policji.

Przede wszystkim jestem prawnikiem,

a dzi´ki doÊwiadczeniu zawodowemu

potrafi´ podejmowaç decyzje w stresie.

Znam wiele problemów Êrodowiska policyj-

nego. Sàdz´, ˝e mam podstawy do tego, by

byç dobrym komendantem. 

Mówi si´ te˝ o zakusach Ministerstwa
SprawiedliwoÊci na Centralne Biuro
Âledcze.

– Nic mi o tym nie wiadomo. Tak jest

usytuowane FBI w Stanach Zjednoczo-

nych. W Polsce, w obecnym porzàdku

prawnym, takie podporzàdkowanie jest

niemo˝liwe. 

W obecnym – tak.
– Nie s∏ysza∏em o planach zmiany prze-

pisów. 

Jednà z przyczyn niezadowolenia
policjantów jest upolitycznienie formacji.
Jak zaanga˝owanie Policji w polityk´
b´dzie wyglàda∏o za komendanta
Kornatowskiego?

– Pe∏niàc wszystkie dotychczasowe

funkcje, by∏em apolityczny i taki pozostan´

jako komendant. OczywiÊcie mam swoje

poglàdy polityczne, którymi si´ nie podzie-

l´. By∏em, jestem i b´d´ z dala od czynne-

go udzia∏u w polityce.

Inna plotka g∏osi, ˝e jest Pan tu po to, by
oczyÊciç szeregi z resztek by∏ych esbeków
i z wszystkich, którzy byli w ZOMO. B´dzie
Pan bada∏ ˝yciorysy?

– Kwestie kadrowe sà oczywiÊcie wa˝ne.

Na poczàtek przyjrz´ si´ temu, kto pracuje

g∏ównie tu, w KGP. A nad problemem 

by∏ych funkcjonariuszy SB b´d´ zastana-

wia∏ si´ póêniej. 

B´dzie Pan tropi∏ zomowców?
– Trudno wszystkich wrzucaç do jedne-

go worka tylko dlatego, ˝e mieli epizod

z ZOMO. Du˝a cz´Êç kadry pracuje po 30

lat i wywodzi si´ z Milicji Obywatelskiej.

Wszyscy wiemy, jaki by∏ sposób naboru

do milicji. Wielu m∏odych odbywa∏o wtedy

wojsko w organach MSW i jednostkà orga-

nizacyjnà, która wciela∏a tych ludzi, by∏o

tzw. ZOMO. Sam fakt, ˝e ktoÊ odby∏ woj-

sko w ZOMO, o niczym nie Êwiadczy.

Wa˝ne mo˝e byç to, co ten cz∏owiek tam

robi∏. Bo oczywiÊcie nie chc´, by w

naszych szeregach byli ludzie, którzy 

pope∏nili przest´pstwa w rozumieniu 

kodeksu karnego. 

Komendant cywil mo˝e nie wiedzieç, ˝e
policjanci bojà si´, ˝e tam na górze ktoÊ
majstruje przy zmianie systemu
emerytalnego. 

– Broƒ Bo˝e! Mój poprzednik te˝ by∏ cy-

wilem z punktu widzenia ustawy o Poli-

cji. I dementowa∏ te plotki. Nie mam ch´ci

i pomys∏u na to, by cokolwiek w tej sprawie

zmieniaç. Chcia∏bym zastrzec sobie prawo

do zmian, które poprawi∏yby sytuacj´ mate-

rialnà funkcjonariuszy. Na pewno nie zamie-

rzam niczego nikomu odbieraç. Zresztà 

system emerytalny w prokuraturze jest zbli-

˝ony do tego, który obowiàzuje w s∏u˝bach

mundurowych. A ja, przychodzàc tutaj, z

jego dobrodziejstw ju˝ nie skorzystam.

Jakim szefem dla stu tysi´cy ludzi
zamierza Pan byç? B´dzie Pan s∏ucha∏,
rozmawia∏, czy te˝ arbitralnie podejmowa∏
decyzje?

– Sà decyzje, które b´d´ podejmowa∏

sam, jak wymaga tego funkcja. To te, które

dotyczà zdarzeƒ nag∏ych i wynikajà z ustawy

o Policji. Te, które wymagajà konsultacji,

b´dà konsultowane. Zamierzam stworzyç

cia∏o doradcze z∏o˝one z komendantów 

wojewódzkich, ˝eby zasi´gaç ich opinii

w sprawach ˝ywotnych dla policjantów.

Nie dosz∏a do skutku zaplanowana narada
roczna komendantów wojewódzkich...

– Odb´dzie si´ na pewno. Przygotowuj´

si´ do niej. 

Która jednostka pracuje lepiej: ta, której
policjanci ∏apià wielu bandytów czy ta,
na której terenie dzia∏ania jest spokojnie?

– Liczba przest´pstw na danym terenie

nie musi Êwiadczyç o jakoÊci pracy Policji.

A ocenianie jednostki tylko na podstawie

osiàganych wyników te˝ nie jest do koƒca

sprawiedliwe. Trzeba to wypoÊrodkowaç. 

Poprzednie kierownictwo Policji
rozpocz´∏o wiele projektów. WÊród nich
wymian´ umundurowania. B´dzie Pan jà
kontynuowa∏?

– OczywiÊcie. Te prace b´dà trwa∏y.

Ci, którzy Pana znajà, mówià, ˝e ma Pan
du˝e poczucie humoru. Zna Pan dowcipy
o policjantach?

– Znam, ale nie potrafi´ nimi sypaç jak

z r´kawa. W towarzystwie raczej wtràcam

dowcipy, niekoniecznie o policjantach. 

Dzi´kujemy za rozmow´. ■

IRENA FEDOROWICZ, PAWE¸ CHOJECKI
zdj. Andrzej Mitura

rozmowa zosta∏a przeprowadzona 16 lutego 2007 r.

Konrad Kornatowski jest 01 KGP od 12 lutego 2007 roku. Ma 49 lat. W 1984 roku
skoƒczy∏ prawo na Uniwersytecie Gdaƒskim. Od po∏owy lat 80. pracowa∏ jako proku-
rator w TrójmieÊcie. By∏ mi´dzy innymi prokuratorem rejonowym w Gdyni i woje-
wódzkim w Gdaƒsku. Szefowa∏ w wydziale Êledczym Prokuratury Okr´gowej
w Gdaƒsku, by∏ tam te˝ rzecznikiem prasowym. W listopadzie 2005 roku zosta∏ za-
st´pcà szefa Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, a od wrzeÊnia 2006 by∏ szefem
Biura ds. Przest´pczoÊci Zorganizowanej w Prokuraturze Krajowej. 
W TrójmieÊcie prokurator Konrad Kornatowski wspó∏pracowa∏ z prokuratorem Janu-
szem Kaczmarkiem i z insp. Stanis∏awem Gutowskim. 
Nowy komendant ma ˝on´ Krystyn´ (prawniczka) i 10-letnià córk´ Joann´, o której
tata mówi, ˝e nic nie robi na pó∏ gwizdka. Asia ma kota Salema. 
Komendant mówi o sobie, ˝e stres roz∏adowuje w sporcie. Zimà jeêdzi na nartach, 
latem uprawia windsurfing. 
Jako zwolennik klasycznej szko∏y logicznego myÊlenia na biurku trzyma „Ma∏y Po-
radnik Kubusia Puchatka”, do którego czasem zaglàda.

▲
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Rozmowa z insp. STANIS¸AWEM
GUTOWSKIM, nowym pierwszym
zast´pcà komendanta g∏ównego
Policji ds. prewencji

Którà jednostk´ oceni∏by Pan wy˝ej: t´,
której policjanci ∏apià wielu bandytów,
czy t´, na której terenie dzia∏ania jest
spokojnie?

– Dobrze jest tam, gdzie jest spokojnie.

Dà˝enie do takiego stanu jest, moim zda-

niem, najwa˝niejszym zadaniem Policji. 

Obejmuje Pan stanowisko
po wielomiesi´cznym „bezkrólewiu?... 

– Policja jest dzisiaj w bardzo trudnym

momencie – Êwiadczà o tym badania nastro-

jów policjantów. Trzeba wiele zrobiç, aby to

zmieniç. Uwa˝am, ˝e cz´Êciowo jesteÊmy

sami sobie winni. Policjanci sà ju˝ troch´

zm´czeni ciàg∏ym podnoszeniem poprzecz-

ki wymagaƒ bez podnoszenia uposa˝eƒ. 

Jak Pan by rozdzieli∏ podwy˝ki: ca∏oÊç
w dodatki czy cz´Êç w grupy?

– Sprawa nie jest zamkni´ta. Minister

spraw wewn´trznych i administracji zleci∏

nam przeanalizowanie tej sprawy na nowo

i przedstawienie stanowiska. OsobiÊcie 

jestem zwolennikiem rozdzia∏u podwy˝ki

w proporcjach 50 na 50. 

Trwajà prace nad systemem oceny pracy
prewencji. Wykorzysta Pan dotychczasowy
dorobek, czy te˝ ma Pan w∏asnà koncepcj´?

– Cz´Êç mierników oceny pracy prewen-

cji opracowana jest êle. Niektóre sà wr´cz

szkodliwe dla s∏u˝by. Trzeba je przygotowaç

na nowo. Policjanta prewencji powinniÊmy

oceniaç na podstawie zdarzeƒ, które zaist-

nia∏y w czasie jego s∏u˝by w rejonie patrolo-

wania. PowinniÊmy tak˝e sprawdzaç, czy 

reaguje na widoczne oznaki ∏amania prawa. 

W projektowanym systemie mierników nie
by∏o liczby wystawianych mandatów karnych.

– Nie by∏o i nie b´dzie. Szczytem g∏upo-

ty i wyjàtkowej nieodpowiedzialnoÊci by∏o-

by ˝àdanie, aby policjant w czasie s∏u˝by

patrolowej na∏o˝y∏ na przyk∏ad 10 manda-

tów, zatrzyma∏ trzy dowody rejestracyjne,

jedno prawo jazdy, sporzàdzi∏ dwa wnioski

do sàdu grodzkiego itd. Jestem zdecydowa-

nie przeciwny takim praktykom. Podstawo-

wym zadaniem policjanta prewencji jest za-

pobieganie przest´pstwom i wykrocze-

niom, a tak˝e reagowanie na wszelkie prze-

jawy nieprawid∏owych zachowaƒ. I z tego

trzeba go rozliczaç. Nale˝y te˝ kontrolowaç

zaanga˝owanie policjantów prewencji w za-

dania ruchu drogowego.

Czy w systemie ocen b´dzie Pan bra∏
pod uwag´ badania opinii na temat
poczucia bezpieczeƒstwa?

Uwolniç 
dzielnicowych!

– Pracujemy przede wszystkim po to, by

tworzyç poczucie bezpieczeƒstwa w kra-

ju. I do tego potrzebne sà badania spo∏ecz-

ne. Na pewno b´dziemy z tego narz´dzia

korzystaç. 

Niektórzy mówià, ˝e to nie jest dobry
moment do szefowania Policji, bo ma ona
Êwietne notowania. 71 procent Polaków
wysoko ocenia jej prac´. Mo˝na ten wynik
poprawiç?

– Chcia∏bym, aby tak si´ sta∏o. W Polsce

od wielu lat spada liczba zdarzeƒ przest´p-

czych. To bez wàtpienia ma olbrzymi

wp∏yw na notowania. Trzeba jednak pami´-

taç i o tym, ˝e na ocen´ spo∏ecznà pracy 

Policji wp∏ywa te˝ jakoÊç pracy policjan-

tów. I tu tkwià powa˝ne rezerwy, po które

mo˝na si´gnàç.

Prewencja to mi´dzy innymi dobrzy
dzielnicowi. Poprzednie kierownictwo
Policji zapowiada∏o awansowanie poziome
dla dzielnicowych, ˝eby nie uciekali. 
Czy Pan wdro˝y takà praktyk´?

– Nie tylko poprzednie kierownictwo.

Kiedy zaczyna∏em s∏u˝b´, wielu prze∏o˝o-

nych myÊla∏o nad tym, jak ul˝yç dzielnico-

wym. S´k w tym, ˝e w komisariatach bra-

kuje policjantów do pracy, a dzielnicowi sà

zawsze „pod r´kà”. 

Dzielnicowy ma 60 procent czasu sp´dzaç
w terenie, tymczasem cià˝y na nim
mnóstwo dodatkowych obowiàzków
i – w niektórych jednostkach – musi
„wyrabiaç norm´” za nieobecnych
kolegów. Internauci za∏o˝yli na forum
wàtek pt. „Dzielnicowemu piórko
w ty∏ek”... 

– By∏oby bardzo dobrze, gdyby dzielnicowi

wykonywali wy∏àcznie zadania, do których

zostali powo∏ani. Musimy szukaç sposobów

i dà˝yç do wypracowania takich rozwiàzaƒ 

organizacyjnych, by uwolniç dzielnicowych

od dodatkowych obowiàzków. 

Inspektor Stanis∏aw Gutowski zast´pcà KGP jest od 14 lutego 2007 roku. Ma 49 lat, nie-
bieski mundur za∏o˝y∏ w 1977 roku; pierwsze cztery lata pracowa∏ w prewencji, potem
w wydziale dochodzeniowo-Êledczym KMP W Gdyni; od 1997 roku przez dwa lata zajmo-
wa∏ si´ kadrami i szkoleniem w gdaƒskiej KWP; w 1999 roku wróci∏ do KMP w Gdyni i pra-
cowa∏ jako I zast´pca do spraw kryminalnych; od 2002 przez dwa lata by∏ szefem KMP
w Gdyni; przez kolejne trzy lata by∏ I zast´pcà komendanta wojewódzkiego pomorskiej
policji.
˚ona, Krystyna, pracuje w KMP w Gdyni, gdzie administruje siecià komputerowà. Syn,
Pawe∏, ma 22 lata, studiuje matematyk´ na Politechnice Gdaƒskiej.
Insp. Gutowski, przez podw∏adnych zwany Gutkiem albo Guciem, lubi zwierz´ta. 
W Gdyni z rodzinà zosta∏y pies – bokserka Meggi i kot Teodor.
Hobby komendanta to prace domowe – sam zbudowa∏ rodzinny dom. W wolnym czasie
chodzi po górach, marzy o podró˝ach po Europie.

▲
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Rzàd przyjà∏ ostatnio dwa programy mi´dzyresortowe:
„Razem bezpieczniej” i „Zero tolerancji dla przemocy
w szkole”. W obu Policja ma wiele zadaƒ. Prewencja
jest na to przygotowana?

– Obydwa programy realizuje wiele podmiotów. Policja

jest jednym z nich. Nie mam wàtpliwoÊci, ˝e wywià˝emy

si´ z na∏o˝onych na nas zadaƒ. Mamy odpowiednie mo˝li-

woÊci i doÊwiadczenie. Wa˝ne, aby do realizacji programu

„Razem bezpieczniej” w∏àczy∏y si´ samorzàdy. 

Do prewencji trafiajà g∏ównie m∏odzi policjanci. Sà
dobrze przygotowani? Jak Pan ocenia system szkolenia? 

– Program szkolenia podstawowego wed∏ug mnie wy-

starcza do tego, by policjanci dobrze pe∏nili s∏u˝b´ patro-

lowà. W szkolnictwie policyjnym powinna nastàpiç wi´k-

sza stabilizacja, bo teraz wiele oÊrodków szkolenia nie na-

dà˝a za cz´sto zmieniajàcymi si´ programami. 

Dzi´kujemy za rozmow´. ■

IRENA FEDOROWICZ, PAWE¸ CHOJECKI
zdj. Andrzej Mitura

rozmowa zosta∏a przeprowadzona 15 lutego 2007

Przychodzimy,
odchodzimy...

3 listopada 2005 r. przysze-
d∏em do Policji z jasno okreÊlo-
nym programem dzia∏ania.
Obejmowa∏em ster ponadstuty-
si´cznej instytucji ze Êwiadomo-

Êcià odpowiedzialnoÊci za bezpieczeƒstwo blisko 40 mln
obywateli. 

Przez te pi´tnaÊcie miesi´cy pozna∏em tysiàce fanta-
stycznych ludzi – pasjonatów s∏u˝by. Pokocha∏em Policj´!
To dzi´ki Wam, Kole˝anki i Koledzy, uwierzy∏em, ˝e
w krótkim czasie uda si´ jà zmodernizowaç. Rzuci∏em si´
w wir pracy, która poch∏on´∏a mnie bez reszty. Stara∏em
si´ swoim entuzjazmem porywaç do dzia∏ania innych.
Wielu z Was mi uwierzy∏o. 

Z ca∏ego serca dzi´kuj´ wszystkim, którzy pomogli mi
w wype∏nieniu misji Komendanta G∏ównego Policji. Ma-
my za sobà najtrudniejszy odcinek drogi. Ten bardziej
wdzi´czny, choç te˝ nie∏atwy, zostawiam do przebycia mo-
jemu nast´pcy. 

Przed Paƒstwem realizacja uchwalonej przez parla-
ment ustawy o modernizacji Policji. Czas spe∏niania ocze-
kiwanych z niecierpliwoÊcià przez policjantów obietnic,
na których realizacj´ uda∏o si´ w stu procentach zagwa-
rantowaç dodatkowe 4,5 miliarda z∏. Jeszcze raz dzi´ku-
j´ wszystkim, którzy si´ do tego przyczynili. To wielka
sprawa! 

Szanowni Paƒstwo! Komendanci g∏ówni Policji przy-
chodzà i odchodzà, a Policja trwa jako opoka bezpieczeƒ-
stwa wewn´trznego NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej.

(-) MAREK BIE¡KOWSKI

Tu˝ przed zamkni´ciem tego
numeru „Policji 997”, 20 lutego br.,
w ∏ódzkiej Akademii Sztuk Pi´knych
rozstrzygni´to konkurs
na koncepcj´ nowego
umundurowania policyjnego.
Pierwszà nagrod´ jednomyÊlnie
przyznano Piotrowi Suchockiemu,
absolwentowi uczelni.

W yró˝nienia dostali Maria Kuêma

i Micha∏ Szulc, studenci V roku

Wydzia∏u Tkaniny i Ubioru, co

oznacza, ˝e równie˝ ich pomys∏y zostanà

wykorzystane w tworzeniu przysz∏ych

mundurów.

NAJPIERW S¸U˚BOWY
Z zaprezentowanych przez zwyci´zc´ kon-

kursu propozycji najwi´cej uznania zyska∏

mundur s∏u˝bowy. Spodnie bojówki z po-

dwójnà nogawkà – cz´Êç ortalionowa

wpuszczana do butów i zewn´trzna moco-

wana na dowolnej wysokoÊci (np. na górze

cholewki), by nie brudzi∏a si´ podczas zi-

mowej chlapy lub nie zaczepia∏a o prze-

szkody w czasie poÊcigu. Golf z policyjnym

emblematem i z wstawkami na ∏okciach

i barkach, by nie wyciera∏ si´ w tych miej-

scach. Uniwersalna podpinka polarowa

zak∏adana pod kurtk´, gdy jest zimno,

i zdejmowana przy wy˝szych temperatu-

rach (bez wzgl´du na por´ roku), stanowià-

ca osobny element umundurowania.

Czapka zimowa z grubej dzianiny.

Kurtki (zimowa i letnia) do pasa zapina-

ne na „ekspresy”, tj. zamki b∏yskawiczne

▲

Ko
nk

ur
s 

ro
zs

tr
zy

gn
i´

ty

Mundur dla
policjantów 
z ruchu
drogowego,
jedyny, w którym
elementy
odblaskowe 
przymocowane
sà na sta∏e
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obs∏ugiwane jednym pociàgni´ciem r´ki

(zimowa z dopinanym kapturem), Êciàga-

cze na zakoƒczeniach r´kawów i na dole.

Kamizelka z elementami wyposa˝enia

z piankà amortyzacyjnà zabezpieczajàcà

przed skutkami uderzeƒ, upadków itp.,

z ty∏u kontrafa∏da umo˝liwiajàca poszerze-

nie jej, by w zimne dni za∏o˝yç pod nià

sweter, golf lub podpink´ polarowà. Bia∏e

koszulki i krótkie spodnie oraz T-shirt

na lato. Stopnie na pagonach, wszystkie

elementy odblaskowe na rzepach lub

napach, by mo˝na je zdejmowaç, sta∏e ele-

menty odblaskowe tylko dla policjantów

z ruchu drogowego.

TERAZ SZYCIE
Do stroju kobiecego najwi´cej elementów

zostanie przyj´tych najprawdopodobniej

OTO JURORZY
Konkurs koordynowa∏ prof. Zygmunt Laskowski z ASP. O rozstrzygni´ciu zdecydo-
wa∏a komisja konkursowa. Z ASP w jej sk∏ad weszli: prof. Ma∏gorzata Garda, kierownik
Katedry Ubioru, przewodniczàca komisji oraz prof. El˝bieta Nawrocka-Staniecka,
prof. Irmina Aksamitowska, prof. Andrzej Rajch i dr Ma∏gorzata ¸ukawska. KGP 
reprezentowali Krzysztof Pacholski z Biura Logistyki Policji, m∏. insp. Jerzy Czwarno
z G∏ównego Sztabu Policji, podinsp. Gra˝yna Witkowska z NSZZ Policjantów, nad-
kom. Marek Haƒczuk i podkom. Jaros∏aw Mazek z Biura Prewencji i Ruchu Drogo-
wego oraz kom. Kajetan Krajewski z Biura Kontroli.

z propozycji Marii Kuêmy, golf 

i inne elementy zaprezentowane

przez Micha∏a Szulca tak˝e znaj-

dà swoje zastosowanie w stwo-

rzeniu idealnego policyjnego

uniformu.

Mimo ˝e konkurs zosta∏ roz-

strzygni´ty, nic nie jest do koƒca prze-

sàdzone. Teraz zostanà uszyte, na

razie z zast´pczych materia∏ów, udo-

skonalone elementy umundurowa-

nia. Pomoc w tym przedsi´wzi´ciu

zadeklarowa∏a kadra ASP w ¸odzi.

– Chodzi nam o to, by produkt,

który wyjdzie z naszej uczelni, by∏

bez zarzutu – stwierdzi∏a prof.

Ma∏gorzata Garda, kierownik

Katedry Ubioru. – Dlatego chce-

my wybraç to, co najlepsze ze

wszystkich trzech nagrodzonych prac i z∏o-

˝yç je w jednà ca∏oÊç. Ten „konglomerat”

b´dzie naszym finalnym produktem i zosta-

nie poddany wst´pnej ocenie policjantów.

Nad mundurem wyjÊciowym, nakryciem

g∏owy i innymi szczegó∏ami nadal trwajà

prace.

PREZENTACJA I TESTY
Dopiero po zaprezentowaniu nowoÊci,

i po uwzgl´dnieniu kolejnych opinii, zosta-

nà uszyte prototypy z w∏aÊciwych materia-

∏ów przeznaczone do testów. Funkcjonariu-

sze b´dà nosili je przez kilka miesi´cy, a ich

oceny majà mieç istotne znaczenie.

Jak wi´c widaç, do produktu finalnego

droga jeszcze daleka. Nie ma nawet mowy,

by, jak to zapowiadano wczeÊniej, mundur

zimowy przetestowaç jeszcze w tym roku.

Na pierwszy ogieƒ pójdzie mundur s∏u˝bo-

wy. Przedstawione propozycje mogà

ulec jeszcze wielu zmianom i udosko-

naleniom pod wp∏ywem uwag policjan-

tów z tzw. pierwszej linii. Jednà z cie-

kawszych przedstawi∏ na IFP Funk SG. ■

TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
rys. Piotr Suchocki

Mundur
çwiczebny 
w wersji zimowej
z dopinanym
kapturem

Mundur s∏u˝bowy
zimowy bez kurtki

Mundur 
s∏u˝bowy 
letni

Mundur 
galowy

Sweter 
rozpinany 
w mundurze
s∏u˝bowym

Mundur s∏u˝bowy letni
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interwencja
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– Reporta˝ wyjàtkowo nierzetelnie pokaza∏ fakty, godzàc przez

to w dobre imi´ policjantów i ca∏ej sto∏ecznej policji – mówi ko-

mendant sto∏eczny m∏. insp. Jacek K´dziora.

W miesi´czniku „Policja 997” postanowiliÊmy zatem uzupe∏niç

telewizyjny materia∏ o to, co si´ w nim nie znalaz∏o. Nie wypowia-

damy si´ o winie czy niewinnoÊci. Do faktów pokazanych w repor-

ta˝u telewizyjnym dok∏adamy tylko te pomini´te, które pokazujà

drugà stron´ tych zdarzeƒ...

INTERWENCJA PIERWSZA – POBITY 
Noc z 4 na 5 paêdziernika 2006 roku. Policja zostaje wezwana przez

Piotra J., pobitego w okolicy pubu przy ul. Egipskiej.

● W telewizji pokazano: 

Piotr J. opowiada, jak to przyjecha∏ wezwany przez niego patrol,

ale skoƒczy∏o si´ tym, ˝e, zamiast ∏apaç sprawców pobicia, jego za-

kuli w kajdanki i odwieêli do komendy. Tam by∏ przewrócony

na pod∏og´, bity, kopany przez kilku policjantów, jeden z nich

stanà∏ mu na plecach. Bili go za to, co mia∏ wpisane w ksià˝eczce

wojskowej, za to, gdzie mieszka, za zdj´cie ˝ony, które mia∏

przy sobie, za wszystko. „Bili mnie za ka˝de s∏owo” – mówi Piotr J.

Ca∏y czas ubli˝ali mu i straszyli, wulgarnie wyra˝ali si´ o jego ˝onie.

˚àda∏ pomocy medycznej, ale mu odmówiono.

W reporta˝u rozmówcà dziennikarza jest pokrzywdzony, a jego

s∏owa „uzupe∏niajà” ˝ona i kolega, znajàcy przebieg zdarzeƒ z...

relacji Piotra J.

● W post´powaniach skargowym i prokuratorskim ustalono:

Zdarzenie odtworzono na podstawie treÊci skargi Piotra J. i rela-

cji siedmiu Êwiadków awantury w pubie, szeÊciu policjantów biorà-

cych udzia∏ w ró˝nych etapach tej interwencji, za∏ogi karetki pogo-

towia, stra˝nika miejskiego i pracowników izby wytrzeêwieƒ. Ana-

lizowane by∏y notatniki policjantów, zapisy w ksià˝ce dy˝urnego

i inna dokumentacja policyjna oraz lekarska. 

Na tej podstawie odtworzono nast´pujàcy przebieg zdarzeƒ: Za-

∏oga interwencyjna wezwana telefonicznie zasta∏a na ulicy ko∏o

pubu pokrwawionego Piotra J. i jego koleg´ Marka M. Obaj byli

pod widocznym wp∏ywem alkoholu. Twierdzili, ˝e zostali pobici,

a sprawcy uciekli do pubu. Policjanci udali si´ z nimi do wskazane-

go lokalu, pokrzywdzeni jednak nie rozpoznali tam nikogo. Za to

Piotr J. zaczà∏ zachowywaç si´ bardzo agresywnie w stosunku

do znajdujàcych si´ tam osób. Zaczepia∏, szarpa∏, wykrzykiwa∏

„Który ch… mnie pobi∏?” „Poka˝ ryj!” itp. GoÊcie z pubu ˝àdali

od policjantów, ˝eby uspokoili Piotra J., ale ten nie reagowa∏ na per-

swazje. Policjanci wezwali wi´c drugà za∏og´. Wyszli z Piotrem J.

na zewnàtrz i rozpocz´li penetracj´ okolicy lokalu, szukajàc spraw-

ców pobicia, ale dzia∏anie to utrudnia∏ sam pokrzywdzony, kopiàc

pobliskie budki gastronomiczne, wrzeszczàc i wulgarnie wyzywajàc

policjantów. Jego kolega zachowywa∏ si´ spokojnie. Wezwana za∏o-

ga pogotowia ratunkowego nie by∏a w stanie udzieliç pomocy me-

dycznej Piotrowi J., poniewa˝ rzuca∏ si´ i kopa∏. Do szpitala zabra-

no drugiego pokrzywdzonego, który po opatrzeniu obra˝eƒ zosta∏

zwolniony do domu. 

Coraz bardziej agresywnemu Piotrowi J. – m´˝czyênie, który

ma 192 cm wzrostu i oko∏o 120 kg wagi – policjanci musieli za∏o˝yç

kajdanki i przewieêç do KRP. Podczas drogi zatrzymany wali∏

w drzwi pojazdu, w budynku kopnà∏ policjanta w klatk´ piersiowà,

przewracajàc go (funkcjonariuszowi udzielano pomocy medycznej

w szpitalu), potem uderzy∏ w twarz stra˝nika miejskiego. Wreszcie

rzuci∏ si´ na pod∏og´ i zaczà∏ t∏uc w nià g∏owà. 

Lekarz wezwanego kolejny raz pogotowia ratunkowego poleci∏

przewieêç go do izby wytrzeêwieƒ. Piotr J. zosta∏ stamtàd zwolnio-

ny nast´pnego wieczora. Zg∏osi∏ si´ do szpitala na Banacha, gdzie

stwierdzono u niego liczne obra˝enia. Czy by∏y one skutkiem pobi-

cia przez sprawców przy pubie, czy te˝ przez policjantów, jak utrzy-

muje Piotr J., oceni sàd. 

O ˝adnym z ustalonych w post´powaniu faktów nie ma nawet

s∏owa w telewizyjnym reporta˝u. Jak równie˝ o tym, ˝e pok∏osiem

tej interwencji sà dwa Êledztwa: prokuratura pó∏nocnopraska

na skutek skargi z∏o˝onej przez Piotra J. prowadzi spraw´ prze-

ciwko policjantom o przekroczenie uprawnieƒ, a po∏udniowopra-

ska przeciwko Piotrowi J. o czynnà napaÊç i zniewa˝enie funkcjo-

nariuszy.

INTERWENCJA DRUGA – KOPNI¢TY
Historia Piotra J. ukaza∏a si´ w Polsacie w grudniu 2006 roku. Po-

niewa˝, jak twierdzà autorzy programu, po emisji z redakcjà skon-

taktowali si´ inni pokrzywdzeni w komendzie przy ul. Grenadie-

rów, powsta∏ kolejny reporta˝, w którym przypomniano spraw´ Pio-

tra J. i pokazano dwie nowe. I tak 3 stycznia br. widzowie poznali

spraw´ ma∏˝eƒstwa Edyty i Piotra K. Dotyczy∏a interwencji Policji

sprzed trzech lat.

● W telewizji pokazano:

Z relacji Edyty i Piotra K. dowiadujemy si´, ˝e 7 marca 2004 r.

bawili si´ w swoim mieszkaniu w gronie znajomych. Po pó∏nocy za-

uwa˝yli przez okno radiowóz i Piotr K. z kolegà wyszli na korytarz,

zobaczyç co si´ dzieje. Tam Piotr K. zosta∏ bezpodstawnie zatrzy-

many przez policjantów za to, ˝e nie mia∏ przy sobie dokumentów.

Kiedy w jego obronie stan´∏a ˝ona, brutalny policjant wyrwa∏ jej

z r´ki telefon komórkowy i wyrzuci∏ go, pchnà∏ jà na Êcian´ i za∏o-

˝y∏ kajdanki. Policjanci zabrali obydwoje K. do radiowozu. Nie po-

zwolili im zamknàç mieszkania ani si´ ubraç. W komendzie

przy Grenadierów osadzili ich w izbie zatrzymaƒ, uniemo˝liwiajàc

kontakt z adwokatem. Paƒstwo K. skar˝yli si´, ˝e nie tylko naru-

szono ich nietykalnoÊç cielesnà (Edyta mia∏a zostaç uderzona,

a Piotr kopni´ty), ale tak˝e byli obiektem ró˝nych szykan. Na przy-

k∏ad Edyt´ K. policjanci si∏à podnieÊli do góry, obcinajàc jej troczki

od spodni, a tak˝e wsadzili jà do celi z szeÊcioma pijanymi m´˝czy-

znami.

● W post´powaniu skargowym i prokuratorskim ustalono:

Przebieg wydarzeƒ odtworzonych na podstawie zeznaƒ Êwiad-

ków i dokumentacji policyjnej wyglàda nast´pujàco: 

7 marca 2004 r. oko∏o godziny 0.30. Policj´ wezwali mieszkaƒcy

bloku, którzy skar˝yli si´ na bardzo g∏oÊnà imprez´ u ma∏˝eƒstwa K. 

Na korytarzu mundurowi spotkali dwóch m´˝czyzn, których posta-

nowili wylegitymowaç, lecz ci odmówili i próbowali si´ oddaliç. By-

li pod wp∏ywem alkoholu. Policjanci zagrodzili im drog´, w stosun-

ku do Piotra K. u˝yli chwytów obezw∏adniajàcych. Poniewa˝ zatrzy-

many szarpa∏ si´, kopa∏ i ubli˝a∏, za∏o˝yli mu kajdanki. W tym

czasie z mieszkania paƒstwa K. wybieg∏o 15 osób, które usi∏owa∏y

„odbiç” legitymowanych. Policjanci, widzàc co si´ Êwi´ci, wezwali

wsparcie. Jedna z kobiet – Edyta K. podbieg∏a do funkcjonariusza

i, wtykajàc mu w r´k´ telefon komórkowy, za˝àda∏a, ˝eby natych-

miast porozmawia∏ z jej wujkiem adwokatem, a gdy policjant od-

mówi∏, uderzy∏a go w twarz. Z narastajàcà agresjà usi∏owa∏a uwolniç

„Bicie i poni˝anie zatrzymanych w tym komisariacie, 
to od dawna przyj´ty obyczaj” – taka jest teza
reporta˝u „Brutalni policjanci” wyemitowanego 
3 stycznia przez TV Polsat w programie „Interwencja”.
Przedstawiono w nim trzy ró˝ne zdarzenia z udzia∏em
funkcjonariuszy z warszawskiej komendy 
na Pradze-Po∏udnie.

▲
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zatrzymanego m´˝a, szarpiàc policjantów za mundury i wyzywajàc

ich. Wtedy równie˝ jej za∏o˝yli kajdanki. Na miejsce przyby∏y 

jeszcze trzy za∏ogi radiowozów. Edyt´ i Piotra K. zabrano do

komendy. Obydwoje trafili do izby zatrzymaƒ pod zarzutem czyn-

nej napaÊci na funkcjonariuszy, zniewa˝enia ich i utrudniania 

wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych. Bardzo szybko w KRP zjawi∏

si´ ich adwokat. Piotra K. umieszczono w izbie oddzielonej kratà

od pokoju, w którym przebywali policjanci i jego ˝ona.

– Zarzut o to, ˝e kobiet´ umieszczono w jednej celi z szeÊcioma

pijanymi m´˝czyznami, jest tak bzdurny, ˝e nikt myÊlàcy w to nie

uwierzy. ˚aden dy˝urny nie zezwoli∏by na coÊ takiego, bo mog∏yby

to zakoƒczyç si´ tragicznie dla zatrzymanej, a tym samym i dla po-

licjantów: dy˝urnego, jego prze∏o˝onych itd. – mówi podinsp.

Agnieszka Rybiƒska, naczelnik Wydzia∏u Inspekcji i Kontroli KSP. 

● Stan sprawy na dzisiaj:

Paƒstwo K. z∏o˝yli za˝alenie na zasadnoÊç zatrzymania ich przez

Policj´, jednak sàd rejonowy za˝alenie oddali∏. Z∏o˝yli skarg´ na po-

licjantów do komendy sto∏ecznej i do prokuratury. Wydzia∏ Inspek-

cji i Kontroli KSP przeprowadzi∏ omówione wczeÊniej post´powa-

nie skargowe. W kwestii zarzutów ma∏˝eƒstwa K. dotyczàcych ude-

rzenia Edyty i kopni´cia Piotra oraz zniszczenia telefonu komórko-

wego spraw´ uznano za nierozstrzygni´tà z braku obiektywnych

Êwiadków. 

Pozosta∏e zarzuty si´ nie potwierdzi∏y. Jedynym przewinieniem

interweniujàcych policjantów by∏o niedope∏nienie obowiàzku wy-

legitymowania osób uczestniczàcych w awanturze na korytarzu. To

naruszenie dyscypliny s∏u˝bowej przynios∏o skutki zgodne z proce-

durami – z policjantami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujàce.

Równie˝ po∏udniowopraska prokuratura, po przeprowadzeniu

czynnoÊci sprawdzajàcych, uzna∏a, ˝e policjanci nie przekroczyli

uprawnieƒ i odmówi∏a wszcz´cia post´powania. Na to postanowienie

zainteresowani z∏o˝yli za˝alenia i Êledztwo w tej sprawie przeprowa-

dzi∏a tym razem prokuratura z Pragi-Pó∏noc. Post´powanie zakoƒczy-

∏o si´ umorzeniem z braku cech przest´pstwa. W wyniku kolejnego

za˝alenia sprawa trafi∏a do prokuratury okr´gowej. 

W sprawie ma∏˝eƒstwa K. prokuratura prowadzi∏a dwa post´po-

wania. Jedno, z doniesienia K., o przekroczenie uprawnieƒ 

przez policjantów i drugie, z urz´du, o czynnà napaÊç i zniewa-

˝enie funkcjonariuszy przez Piotra K. W chwili, gdy oddajemy 

ten materia∏ do druku, sprawa policjantów czeka na decyzj´ war-

szawskiej prokuratury okr´gowej, a sprawa Piotra K. – na rozstrzy-

gni´cie w sàdzie.

INTERWENCJA TRZECIA –
NIEISTNIEJÑCY HUBERT G.
Sprawa ta jest najkrótsza. W reporta˝u wystàpi∏ m´˝czyzna podpi-

sany jako Hubert G., który opowiedzia∏, w jak brutalny sposób zo-

sta∏ potraktowany w komendzie przy Grenadierów, gdzie wykr´ca-

no mu r´ce, bito i kopano. Hubert G. to w rzeczywistoÊci Jacek P.,

znany Policji i wielokrotnie notowany z∏odziej, dzia∏ajàcy g∏ównie

w rejonie targowiska na Stadionie Dziesi´ciolecia. 5 listopada 2006 r.

zosta∏ zatrzymany przez policjantów, poniewa˝ wskaza∏ go m´˝-

czyzna, na którym Jacek P. kilka dni wczeÊniej dokona∏ rozboju.

Wszcz´to przeciwko niemu post´powanie, sàd zastosowa∏ dozór

policyjny. Charakterystyczne, ˝e Jacek P. nie z∏o˝y∏ ˝adnej skargi

na policjantów, natomiast, chowajàc si´ za fikcyjnym nazwiskiem,

skorzysta∏ z okazji i opowiedzia∏ dziennikarzowi o rzekomym 

pobiciu. 

Telewizyjna relacja z tej interwencji oparta jest wy∏àcznie na wy-

powiedzi Huberta G., vel Jacka P. Osoby, przeciwko której toczy si´

post´powanie o rozbój, o czym, jak i w poprzednich przypadkach,

w reporta˝u nie wspomniano. 

– W przypadkach ewidentnej nierzetelnoÊci dziennikarskiej,

a tak˝e ewidentnych pomówieƒ policjantów, b´dziemy kierowali

sprawy do sàdów – komentuje to komendant sto∏eczny Policji

Jacek K´dziora. 

Kiedy oddawaliÊmy ten numer do druku prawnicy KSP przygoto-

wywali pozew. ■

EL˚BIETA SITEK
zdj. Anna Michejda

▲

REAKCJE
Komendant sto∏eczny Policji:

– Z analizy post´powaƒ skargowych i prokuratorskich wynika, ˝e

policjanci nie z∏amali prawa – mówi m∏. insp. Jacek K´dziora. – Re-

lacja o zdarzeniach przedstawiona w programie „Interwencja” ma

charakter wyjàtkowo nieobiektywny, pochodzi bowiem od osób, wo-

bec których prowadzone sà post´powania przygotowawcze i które,

prawdopodobnie chcàc umniejszyç swojà win´, oskar˝ajà funkcjona-

riuszy. WystosowaliÊmy do TV Polsat pismo, wskazujàc braki i b∏´-

dy w reporta˝u i prosiliÊmy o zamieszczenie sprostowania. 

TV Polsat:

26 stycznia br. z Polsatu nadesz∏a do KSP odpowiedê. Czytamy

w niej m.in.: „(…) pragn´ wyraziç g∏´bokie rozczarowanie fak-

tem, ˝e obywatelska postawa naszego reportera, mogàca przyczy-

niç si´ do wyeliminowania mo˝liwych nieprawid∏owoÊci w ko-

mendzie przy Grenadierów zosta∏a przyj´ta nie z ˝yczliwym zain-

teresowaniem ze strony Policji, ale z kategorycznym odrzuce-

niem”. Autor i producent programu stwierdzajà, ˝e wielokrotnie

zwracali si´ do Policji z proÊbà o komentarz do zdarzeƒ przedsta-

wionych w reporta˝u, ale bezskutecznie. 

Rzecznik KSP:

– Kiedy dziennikarz Polsatu chcia∏, abym skomentowa∏ przy-

padki rzekomego pobicia w komendzie przy Grenadierów, popro-

si∏em o zw∏ok´, abym móg∏ si´ zapoznaç z ustaleniami poczynio-

nymi przez nasze s∏u˝by – mówi podinsp. Mariusz Soko∏owski.

– W KRP prowadzone by∏o post´powanie i przygotowywano mi

materia∏y na ten temat. Tymczasem, nie czekajàc na mojà wypo-

wiedê, reporta˝ zosta∏ wyemitowany. 

Autor reporta˝u:

„(…) Mariusz Soko∏owski stwierdza, ˝e nieprawdziwe jest stwier-

dzenie, ˝e panià Edyt´ K. zamkni´to w celi razem z m´˝czyznami.

Pragn´ tylko zwróciç uwag´ na fakt, ˝e w materiale zapyta∏em o to

rzeczniczk´ prokuratury. Na pytanie, czy fakt owego zamkni´cia po-

twierdzi∏ si´, odpowiedzia∏a twierdzàco” – pisze do KSP.

Rzecznik prokuratury:

– W rozmowie z dziennikarzem potwierdzi∏am jedynie fakt za-

trzymania Edyty K. w izbie zatrzymaƒ, nic nie mówi∏am o wspól-

nej celi z m´˝czyznami – mówi prokurator Renata Mazur. – Do-

da∏am nawet, ˝e Êwiadkowie nieco inaczej opisujà sytuacj´

umieszczenia w celi ni˝ pokrzywdzona. 

Obywatele...

Redaktorzy Polsatu twierdzà, ˝e po wyemitowaniu reporta˝u

dostali „kolejne doniesienia od obywateli uskar˝ajàcych si´

na niew∏aÊciwe zachowanie lub nawet brutalnoÊç i przekraczanie

uprawnieƒ przez policjantów z rzeczonego komisariatu”.

i policjanci

Na Internetowym Forum Policyjnym roÊnie liczba postów za-

rzucajàcych nierzetelnoÊç dziennikarskà omawianemu reporta˝o-

wi. A tak˝e pe∏nych gorzkich s∏ów pod adresem mediów polujà-

cych na tanià sensacj´ kosztem prawdy. Policjanci skar˝à si´ rów-

nie˝ na to, ˝e w takich sytuacjach nikt ich nie broni.
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JEWGIENIJ NAGORIANSKYJ, pseudonim
„˚enia”, urodzony 12 kwietnia 1968 r.,
obywatel Ukrainy. Rysopis: wzrost oko∏o
163 cm, sylwetka szczup∏a, w∏osy krótkie,
proste, ciemne, wàsy szczotkowate, twarz
owalna, cera Êniada, czo∏o wysokie, nos
Êredni, garbaty, koniuszek nosa gruby.
Widoczne ubytki uz´bienia. Znaki szcze-
gólne: blizny po ranie ci´tej na prawym
przedramieniu. Poszukiwany listem 
goƒczym za zabójstwo od 2001 r. przez
Prokuratur´ Rejonowà w Krakowie.
(zdj´cie z 2000 r.)

ANDRZEJ TYBURSKI, syn Stanis∏awa,
pseudonim „Tyburek”, urodzony
31 marca 1972 r., ostatnio zamieszka∏y
w Warszawie przy ul. Garncarskiej 19.
Poszukiwany od 1999 r. Podejrzany
o przest´pstwa kryminalne w ca∏ym kraju,
w tym o zabójstwo policjanta
w Miko∏ajkach 17 sierpnia 2002 r.

KAZIMIERZ KOÂCIELNIAK, syn
W∏adys∏awa, urodzony 6 lutego 1963 r.,
zamieszka∏y w Olszówce, gmina
Mszana Dolna, woj. ma∏opolskie. 
Poszukiwany listami goƒczymi przez
Prokuratury Rejonowe w Nowym 
Targu i w Suchej Beskidzkiej, mi´dzy
innymi za zabójstwo.

HENRYK TADEUSZ STOK¸OSA, urodzony 4
stycznia 1949 r. w Lipinach, zamieszka∏y
w Âmi∏owie. Rysopis: wzrost ok. 170 cm,
w∏osy siwe, wyraêna ∏ysina czo∏owa,
wàsy szczotkowate, twarz owalna, nos
prosty, mo˝e nosiç brod´. Poszukiwany
przez Prokuratur´ Okr´gowà w Warszawie
od 30 stycznia br. Podejrzany jest o
pope∏nienie kilku przest´pstw
polegajàcych na udzieleniu znacznych
korzyÊci majàtkowych osobom pe∏niàcym
funkcj´ publicznà w Ministerstwie
Finansów i wymiarze sprawiedliwoÊci. 

Najbardziej poszukiwani przest´pcy
w naszym kraju. Prezentujemy oÊmiu
z najgroêniejszych. Oto oni:

Na podstawie materia∏ów 
Biura Kryminalnego KGP oraz KWP 

opracowa∏ T.N. wg stanu na dzieƒ 15 lutego 2007 r.

JANUSZ PIEGZIK, syn Jana i Marii, 
urodzony 2 listopada 1954 r. 
w Bydgoszczy. Ostatnio zamieszka∏y 
w Jaworznie. Rysopis: wzrost oko∏o
165–170 cm, kr´pa budowa cia∏a, wàsy,
twarz okràg∏a, cera Êniada, czo∏o wysokie,
∏ysina czo∏owa, oczy ciemne, nos ma∏y,
uszy ma∏e. Poszukiwany za zabójstwo
listem goƒczym od 6 czerwca 2000 r.
wydanym przez Prokuratur´ Rejonowà
w Jaworznie.

TOMASZ KUFLOWSKI vel
Kuflowski-Âwistak, urodzony
27 wrzeÊnia 1975 r. Poszukiwany listem
goƒczym przez Prokuratur´ Apelacyjnà
w Katowicach, m.in. za udzia∏
w zorganizowanej grupie przest´pczej
i pobicie ze skutkiem Êmiertelnym.
Zachowaç szczególne Êrodki ostro˝noÊci.
Mo˝e posiadaç broƒ palnà.

PAWE¸ HENECZKOWSKI, urodzony
1 marca 1975 r., zamieszka∏y w Gdaƒsku.
Poszukiwany od 2000 roku listem
goƒczym przez Prokuratur´ Rejonowà
w Gdaƒsku za zabójstwo. Mo˝e ukrywaç
si´ za granicà.

MARIUSZ WRO¡SKI, syn Jerzego i Marii,
urodzony 13 stycznia 1973 r. w Malborku. 
Poszukiwany kilkoma listami goƒczymi
na terenie kraju, m.in. przez Prokuratur´
Rejonowà w Malborku za zabójstwo z broni
palnej w 1996 r. Ponadto poszukiwany
jest przez policj´ niemieckà za napad
i usi∏owanie zabójstwa portiera w hotelu
w Monachium. Znaki szczególne: blizna
na czole, blizna na prawym kolanie, 
tatua˝ na prawym ramieniu (smok i ptak).
Porusza si´ po ca∏ej Europie, z ∏atwoÊcià
przekracza granice. Pos∏uguje si´ fa∏szy-
wymi dokumentami. Ostatnio przyjecha∏
do Polski w przebraniu kobiety.

Top lista
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Sà dwie. Marietta, lat 18, i Agnieszka, lat 30. Nie zna∏y
si´ i nigdy wczeÊniej ze sobà nie rozmawia∏y. Obydwie
spotka∏o to samo. Twierdzà, ˝e policjant W∏adys∏aw ¸.
dotyka∏ ich piersi, zaglàda∏ do spodni, jednej
proponowa∏ seks. W komisariacie. 

PIERÂ LEWA 
22 maja 2006 roku z policyjnej izby zatrzymaƒ do komisariatu Po-

znaƒ-Je˝yce zosta∏a przywieziona Marietta J., uczennica techni-

kum, podejrzana o rozbój i wymuszenie. Dy˝ur pe∏ni∏ Waldemar B.

Pomocnikiem dy˝urnego by∏ W∏adys∏aw ¸. To on zaprowadzi∏

dziewczyn´ do celi. Marietta J. twierdzi, ˝e policjant jà przeszuka∏,

rozpià∏ jej spodnie, kaza∏ podnieÊç bluzk´ i chwyci∏ za pierÊ. Lewà

pierÊ.

– Dotyka∏ mnie i pyta∏, czy lubi´ byç tak pieszczona – poskar˝y-

∏a si´ funkcjonariuszowi, który tego samego dnia zabiera∏ jà z komi-

sariatu. 

Policjant opowiedzia∏ o rozmowie prokuratorowi i sporzàdzi∏

z rozmowy notatk´. Sama dziewczyna nie z∏o˝y∏a doniesienia

o przest´pstwie. Niespe∏na tydzieƒ póêniej, gdy o sprawie zrobi∏o

si´ g∏oÊno, st. asp. B∏a˝ej H., dy˝urny z je˝yckiego komisariatu, 

zapyta∏ st. post. W∏adys∏awa ¸.:

– Dlaczego przeszukiwa∏eÊ t´ kobiet´?

– Zosta∏a przywieziona z policyjnej izby 

zatrzymaƒ i musia∏a byç przeszukana – odpo-

wiedzia∏ tamten. T∏umaczy∏, ˝e przeczesa∏

w∏osy podejrzanej i ˝e znalaz∏ w nich spink´. 

– Jakim prawem jà przeszukiwa∏eÊ? – dopy-

tywa∏ dy˝urny.

– A kto mia∏ to zrobiç? – odpowiada∏ pyta-

niem na pytanie.

– Na jakiej podstawie zaglàda∏eÊ jej w spodnie, chwyta∏eÊ

za pierÊ? – denerwowa∏ si´ policjant.

– Ka˝da osoba przywieziona musi byç przeszukana – mia∏ odpo-

wiedzieç W∏adys∏aw ¸. 

Z tej rozmowy te˝ powsta∏a notatka. B∏a˝ej H. napisa∏: „Zdener-

wowa∏em si´ i udzieli∏em mu reprymendy s∏ownej”. 

NIEDWUZNACZNA PROPOZYCJA 
11 czerwca 2006 r. oko∏o piàtej rano Agnieszka K. i jej trzy kole˝anki

wraca∏y taksówkà z imprezy. W którymÊ momencie mi´dzy kobie-

tami a taksówkarzem dosz∏o do awantury. Agnieszka K. twierdzi, ˝e

m´˝czyzna wyciàgnà∏ jà si∏à z samochodu, rzuci∏ na mask´ i próbo-

wa∏ Êciàgnàç spodnie. Broni∏a si´. Po∏ama∏a mu okulary. W tym 

czasie kole˝anka wezwa∏a policj´. Agnieszka zosta∏a odwieziona

do komisariatu na poznaƒskich Je˝ycach jako sprawczyni uszko-

dzenia mienia. Okulary, tak twierdzi∏ taksówkarz, mia∏y koszto-

waç 800 z∏. ˚àda∏ zwrotu pieni´dzy. 

Do czasu wyjaÊnienia sprawy Agnieszka K. mia∏a czekaç na

∏awce, w niewielkim pomieszczeniu tu˝ przed celami. Pilnowaç jej

mia∏ W∏adys∏aw ¸. Krzysztof G., który tego dnia pe∏ni∏ dy˝ur, 

pami´ta, ˝e policjant sta∏ oparty o futryn´ drzwi. Inni funkcjonariu-

sze widzieli, jak m´˝czyzna siedzia∏ z Agnieszkà na ∏awce i razem

palili papierosy. 

– Przyniós∏ mi nawet kaw´ – zezna∏a kobieta. – A potem zaczà∏

mówiç dziwne rzeczy. Pyta∏, czy lubi´ si´ kochaç, jak, gdzie i czy

kiedyÊ kocha∏am si´ w trójkàcie. 

Twierdzi, ˝e na poczàtku by∏a zaskoczona. Potem przestraszy∏a

si´ nie na ˝arty. Mówi, ˝e funkcjonariusz przyciàgnà∏ jà do siebie,

w∏o˝y∏ jej r´k´ pod bluzk´ i powiedzia∏: „Ale masz ∏adne cycuszki”.

Odepchn´∏a go, on w∏o˝y∏ jej r´k´ mi´dzy nogi i zapyta∏: „No co?

Nie moglibyÊmy si´ kiedyÊ pokochaç? Przestaƒ. Tobie to chyba fa-

ceta brakuje. Widz´ to w twoich oczach”.

– Nic nie powiedzia∏am. Ba∏am si´. Ba∏am si´, ˝e mnie zgwa∏ci

– mówi Agnieszka. 

Gdy przes∏uchiwa∏ jà kolejny policjant, nie poskar˝y∏a si´. Do-

piero dwa i pó∏ tygodnia póêniej z∏o˝y∏a doniesienie do prokuratu-

ry. Machina ruszy∏a.

SAMA POKAZA¸A BIUST 
– Gdyby to by∏ jeden czyn, sprawa pewnie nie znalaz∏aby si´ w sà-

dzie – mówi prokurator Ma∏gorzata Budych z Prokuratury Rejono-

wej Poznaƒ-Grunwald. – Mo˝na by∏oby pomyÊleç, ˝e pani si´ mÊci

na policjancie. Ale jest ma∏o prawdopodobne, by dwie obce osoby,

niezale˝nie od siebie, mówi∏y to samo. 

Prokurator dowiedzia∏a si´ najpierw o dru-

gim zdarzeniu. BezpoÊrednio od pokrzywdzo-

nej. O pierwszym donieÊli jej policjanci.

– Mogliby nie robiç sprawy, prawda? I prze-

milczeç wszystko. Ale oni te˝ nie chcà, ˝eby

w ich szeregach by∏y takie osoby – mówi pro-

kurator Budych.

Natychmiast wezwa∏a do siebie Mariett´ J.

Ta podczas przes∏uchania opowiedzia∏a, jak

potraktowa∏ jà funkcjonariusz. 

– Ja nie wiedzia∏am, ˝e to, co zrobi∏, jest karalne – mówi∏a. Opi-

sa∏a, jak m´˝czyzna wyglàda∏. ˚e by∏ siwy i wysoki. ˚e móg∏by byç

jej ojcem. I ˝e bez problemu go rozpozna. Wtedy te˝ zg∏osi∏a Êciga-

nie przest´pstwa. JakiÊ czas póêniej, podczas konfrontacji, p∏aczàc,

wskaza∏a na W∏adys∏awa ¸. Rozpozna∏a go te˝ druga kobieta. 

– Jestem za stary na takie rzeczy. Nie wiem, czemu ona tak po-

wiedzia∏a. Mam ˝on´ i starsze od niej córki – mówi∏ w prokuratu-

rze funkcjonariusz. 

Pami´ta∏, ˝e tamtego majowego dnia Marietta by∏a roztrz´siona

i chcia∏a koniecznie wiedzieç, kiedy wróci do domu. Przyszed∏

do niej do celi, bo go wezwa∏a – dzwoni∏a. Kiedy otworzy∏ drzwi,

dziewczyna zapina∏a spodnie. Przeszukiwa∏ jà wczeÊniej. I zabra∏

jej gumk´ do w∏osów. 

Druga kobieta te˝ zapad∏a mu w pami´ç. Agnieszka K. by∏a wyzywa-

jàca, prosi∏a o jego numer telefonu, a w którymÊ momencie sama Êcià-

gn´∏a sweter i pokaza∏a biust. Kaza∏ jej si´ wtedy ubraç i powiedzia∏, ˝e

jej biust go nie ciekawi. Za to wczeÊniej rozmawiali o pogodzie i nauce. 

– Mówi∏em jej, ˝e musi skoƒczyç szko∏´, ˝eby dostaç lepszà pra-

c´. Prosi∏a o papierosy. A potem mówi∏a o m´˝u i dzieciach. I o pod-

Stosunek zale˝noÊci

Stosunek zale˝noÊci 
to taki stan prawny 

lub faktyczny, w którym 
sprawy jednej osoby zale˝à
od woli drugiego cz∏owieka.
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bojach seksualnych. Jakby mnie to interesowa∏o! I ˝e jestem atrakcyjny.

Chcia∏a si´ umówiç na kaw´ i seks – wyjaÊnia∏ policjant. 

W prokuraturze twierdzi∏, ˝e propozycjami i zalotami kobiety pochwa-

li∏ si´ koledze dy˝urnemu, Krzysztofowi G. 

– On mi na to powiedzia∏: „To si´ umów”. Po co, zapyta∏em. Przecie˝

mam kobiet´.

POLICJANCI DONOSZÑ 
20 wrzeÊnia 2006 r. prokuratura postawi∏a W∏adys∏awowi ¸. zarzuty. 

Zosta∏ zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bowych. Zaraz po przes∏uchaniu

zadzwoni∏ do Krzysztofa G.:

– Wiesz, mówi∏em, ˝e chcia∏a si´ ze mnà umówiç, ˝e mi cycki poka-

za∏a i ˝e o tym tak˝e ciebie poinformowa∏em podczas dy˝uru. 

Policjant si´ wÊciek∏, zaklà∏ i roz∏àczy∏. Potem w prokuraturze zezna∏:

„By∏em zbulwersowany, ˝e on si´ chce mnà zas∏aniaç”.

Nie on jeden. Hucza∏o w ca∏ym je˝yckim komisariacie. Co chwila 

dociera∏y jakieÊ informacje. ˚e W∏adys∏aw ¸. poskar˝y∏ si´ dzielnicowe-

mu, i˝ policjanci na niego donoszà. Albo ˝e wypytywa∏ o jednà z paƒ w jej

miejscu zamieszkania i „w razie czego” zostawia∏ ludziom swój numer

telefonu. 

Podkomisarz Hubert Haegenbarth, naczelnik sekcji prewencji, bezpo-

Êredni prze∏o˝ony policjanta, przyznaje, ̋ e ̧ . nie by∏ ∏atwym cz∏owiekiem.

Z ETYKI ZAWODOWEJ POLICJANTA

Par. 2. W sytuacjach nieuregulowanych przepisami 
prawa lub nieuj´tych w niniejszych zasadach etyki za-
wodowej policjant powinien kierowaç si´ zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego i post´powaç tak, aby jego
dzia∏ania mog∏y byç przyk∏adem praworzàdnoÊci i pro-
wadzi∏y do pog∏´biania spo∏ecznego zaufania do Policji.
Par. 3. Policjant powinien wykonywaç czynnoÊci s∏u˝bo-
we wed∏ug najlepszej woli i wiedzy, z nale˝ytà uczciwo-
Êcià, rzetelnoÊcià, wykazujàc si´ odpowiedzialnoÊcià,
odwagà i ofiarnoÊcià.
Par. 4. Policjant we wszystkich swoich dzia∏aniach ma
obowiàzek poszanowania godnoÊci ludzkiej oraz prze-
strzegania i ochrony praw cz∏owieka, w szczególnoÊci
wyra˝ajàcy si´ w:
1) respektowaniu prawa ka˝dego cz∏owieka do ˝ycia;
2) zakazie inicjowania, stosowania lub tolerowania tortur
bàdê nieludzkiego lub poni˝ajàcego traktowania albo
karania. ▲
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– Mia∏ specyficzny styl bycia, objawiajàcy si´ trudnoÊciami w bez-

poÊrednim kontakcie z ludêmi – mówi. – Wymaga∏ sta∏ego nadzoru.

Czu∏o si´ u niego wypalenie zawodowe. 

Ale i naczelnik, i koledzy z komisariatu mówià kategorycznie: nigdy

nie zauwa˝yliÊmy, ˝eby zachowywa∏ si´ dziwnie czy niestosownie w sto-

sunku do kobiet. W prokuraturze tylko jeden funkcjonariusz zezna∏: 

– èle si´ o kobietach wyra˝a∏. Wulgarnie. Zarówno o petentkach, jak

i o policjantkach. 

OSKAR˚ONY EMERYT 
Po ujawnieniu sprawy Komenda Miejska Policji w Poznaniu 

wszcz´∏a post´powanie dyscyplinarne. W∏adys∏aw ¸. szybko napi-

sa∏ raport o zwolnienie. W grudniu 2006 r., po 16 latach s∏u˝by

przeszed∏ na emerytur´. Post´powanie umorzono. Na ∏awie oskar-

˝onych ¸. zasiad∏ ju˝ jako emeryt. 

Wiek: 50 lat

Wykszta∏cenie: wy˝sze

Dzieci: czwórka

Zarzuty: dwa. 

Dwa takie same. ˚e b´dàc funkcjonariuszem Policji przekroczy∏

swoje uprawnienia i przez nadu˝ycie stosunku zale˝noÊci doprowa-

dzi∏ najpierw Mariett´, a potem Agnieszk´ do poddania si´ czyn-

noÊci seksualnej innej ni˝ obcowanie p∏ciowe. 

Stosunek zale˝noÊci to taki stan prawny lub faktyczny, w którym

sprawy jednej osoby zale˝à od woli drugiego cz∏owieka. 

W∏adys∏aw ¸. konsekwentnie zaprzecza. Jeden z jego argumen-

tów brzmi: „Dosz∏y mnie s∏uchy, ˝e obie panie zajmowa∏y si´ naj-

starszym zawodem Êwiata”.

– Tak, pracowa∏am jako prostytutka w agencji towarzyskiej, a po-

tem proponowa∏am seks przez Internet – przyznaje Marietta. 

W∏adys∏aw ¸. wyjaÊnia dalej: – Bardzo cz´sto zatrzymywane ko-

biety zachowywa∏y si´ agresywnie czy prowokacyjnie z podtekstem

seksualnym. Nie wiem, co chcia∏y przez to osiàgnàç. Mo˝e myÊla-

∏y, ˝e uda im si´ coÊ osiàgnàç. Niejednokrotnie potrafi∏a pokazaç

pierÊ, ˝ebym nie na∏o˝y∏ na nià mandatu. Ja jednak nie odst´powa-

∏em od czynnoÊci”.

– Kaza∏ mi podnieÊç bluzk´. Jak mi coÊ takiego ka˝e zrobiç policjant,

to wiem, ˝e musz´ to zrobiç – powtórzy∏a w sàdzie Marietta. Jest ju˝

na wolnoÊci. Zosta∏a skazana na dwa lata w zawieszeniu na pi´ç. 

Po z∏o˝eniu przez nià zeznaƒ oskar˝ony przyzna∏: ,, – Mo˝e kaza-

∏em odchyliç jej bluzk´. Taka sytuacja mog∏a mieç miejsce”.

W∏adys∏awowi ¸. grozi kara do trzech lat wi´zienia. Na dozór sta-

wia si´ regularnie w swoim komisariacie na poznaƒskich Je˝ycach. 

– JeÊli oka˝e si´, ˝e to prawda, to jest to nieporozumienie. Poli-

cjant musi si´ zachowywaç godnie. Ka˝dy, kto przychodzi do Poli-

cji, powinien wiedzieç, po co tu przychodzi. JeÊli nie wie, lepiej 

˝eby go z nami nie by∏o – mówi podkom. Hubert Haegenbarth. ■

ANNA KRAWCZY¡SKA
zdj. Andrzej Mitura

✔ 2,5 roku pozbawienia wolnoÊci 
dostali dwaj policjanci z W´gorzewa,
którzy w sierpniu 2003 roku zgwa∏cili
18-letnià Dari´ P. Dziewczyna by∏a po-
dejrzana o handel narkotykami. Poli-
cjanci, obiecujàc jej pomoc, zwabili jà
do hotelu garnizonowego. Tam najpierw
cz´stowali alkoholem, a potem kilka-
krotnie zmusili do obcowania p∏ciowe-
go. Nast´pnego dnia Daria P. z∏o˝y∏a 
zawiadomienie o przest´pstwie. Oby-
dwaj policjanci zostali zatrzymani. Pra-
womocny wyrok w tej sprawie zapad∏
w grudniu 2006 roku. Jacek J., jeden ze
skazanych, mà˝ i ojciec trójki dzieci, 
odszed∏ z Policji rok wczeÊniej. Jego
kolega, Jacek P. jest zawieszony z inne-
go powodu. Post´powanie dyscyplinar-
ne w zwiàzku z zarzutem zgwa∏cenia 
zosta∏o umorzone, bo nie mia∏o zwiàzku
ze s∏u˝bà. 
✔ O kontakty seksualne z nieletnià po-
dejrzany jest 36-letni policjant z posterun-
ku Policji w Rudnej (woj dolnoÊlàskie).
Sprawa wysz∏a na jaw w czerwcu 2006 
roku przy okazji odnalezienia 16-letniej
dziewczyny, uciekinierki z domu i jedno-
czeÊnie nieletniej prostytutki. Okaza∏o si´,
˝e jednym z jej klientów mia∏ byç funkcjo-
nariusz z prewencji, który ma za sobà 12
lat s∏u˝by. Dziewczyna mówi, ˝e do kon-
taktów seksualnych dochodzi∏o na tere-

nie komisariatu. Policjant zaprzecza. Ko-
mendant powiatowy Policji w Lubinie za-
wiesi∏ go w obowiàzkach. ˚ona i koledzy
nie wierzà w jego win´. – By∏ dobrym po-
licjantem i dobrym cz∏owiekiem. Znamy
si´ od dziecka. Zeznania tej dziewczyny
mnie nie przekonujà – mówi kierownik
posterunku asp. szt. Jan Izak. To on
w czerwcowy weekend poinformowa∏ ko-
leg´ o sprawie, odebra∏ mu broƒ i legity-
macj´. „KtoÊ mnie wrabia” – mia∏ powie-
dzieç podejrzany. Âledztwo prowadzi le-
gnicka prokuratura.
✔ Dwaj policjanci oskar˝eni o zgwa∏ce-
nie 18-letniej Beaty z Tychów ju˝ w Policji
nie pracujà. Zostali zwolnieni dyscyplinar-
nie, ale przed sàdem wcià˝ toczy si´ ich
sprawa. Zdaniem prokuratury w maju
2003 roku funkcjonariusze zaczepili idàcà
chodnikiem dziewczyn´, wypytali skàd
i dokàd, po czym wciàgn´li do radiowozu.
Mieli wywieêç dziewczyn´ do lasu, pobiç,
a potem zgwa∏ciç. Beata odnalaz∏a zu˝yte
przez nich prezerwatywy i dostarczy∏a
do BSW. Policjanci zostali zatrzymani,
a podczas przes∏uchania przyznali si´
do uprawiania seksu z dziewczynà. Twier-
dzà, ˝e wszystko odby∏o si´ za jej zgodà.
Sprawa toczy si´ przed katowickim 
sàdem z wy∏àczeniem jawnoÊci. 
✔ O wroc∏awskim sekskomisariacie by∏o
g∏oÊno w 2005 roku. Spraw´ ujawni∏a 

18-letnia Alicja W., która przez dwa lata
odwiedza∏a komisariat  Osiedle i upra-
wia∏a seks z policjantami. Zezna∏a, ˝e
wspó∏˝y∏a z dziewi´cioma funkcjonariu-
szami, biega∏a nago po komisariacie, 
pozowa∏a do zdj´ç. 
– Policjanci powiedzieli mi, ˝e jestem 
fajna i ˝e mog´ do nich zaglàdaç. 
Przychodzi∏am dobrowolnie. Po jakimÊ
czasie czu∏am si´ upodlona. Wprawdzie
zgadza∏am si´, ale mia∏am wyrzuty 
sumienia – zezna∏a w prokuraturze dziew-
czyna. 
JakiÊ czas potem o sprawie zrobi∏o si´
g∏oÊno: sprzàtaczka znalaz∏a w komisa-
riacie halk´ i stringi, a Alicja W. postano-
wi∏a zawiadomiç BSW. Ostatecznie
przed sàdem odpowiada∏ tylko jeden po-
licjant, Krzysztof P., który udost´pni∏
dziewczynie swojà broƒ. W grudniu 2005
roku sàd uzna∏, ˝e jest winny, ale
odstàpi∏ od ukarania. Kilka miesi´cy 
póêniej komendant miejski Policji we
Wroc∏awiu zwolni∏ go ze s∏u˝by za naru-
szenie dobrego imienia Policji i dzia∏anie
z motywacji zas∏ugujàcych na szczegól-
ne pot´pienie. 
Spraw´ pozosta∏ych funkcjonariuszy pro-
kuratura umorzy∏a, uznajàc, ˝e nie dosz∏o
do przest´pstwa. W sierpniu 2005 roku
zostali przywróceni do s∏u˝by. Teraz pra-
cujà w ró˝nych komisariatach. ■

A.K.

PODEJRZANI, OSKAR˚ENI, SKAZANI

▲
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Z WIES¸AWEM SOKOLUKIEM, seksuologiem,
pedagogiem rozmawia Gra˝yna Bartuszek

Podczas konferencji psychologów policyjnych, która odby∏a si´
pod koniec ubieg∏ego roku w Gdaƒsku, mówi∏ Pan, ˝e
funkcjonariusze s∏u˝b mundurowych, cz´Êciej ni˝ przedstawiciele
innych grup zawodowych, podejmujà ryzykowne zachowania
seksualne. Skàd taka opinia?

– Od razu chc´ podkreÊliç, ˝e jest to tylko i wy∏àcznie moja opi-

nia czy raczej hipoteza. Przez lata zajmowa∏em si´ pracà klinicznà,

moimi pacjentami byli m.in. funkcjonariusze s∏u˝b mundurowych,

równie˝ policjanci. Wykonywanie tak niebezpiecznego, stresujà-

cego, obcià˝ajàcego emocjonalnie, zawodu, ciàg∏e nara˝anie si´

na utrat´ zdrowia i ˝ycia powodowa∏o, ˝e cz´Êciej ni˝ inni podejmo-

wali ryzykowne dzia∏ania seksualne. Nawet gdy na poczàtku 

postrzegali partnera jako kandydata do powa˝niejszego zwiàzku, to

cz´sto nic z tego nie wychodzi∏o. Rzeczywistà motywacjà by∏o 

bowiem roz∏adowanie stresu. A seks jest takà szybkà, bezpieczniej-

szà ni˝ alkohol czy narkotyki, formà. Zjawisko jest stare jak Êwiat,

chocia˝ g∏oÊno si´ o nim nie mówi. èród∏a historyczne te˝ milczà.

Czy np. powszechnie wiadomo, ˝e w czasie okupacji m´˝czyêni,

którzy wykonywali wyroki sàdów podziemnych, zaraz po akcji 

wysy∏ani byli, przez komendanta czy dowódc´, do domu publicz-

nego, by odreagowali emocje? W okresie wojen zawsze istnia∏y 

objazdowe burdele oferujàce ˝o∏nierzom us∏ugi seksualne.

Wiàza∏y si´ z tym zagro˝enia chorobami. Zresztà nadal istniejà.
– W∏aÊnie. Zarówno psychicznymi, jak i somatycznymi. Np. ki∏à,

która dopiero od niespe∏na 60 lat, czyli po wprowadzeniu na szero-

kà skal´ penicyliny, jest uleczalna. Nawiasem mówiàc, w 1994 roku

min´∏o 500 lat, od kiedy choroba ta pojawi∏a si´ w Europie. Teraz,

oczywiÊcie, najgroêniejsze sà zaka˝enia HIV. Dlatego tak bardzo

potrzebna jest edukacja na temat zagro˝eƒ, jakie niesie przypadko-

wy seks i sposobów zmniejszenia ryzyka negatywnych skutków.

Tak˝e wÊród s∏u˝b mundurowych.

Czy ryzykowne zachowania seksualne w równym stopniu dotyczà
m´˝czyzn i kobiet?

– Z moich doÊwiadczeƒ klinicznych wynika, ˝e tak. Chocia˝ 

ka˝da p∏eç ma innà motywacj´ podejmowania ryzykownych zacho-

waƒ, co wynika m.in. z odmiennoÊci psychiki. U m´˝czyzn przy-

godny seks nie musi mieç nic wspólnego z naruszeniem podstawo-

wych wi´zi ma∏˝eƒskich czy partnerskich, dla nich to sprawy 

czysto fizjologiczne. Kobiety natomiast, szczególnie samotne, 

najcz´Êciej traktujà seks jako substytut zwiàzku. KiedyÊ poli-

cjantka powiedzia∏a mi: „Robi´ to, bo chc´ chocia˝ przez chwil´,

˝eby ktoÊ przy mnie by∏, przytuli∏”.

Co mo˝e byç przeciwwagà dla takiego post´powania?
– Udany zwiàzek ze sta∏ym partnerem. To nie jest ∏atwe dla 

˝adnej ze stron. Kobieta chce, aby m´˝czyzna zapewni∏ jej bezpie-

czeƒstwo, stabilizacj´. Ona wiàza∏a si´ przecie˝ ze wspania∏ym,

dzielnym policjantem, tropiàcym bandytów i z∏odziei, a póêniej

okazuje si´, ˝e on wi´cej czasu sp´dza w pracy ni˝ domu, nawet

w nocy jest wzywany do akcji. W dodatku nie za wiele zarabia,

a wi´c i ekonomicznie nie jest usatysfakcjonowana. Czuje wi´c

dyskomfort, a to przecie˝ przek∏ada si´ na sfer´ seksualnà. I gdy on

wraca nad ranem ze s∏u˝by, ona niekoniecznie ma ochot´ na

mi∏oÊç. M´˝czyênie te˝ nie jest ∏atwo – przecie˝ ma taki a nie 

inny zawód i wynikajàce z niego obowiàzki. Ale przed zawarciem

ma∏˝eƒstwa oni nie byli przygotowani, ˝e takie sytuacje mogà 

wystàpiç i dlatego powinni w∏o˝yç wiele pracy, wysi∏ku, staraƒ, aby

ich zwiàzek dobrze funkcjonowa∏.

Kto powinien ich uÊwiadamiaç w tej sferze?
– Jak wspomnia∏em, do tej pory nie mówi∏o si´ o problemie.

Udawano, ˝e go nie ma. Zwrócili na niego uwag´ dopiero psycho-

logowie policyjni i jest to bardzo konstruktywne. Teraz nale˝a∏oby

przeprowadziç rzetelne badania dotyczàce skali zjawiska. Tu jest

olbrzymie pole do dzia∏ania, z tego mogà powstaç prace doktorskie

i habilitacyjne. A potem musi nastàpiç odpowiednia edukacja, 

mo˝e w formie wyk∏adów, warsztatów, konsultacji. Szcz´Êliwy

w ˝yciu rodzinnym policjant b´dzie przecie˝ lepiej pracowa∏,

a wi´c i lepiej s∏u˝y∏ spo∏eczeƒstwu. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

zdj. Andrzej Mitura

Przemilczany
problem
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o 5 punktów. Tendencja wzrostu pozytyw-

nych ocen wszystkich instytucji wymiaru

sprawiedliwoÊci trwa od paêdziernika 2005 r.

W tym czasie dobra ocena dzia∏alnoÊci 

sàdów i prokuratur wzros∏a dwukrotnie,

a Policji o 14 punktów procentowych.

Tak dobrà ocen´ Policji wià˝e si´ ze zde-

cydowanà poprawà opinii Polaków o stanie

Na
siódmym
miejscu
Policja od kilku lat znajduje si´
w czo∏ówce instytucji publicznych
cieszàcych si´ najwy˝szym
zaufaniem spo∏ecznym.
Na poczàtku 2007 roku siedmiu
na dziesi´ciu Polaków uwa˝a∏o, ˝e
dzia∏a w∏aÊciwie. Rosnà te˝ dobre
oceny pracy sàdów i prokuratury.

W po∏owie stycznia Centrum Bada-

nia Opinii Spo∏ecznej po raz kolej-

ny zapyta∏o doros∏ych Polaków

o ocen´ dzia∏alnoÊci instytucji publicznych.

Przebadano reprezentatywnà prób´

922 respondentów. Tradycyjnie najwi´k-

szym zaufaniem spo∏ecznym cieszà si´ 

media, a szczególnie telewizje. Miejsca

od pierwszego do czwartego zaj´∏y kolejno:

TVP, Polsat, TVN i Polskie Radio. Na pià-

tym miejscu, najwy˝ej z instytucji paƒ-

stwowych, znalaz∏o si´ Wojsko Polskie 

z 73 proc. ocen pozytywnych i zaledwie

8 proc. negatywnych. Policja zaj´∏a siódmà

pozycj´ z najwy˝szym dotàd wynikiem

71 proc. pozytywnych ocen spo∏ecznych.

To o jeden punkt procentowy wi´cej ni˝

w poprzednim, paêdziernikowym badaniu.

Ni˝sze oceny uzyska∏y m.in. Narodowy

Bank Polski, KoÊció∏ katolicki, Instytut Pa-

mi´ci Narodowej, Najwy˝sza Izba Kontroli,

Rzecznik Praw Obywatelskich czy Trybu-

na∏ Konstytucyjny. èle oceni∏o Policj´

21 proc. pytanych, 8 proc. nie mia∏o na ten

temat wyrobionego zdania. 

Bardzo dobrze wypad∏a Policja w porów-

naniu z instytucjami wymiaru sprawiedli-

woÊci. Sàdy uzyska∏y 39 proc. pozytywnych

ocen, a prokuratura 41. Nale˝y jednak od-

notowaç, ˝e w stosunku do poprzedniej

edycji badaƒ CBOS dobre oceny sàdów

wzros∏y o 4 punkty procentowe, prokura-

tura natomiast poprawi∏a swój wynik 

bezpieczeƒstwa w kraju i w miejscu ich 

zamieszkania oraz zanotowanym w 2006 r.

blisko siedmioprocentowym spadkiem

przest´pczoÊci przy jednoczesnym wzro-

Êcie wykrywalnoÊci o prawie 4 proc. ■

oprac. MACIEJ FUHRMANN, 
PAWE¸ CHOJECKI

Prokuratura 41

Sàdy 39

Prezydent 38

Rada Polityki Pieni´˝nej 43

Telewizja publiczna 84

Telewizja Polsat 84

Telewizja TVN 77

Polskie Radio 75

Wojsko 73

Radio RMF FM 72

Policja 71

Radio Zet 71

W∏adze miasta/gminy 68

Narodowy Bank Polski 60

KoÊció∏ rzymskokatolicki 59

Instytut Pami´ci Narodowej 53

Najwy˝sza Izba Kontroli 48

Rzecznik Praw Obywatelskich 48

Trybuna∏ Konstytucyjny 46

Jak by Pan(i) oceni∏(a) dzia∏alnoÊç…? (dobre oceny w styczniu 2007 roku)

Jak by Pan(i) oceni∏(a) dzia∏alnoÊç Policji? (oceny od V 1996 do I 2007)

dobra ocena dzia∏alnoÊci Policji

z∏a ocena dzia∏alnoÊci Policji

èród∏o: CBOS, 12–15 stycznia 2007 r., N=922
oprac. na podst. komunikatu CBOS w Wydziale Analizy Ocen Spo∏ecznych BKS KGP

èród∏o: CBOS, 12–15 stycznia 2007 r., N=922
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– Mam jeden wakat i jedenaÊcioro pod-

w∏adnych; jedna osoba uczy si´ na kursie pod-

stawowym, druga zosta∏a delegowana na szko-

lenie do S∏upska, trzecia przebywa na zwol-

nieniu lekarskim, a czwarta jest zawieszona

w wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bowych

– mówi kierownik jednego z warszawskich 

rewirów dzielnicowych. – Wed∏ug starych 

zasad nie uj´to by ich przy obliczaniu ∏àczne-

go czasu s∏u˝by ca∏ej jednostki i póêniej pro-

centu wykorzystania dzielnicowych w obcho-

dach. W nowych majà zostaç wliczone, 

co oczywiÊcie b´dzie bi∏o w tzw. obchód. Czy

to nie fikcja, ˝e musz´ uwzgl´dniaç ca∏à jede-

nastk´, choç z ponad jednej trzeciej nie mam

teraz ˝adnego po˝ytku?

FIKCJA DO STATYSTYKI?
Kierownik zdaje sobie spraw´, ˝e to wcià˝ 

faza projektu. 

– W rejonówce wyliczyli, ˝e cokolwiek 

byÊmy robili, wskoczà nam „minusy”, tzn. nie

osiàgniemy norm – twierdzi. – Dzielnicowi

nie b´dà mogli wykorzystywaç dni wolnych,

choç wszyscy majà nadpracowane godziny.

Zmuszeni zostanà do ograniczenia do mini-

mum zwolnieƒ lekarskich i urlopów. To i tak

nie wystarczy, wi´c pewno b´dziemy uprawiaç

fikcj´ na potrzeby statystyki. 

Obawy podziela jego prze∏o˝ony, zast´pca

naczelnika sekcji prewencji jednej z warszaw-

skich komend rejonowych.

– Przygotowujemy si´ do nowego liczenia

wskaêników wed∏ug otrzymanych projektów,

które wejdà w ˝ycie lub nie – mówi. – Dla

mnie to nieporozumienie, musia∏bym sztucz-

nie przesuwaç ludzi do innych s∏u˝b, ˝eby 

wysz∏o dobrze.

SPOKOJNIE, 
TO TYLKO ZA¸O˚ENIA?
– Zastanawiam si´, skàd bierze si´ taka „go-

ràczka” – uspokaja podinsp. Miros∏aw Bry∏a,

dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego

KGP. – Zmiana „pi´tnastki” jest jeszcze

w toku. Robienie problemu z nowych wskaê-

ników i sposobu ich wyliczania nie ma mery-

torycznego uzasadnienia.

CZAS OBCHODU 
A WSKAèNIK WYKORZYSTANIA
Niektórzy kierownicy rewirów dzielnicowych

i ich podw∏adni majà wàtpliwoÊci. Dotyczà

one przede wszystkim sposobów wyliczania

wskaêników o – blisko brzmiàcych, acz nie bli-

skoznacznych – nazwach: „czasu obchodu

dzielnicowego” i „wykorzystania si∏ dzielnico-

wych w s∏u˝bie obchodowej”. Chodzi

o uwzgl´dnianie (lub nie) w statystyce: urlo-

pów, zwolnieƒ, dni wolnych i delegowania

do innych komórek. A czasami po prostu

o mylenie tych poj´ç/wskaêników.

Dobrym rozgraniczeniem i wyjaÊnieniem

b´dzie tu stanowisko przyj´te w Wydziale

Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olszty-

nie: „Czasu s∏u˝by dzielnicowego nie stanowi

z pewnoÊcià absencja obiektywna, do której

zaliczamy: urlop, dzieƒ wolny, zwolnienie le-

karskie oraz delegowanie np. do szkó∏ resorto-

wych. Dlatego te˝ liczenie zwolnieƒ lekar-

skich do czasu s∏u˝by jest nieprawid∏owe. (...)

wszystkie elementy sk∏adowe absencji obiek-

tywnej sà natomiast brane pod uwag´

przy wyliczaniu procentowego wskaênika wy-

korzystania si∏ dzielnicowych w s∏u˝bie ob-

chodowej, patrolowej garnizonu, jednak˝e

jest to ca∏kowicie inne zagadnienie ni˝

procentowy czas s∏u˝by w obchodzie (wy-

t∏uszczenie – P.K.)”.

Ilustracjà tego sà rozbie˝noÊci procentowe

w garnizonie warmiƒsko-mazurskim w 2006

roku:

– 68,3 proc. – czas obchodu liczony zgodnie

z zarzàdzeniem nr 15/99 KGP,

– 36,07 proc. – wskaênik wykorzystania si∏

dzielnicowych w s∏u˝bie obchodowej.

Ró˝nica – 32,23 proc.

– I tak mo˝e byç w rzeczywistoÊci, to natu-

ralna rozbie˝noÊç – komentuje naczelnik Gar-

barz. – Trzeba rozró˝niaç te dwie kwestie.

Jedna dotyczy pojedynczych policjantów

– czasu s∏u˝by dzielnicowego, druga odnosi

Zbli˝a si´ nowelizacja wydanego 23 wrzeÊnia 1999 roku Zarzàdzenia 
nr 15 Komendanta G∏ównego Policji w sprawie metod i form wykonywania
zadaƒ przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych. Obawiajà si´
jej niektórzy dzielnicowi i ich prze∏o˝eni, choç w Biurze Prewencji i Ruchu
Drogowego KGP uspokajajà, ˝e nie ma powodu do niepokoju.

B´dzie nowa „pi´tnastka”?
si´ do komórki lub jednostki jako ca∏oÊci. Ko-

mendy wojewódzkie mog∏y wprowadziç bada-

nia czasu obchodu zgodnie z „pi´tnastkà”

i w ten sposób kontrolowaç prac´ poszczegól-

nych dzielnicowych, natomiast komenda

g∏ówna bada jedynie stopieƒ wykorzystania

dzielnicowych w s∏u˝bie obchodowej, by

sprawdziç, jak funkcjonujà jednostki, czy

dzielnicowi sà prawid∏owo kierowani do s∏u˝-

by, a nie delegowani do innych zaj´ç, jak wy-

glàda sytuacja ze zwolnieniami lekarskimi itd.

ZAWODZI PRZEP¸YW INFORMACJI?
Niektórym trudno jednak zachowaç spokój.

– Z pisma, które dotar∏o do naszego komi-

sariatu, wynika, ˝e 60 proc. czasu s∏u˝by w ob-

chodzie b´dzie wymagane nie tylko od poli-

cjanta, ale i w skali jednostki – mówi ¸ukasz,

warszawski dzielnicowy. – W zasadzie zrobi´

swojà norm´ obchodowà i jestem w porzàdku.

Tylko ˝e mamy kole˝ank´ na urlopie macie-

rzyƒskim, wi´c b´dziemy musieli wi´cej byç

w terenie, by wyrobiç i jej 60 proc. Inaczej 

rewir ma zawalony wskaênik, z∏à ocen´ itd.

A gdzie czas na „kwitologi´”, której nikt z nas

nie zdejmuje? No, zawsze pozostaje wpisywaç

jedno, a robiç drugie. Ostatnio wieêliÊmy akta,

a wpisaliÊmy s∏u˝b´ konwojowà. Bez takich

naszych tricków, przy tej iloÊci dodatkowych

zadaƒ, rewir nigdy nie zdo∏a osiàgnàç 60 proc.

– To jakieÊ nieporozumienie – mówi nad-

kom. Ryszard Garbarz, naczelnik Wydzia∏u

Prewencji w BP i RD KGP. – Dzielnicowy po-

winien sp´dziç 60 proc. czasu swojej s∏u˝by

w terenie, dla niego wskaênik wykorzystania

si∏ dzielnicowych w s∏u˝bie obchodowej nie

ma ˝adnego znaczenia. Dotyczy on ca∏ej jed-

nostki, a nie pojedynczego cz∏owieka. Mo˝e

w∏aÊnie po sprawdzeniu, jak funkcjonujà rewi-

ry, i wyciàgni´ciu wniosków uda si´ ograniczyç

nadmierne obcià˝enie dzielnicowych zadania-

mi, które nie nale˝à do ich obowiàzków. ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Anna Michejda
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NIE TYLKO BA¸KANY 
W misjach uczestniczy∏o ponad 1200 policjantów,
w tym oko∏o 30 kobiet, choç wyjazdów by∏o 1860,
bo niektórzy wyje˝d˝ali wielokrotnie. Zgin´∏o czte-
rech funkcjonariuszy, a 18 by∏o rannych. 
Polacy s∏u˝yli pod auspicjami ONZ: na terenach
by∏ej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugo-
s∏awii (UNPROFOR 1992–1995), w Iraku (UNGCI
1995–1996), Chorwacji (UNTAES 1996–1998),
BoÊni i Hercegowinie (UNIPTF i UNMBiH (1996–
2002) oraz w Tad˝ykistanie (UNMOT 1998–2000). 
Uczestniczyli równie˝ w misji OBWE w Chorwacji
(1998–2001) oraz Unii Zachodnioeuropejskiej
w Albanii (MAPE 1997–2001). 
Polscy policjanci byli tak˝e w Macedonii, wspiera-
li misj´ Unii Afrykaƒskiej w Sudanie, a trzy lata
temu 10 funkcjonariuszy w Jordanii szkoli∏o kadry
do Iraqi Police Service. Przez rok przygotowali
do s∏u˝by 10 tys. irackich policjantów. W ubieg∏ym
roku zorganizowano natomiast szkolenie w Pol-
sce. Uczestniczyli w nim wy˝si oficerowie irackiej
policji i s´dziowie Êledczy (29 osób). Szkolenie
w ramach misji EUJUST LEX przygotowa∏a Wy˝-
sza Szko∏a Policji w Szczytnie. 
Obecnie nasi policjanci s∏u˝à pod flagà ONZ:
w Kosowie (UNMiK, od 1999 r., w ramach misji
jest 8 ekspertów i 115-osobowa skoszarowa-
na jednostka), w Gruzji (UNOMiG, od 2003 r.,
2 obserwatorów) oraz w Liberii (UNMiL, od 2004 r.,
3 ekspertów). Misj´ w BoÊni i Hercegowinie prze-
j´∏a Unia Europejska, mamy tam 7 ekspertów. 
Polscy misjonarze sà cenieni. Zajmowali stano-
wiska kierownicze, cz´sto byli doradcami mini-
strów spraw wewn´trznych w krajach, gdzie pe∏-
nili s∏u˝b´.
Ich sprawami w Polsce zajmuje si´ kilkuosobowa
sekcja kontyngentów umiejscowiona w Wydziale
Rozwoju i Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Policji
Gabinetu Komendanta G∏ównego Policji.

W marcu mija 15 lat od wyjazdu pierwszej
grupy polskich policjantów na misj´
pokojowà. W 1992 roku wyruszyli
na Ba∏kany, do rozpadajàcej si´ Jugos∏awii.
Ponad stu mundurowych z or∏em
na ramieniu wcià˝ stoi na stra˝y pokoju
w tym rejonie Europy. 

P ierwszà 30-osobowà grup´ montowano w du˝ym

poÊpiechu. Nikt dok∏adnie nie wiedzia∏, czego

mo˝na spodziewaç si´ na miejscu. 

MISJONARZ NUMER 1 
– Na wyjazd zdecydowa∏em si´ w pi´ç minut – wspo-

mina m∏. insp. Miros∏aw Powalski z Wydzia∏u Prewen-

cji Kryminalnej BPiRD KGP. – W 1992 roku pracowa-

∏em w komendzie wojewódzkiej w Sieradzu, nie mia-

∏em jeszcze rodziny, stàd szybka decyzja. Kolega

z kadr powiedzia∏, ˝e szukajà ludzi znajàcych j´zyk an-

gielski na wyjazd do Jugos∏awii. To by∏ czwartek,

a w nast´pny piàtek, 27 marca, by∏em ju˝ na misji. 

Miros∏aw Powalski w ekspresowym tempie prze-

szed∏ badania, szczepienia, zosta∏ wyekwipowany

i przerzucony do Belgradu. Razem z Witoldem Kielisz-

kiem z Lublina tworzy∏ tzw. zwiad polskiej grupy. 

– Na lotnisku rozglàda∏em si´, czy widaç zniszcze-

nia, nas∏uchiwa∏em strza∏ów – mówi. – Ale wojna to-

czy∏a si´ przecie˝ gdzie indziej. Po krótkim szkoleniu

przewieziono nas do Republiki Serbskiej Krajiny,

gdzie zacz´liÊmy s∏u˝b´. Przez kilka tygodni doje˝d˝a-

li koledzy, którzy mieli w kraju troch´ wi´cej czasu

na przygotowanie. Mia∏em t´ przyjemnoÊç, ˝e jako

pierwszy ustawi∏em si´ w oenzetowskiej kolejce

po numer identyfikacyjny. Pami´tam jak dziÊ

– CP 2329, potem przekaza∏em go do Muzeum Policji. 

WYKORZYSTAå DOÂWIADCZENIE 
Powalski by∏ jeszcze czterokrotnie na misji. Ostatni raz

rok temu w BoÊni i Hercegowinie. 

– Nie wiem, czy policjantów coÊ

tam ciàgnie, czy stàd wypycha – za-

stanawia si´. – Gdy wróci∏em z dru-

giej misji, nie mia∏em gdzie praco-

waç. Wyrzucono mnie do komisa-

riatu, na kraƒce województwa,

na jednà z najni˝szych grup. Jako

oficer patrolowa∏em pieszo miasto. 

Uda∏o mu si´ jednak. Przeniós∏

si´ do szko∏y w Legionowie,

a od roku pracuje w komendzie

g∏ównej. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej

Sieci Prewencji Kryminalnej. Jego doÊwiadczenie

i umiej´tnoÊci nie posz∏y na marne. 

Pod flagà pokoju 

GORÑCO W KOSOWIE 
Misjà w Kosowie administruje ONZ, ale wczeÊniej czy

póêniej przejmie jà Unia Europejska. Na razie jest tu

jak na przys∏owiowej beczce prochu, nie wiadomo 

tylko, kto i kiedy podpali lont. 

10 lutego br. funkcjonariusze z polskiej FPU (For-

med Police Unit, nowa nazwa SPU – jednostki spe-

cjalnej) uczestniczyli w Prisztinie, stolicy prowincji,

w zabezpieczaniu kilkutysi´cznej demonstracji Albaƒ-

czyków, którzy nie chcà zaproponowanej przez spo-

∏ecznoÊç mi´dzynarodowà autonomii, lecz opowiadajà

si´ za pe∏nà niepodleg∏oÊcià. Nad agresywnym t∏u-

mem starali si´ zapanowaç policjanci z ukraiƒskiej, ru-

muƒskiej i polskiej FPU. U˝yto pocisków gumowych.

Trzy osoby w wyniku odniesionych ran zmar∏y, a kilka-

dziesiàt zosta∏o rannych. Trwa post´powanie wyja-

Êniajàce przebieg zajÊç. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI 

zdj. autor

Na misjach
wspó∏pracujà ze sobà
policjanci z ca∏ego
Êwiata

Miros∏aw Powalski 
jest przedstawicielem
Polski w Europejskiej
Sieci Prewencji
Kryminalnej
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Z wyci´zca licytacji nie kryje zdziwienia, gdy 

namawiam go na spotkanie. – Przecie˝ nie robi-

∏em tego, ˝eby wyst´powaç teraz w gazecie –

zastrzega si´. 

MICHELE, CZYLI MICHA¸ 
Michele-Angelo to w realu Micha∏ Polaƒski, który 

akcj´ Jurka Owsiaka wspiera od poczàtku. 

– KiedyÊ wrzuca∏em par´ z∏otych do puszki, ale

od paru lat, jako ˝e daj´ sobie rad´ w ˝yciu, anga˝uj´

si´ bardziej – mówi, pokazujàc wylicytowane przed-

mioty. W ubieg∏ym roku by∏a to replika rytual-

nego no˝a inkaskiego, w tym jego uwag´ na Allegro

przyku∏a flaga ofiarowana przez polskich policjantów

s∏u˝àcych w Kosowie. 

– Staram si´ licytowaç przedmioty, które z mojego

punktu widzenia sà ciekawe – wyjaÊnia Micha∏ 

Polaƒski. – Zaintrygo-wa∏a mnie historia flagi. Daru

policjantów pomagajàcych w Kosowie zaprowadziç 

porzàdek. Policjantów, którzy codziennie nara˝eni sà

na ró˝ne niebezpieczeƒstwa. Warto by∏o jà licyto-

waç, bo pieniàdze, które wp∏aci∏em, naprawd´ ratu-

jà ˝ycie. 

OSTATNIE 20 MINUT 
Micha∏ Polaƒski to bardzo zapracowany w bran˝y re-

klamowej trzydziestoparolatek, który, aby „zresetowaç

si´”, jeêdzi zimà na desce snowboardowej, a latem

na rowerze górskim. 

– O ma∏y w∏os przegapi∏bym koƒcówk´ rywalizacji

– uÊmiecha si´. – Flag´ licytowa∏em ju˝ wczeÊniej, ale

potem czymÊ si´ zajà∏em i dopiero 20 minut

przed koƒcem aukcji przebi∏em poprzednià kwot´

o kilkadziesiàt z∏otych. Troch´ jest w tym przypadku,

ale uda∏o si´ i ciesz´ si´, ˝e trafi∏a do mnie. Ilekroç b´-

d´ jà komuÊ pokazywa∏, powiem, ˝e wisia∏a w Koso-

wie. 

BYCIE PATRIOTÑ 
Oprawiony certyfikat, wystawiony w Kosowskiej Mi-

trowicy, zaÊwiadczajàcy o autentycznoÊci flagi, znalaz∏

teraz miejsce w przytulnym mieszkaniu na warszaw-

skiej Saskiej K´pie. Stoi na honorowym miejscu

nad biurkiem Michele-Angelo. 

– Zastanawiam si´, jak wyeksponowaç flag´ – mówi

Micha∏ Polaƒski. – MyÊl´, ˝e powiesz´ jà gdzieÊ w do-

mu. To b´dzie te˝ uk∏on w stron´ osób, które jà ofia-

rowa∏y. To flaga „po przejÊciach”, jak zaznaczono w in-

ternetowym opisie. Poczuwam si´ do bycia patriotà

i uwa˝am, ˝e ludzie, którzy tam byli, wykonywali

pod tà flagà potrzebnà, niebezpiecznà prac´. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Luty 2007 r. Saska K´pa
– Michele-Angelo
prezentuje
wylicytowanà flag´

˚eby 
ratowaç
˝ycie

Wrzesieƒ 2006 r. Kosowska Mitrowica
– policjanci XI rotacji polskiej
jednostki specjalnej ze swoim darem

Flaga, która przez prawie pó∏ roku powiewa∏a nad polskim obozem w Kosowskiej
Mitrowicy, zosta∏a zlicytowana za 1050 z∏! W aukcji internetowej na rzecz Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy zwyci´˝y∏ Michele-Angelo. Pieniàdze wspomogà
ratowanie dzieci, ofiary wypadków drogowych.
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CBA OSKAR˚A
Tego samego dnia odby∏a si´ konferencja prasowa,

podczas której minister sprawiedliwoÊci Zbigniew

Ziobro i szef CBA Mariusz Kamiƒski poinformowali,

˝e przyczynà aresztowania by∏y wielokrotne przypadki

korupcji pope∏nianej przez doktora G., a tak˝e zabój-

stwo, jakiego mia∏ si´ dopuÊciç. 

„Doktor G. jest bezwzgl´dnym i cynicznym ∏apów-

karzem” – powiedzia∏ szef CBA. WyjaÊni∏, ˝e moty-

wem przest´pczych dzia∏aƒ lekarza by∏a ch´ç zysku:

„pewni pacjenci na oddziale stali si´ zb´dnym towa-

rem zajmujàcym ∏ó˝ka szpitalne i trzeba by∏o szybko

zwolniç te miejsca dla innych, cenniejszych z punktu

widzenia ordynatora”.

Wed∏ug ustaleƒ CBA najgorszy czyn, jakiego dopu-

Êci∏ si´ doktor G., to zabójstwo. W grudniu 2006 roku

doktor G. dokona∏ przeszczepu serca u pacjenta, rolni-

ka spod ¸odzi, mimo ˝e, jak stwierdzono, istnia∏y po-

wa˝ne przeciwwskazania do tego zabiegu. Potem mia∏

˝àdaç ∏apówki od rodziny chorego, a gdy jej nie dosta∏,

od∏àczyç aparatur´ podtrzymujàcà ˝ycie. M´˝czyzna

zmar∏.

Nast´pnego dnia gazety przynosi∏y tytu∏y: „Doktor

Êmierç”, „S∏awny chirurg bezwzgl´dnym zabójcà”, „Au-

torytet na bruku”, „Zgroza w policyjnym szpitalu” itp. 

PROKURATOR ZARZUCA
Prokuratura postawi∏a doktorowi G. 20 zarzutów. Naj-

ci´˝szy z nich dotyczy zabójstwa. Pozosta∏e – przyjmo-

wania ∏apówek, a tak˝e zn´cania si´ nad pracowni-

kiem i nak∏aniania do fa∏szowania dokumentacji. Sàd

aresztowa∏ Miros∏awa G. na trzy miesiàce.

W jego domu znaleziono m.in. 90 tys. z∏otych w go-

tówce oraz kilkaset ró˝nych prezentów, m.in. zegarki,

eleganckie wieczne pióra, bi˝uteri´, markowe alkoho-

le. Zabezpieczono jego bmw.

CBA zgromadzi∏o w sprawie przeciwko doktorowi G. 

zeznania pacjentów i lekarzy, a podczas konferencji

prasowej Mariusz Kamiƒski zaapelowa∏, aby zg∏aszali

si´ wszyscy, od których doktor G. ˝àda∏ ∏apówki. Uru-

chomiono specjalnà lini´ telefonicznà. Wed∏ug

oÊwiadczenia rzecznika CBA odebrano oko∏o pi´ciuset

telefonów z informacjami o korupcji w s∏u˝bie zdrowia

w ogóle, w tym tak˝e na oddziale kardiochirurgii

w szpitalu MSWiA.

DYREKTOR BRONI
Dyrektor szpitala MSWiA doc. Marek Durlik mówi, ˝e

nie mia∏ ˝adnych informacji o korupcji na oddziale

kardiochirurgii. 

– ˚eby na coÊ zareagowaç, trzeba najpierw wiedzieç

– t∏umaczy. – Tymczasem nigdy ˝aden pacjent ani

lekarz nie informowa∏ o ∏apówkach ani mnie, ani niko-

go w MSWiA czy w Ministerstwie Zdrowia. Owszem,

by∏y skargi pracowników tego oddzia∏u na trudny cha-

rakter doktora G. Bardzo du˝o wymaga∏, by∏ bez-

wzgl´dny, niektórzy nazywali go wr´cz tyranem. Roz-

mawialiÊmy z nim o tym wielokrotnie. Ale ten trudny

cz∏owiek by∏ bardzo dobrym lekarzem. Mia∏ najlepsze

rekomendacje takiego autorytetu kardiochirurgiczne-

go, jak prof. Dziatkowiak, którego by∏ wychowankiem.

Profesor Dziatkowiak by∏ konsultantem naszej kliniki

kardiochirurgii. Przeprowadzona przez niego anali-

za operacji dokonanych na tym oddziale przynios∏a

wysokie oceny – mówi dyrektor Durlik.

MINISTER WIEDZIA¸
Minister zdrowia prof. Zbigniew Religa, równie˝ s∏awa

kardiochirurgii, twierdzi, ˝e mia∏ z∏e zdanie o dokto-

rze Miros∏awie G. 

„To z∏y cz∏owiek, który jest gotów post´powaç nie-

etycznie” – mówi∏ w Sejmie o ordynatorze kardiochi-

rurgii w szpitalu MSWiA. Opisa∏ sytuacj´, kiedy to

w klinice w Zabrzu przygotowywano operacj´ prze-

szczepu serca u pacjenta, którego ˝ycie by∏o zagro˝o-

ne. Operacji jednak nie dokonano. Zabrzaƒscy lekarze

nie dostali serca. Pierwszeƒstwo uzyska∏ Miros∏aw G.,

który wtedy pracowa∏ w Krakowie i przekona∏ lekarza

dy˝urnego kraju, ˝e na serce czeka biskup.

– W zwiàzku z tym zatrzyma∏ procedur´ zabrzaƒskà

i zapowiedzia∏, ˝e b´dzie robi∏ przeszczep, przy czym

ksiàdz biskup nie by∏ w sytuacji, w której wymaga∏ na-

tychmiastowego przeszczepu – wspomina∏ prof. Reli-

ga. OkreÊli∏ Miros∏awa G. jako cz∏owieka, który nie

kieruje si´ zasadami etyki, a w∏asnymi korzyÊciami.

OÊwiadczy∏, ˝e odradza∏ zatrudnianie Miros∏awa G.

w szpitalu MSWiA, a tak˝e, „˝e pó∏ Warszawy wiedzia-

∏o o ∏apówkach na tym oddziale”. 

EKSPERCI TRANSPLANTOLOGII T¸UMACZÑ
Doktor G. pracowa∏ w szpitalu MSWiA pi´ç lat. Mia∏

opini´ wybitnego kardiochirurga. W ubieg∏ym roku

Casus doktora G.
Znany kardiochirurg skuty kajdankami i wyprowadzony 
ze szpitala na oczach pacjentów i w Êwietle kamer –
tak 14 lutego br. funkcjonariusze Centralnego Biura
Antykorupcyjnego przeprowadzili akcj´ zatrzymania 
ordynatora Oddzia∏u Kardiochirurgii Centralnego Szpitala
Klinicznego MSWiA.
Doktorowi Miros∏awowi G. zarzucono zabójstwo pacjenta,
korupcj´ i mobbing.
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dokona∏ 35 przeszczepów serca (w Polsce takie opera-

cje przeprowadzajà cztery kliniki i w 2006 roku wyko-

na∏y ich ∏àcznie 91). 

– 30 procent pacjentów doktora G. umiera∏o – zarzu-

ci∏ podczas konferencji prasowej Mariusz Kamiƒski.

Krajowy konsultant ds. transplantologii prof. Woj-

ciech Rowiƒski twierdzi, ˝e fakt, i˝ 30 proc. pacjentów

doktora G. zmar∏o po przeszczepie, nie mo˝e byç ar-

gumentem przeciwko niemu, poniewa˝ taka w∏aÊnie

jest Êrednia krajowa.

„Wskaênik zgonów chorych po przeszczepieniu serca

wynosi w Polsce 25–30 proc. rocznie. Ponadto u dr. G.

mog∏o umieraç nieco wi´cej pacjentów ni˝ przeci´tnie,

poniewa˝ znany by∏ z tego, ˝e podejmowa∏ si´ operacji

w przypadkach bardzo trudnych, kiedy inni lekarze nie

dawali ju˝ szans na powodzenie – powiedzia∏ prof. 

Rowiƒski w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. 

– Mam wra˝enie, ˝e na dr. G. zapad∏ ju˝ wyrok i ˝e oby-

∏o si´ to bez sàdu. KtoÊ najwyraêniej potrzebowa∏ za-

st´pczej afery, ˝eby si´ wykazaç” – oÊwiadczy∏ profesor.

Zarzut zabójstwa polegajàcego na tym, ˝e doktor G.

dokona∏ przeszczepu serca u pacjenta, który mia∏ po-

wa˝ne przeciwwskazania, kwestionujà szef Poltran-

splantu prof. Janusz Wa∏aszewski i prezes warszaw-

skiego oddzia∏u Polskiej Unii Medycyny Transplanta-

cyjnej Magdalena Ko˝uchowska. Twierdzà oni, ˝e nie

jest mo˝liwe, by jedna osoba kwalifikowa∏a pacjenta

do przeszczepu organu, gdy˝ zawsze robi to konsylium

lekarskie w sk∏adzie kilkudziesi´ciu osób i na podsta-

wie wyników wielu badaƒ. 

Prof. Wa∏aszewski podkreÊla te˝, ˝e Poltransplant

– centrum koordynujàce przeszczepy – nie mia∏ ˝ad-

nych sygna∏ów o nieprawid∏owoÊciach w szpitalu

MSWiA.

OBRO¡CY PRAW CZ¸OWIEKA APELUJÑ
Sposób zatrzymania doktora Miros∏awa G. ostro skry-

tykowa∏ rzecznik praw obywatelskich Janusz Kocha-

nowski. 

„Ju˝ od d∏u˝szego czasu postulujemy, ˝eby areszto-

wania nie odbywa∏y si´ tak spektakularnie” – podkre-

Êli∏ w jednej z publicznych wypowiedzi. RPO stwier-

dzi∏, ˝e minister sprawiedliwoÊci i szef CBA, mówiàc

podczas konferencji prasowej o Miros∏awie G. jako

bezwzgl´dnym ∏apówkarzu, „wzi´li na siebie odpo-

wiedzialnoÊç za te s∏owa” i wyrazi∏ nadziej´, ˝e majà

mocne dowody w tej sprawie. „JeÊli oka˝e si´, ˝e by∏o

inaczej, wkrocz´ do akcji” – zapowiedzia∏. 

O przestrzeganie zasady domniemania niewinnoÊci

zaapelowa∏ te˝ do polityków i dziennikarzy Komitet

Helsiƒski. 

RADA ETYKI MEDIÓW PRZYPOMINA
Nast´pnego dnia po zatrzymaniu doktora G. media fe-

rowa∏y wyroki, piszàc o zabójstwie, ∏apówkach, mob-

bingu. Nieliczni dziennikarze wzywali do opami´tania. 

Rada Etyki Mediów przypomnia∏a o obowiàzujàcej

zasadzie nieprzesàdzania winy bez prawomocnego wy-

roku sàdu i o tym, ˝e nie wolno równie˝ uogólniaç

konkretnych zarzutów ani obarczaç nimi ca∏ego Êrodo-

wiska zawodowego, z którego wywodzi si´ winowajca.

Rada uzna∏a, ˝e w sprawie dr. Miros∏awa G. tej ostro˝-

noÊci zabrak∏o zarówno instytucjom powo∏anym

do Êcigania przest´pstw, jak i mediom, a wykorzysty-

wanie tego przypadku do rozgrywek politycznych 

zas∏uguje na pogard´. 

MSWiA BADA
W zwiàzku z zatrzymaniem ordynatora kardiochirurgii

MSWiA wyda∏o komunikat, w którym czytamy m.in.:

„Dotychczas kierownictwo MSWiA nie otrzymywa∏o

˝adnych informacji na temat jakichkolwiek nieprawi-

d∏owoÊci. W latach 2005–2006, na zlecenie dyrekcji

szpitala, Klinika Kardiochirurgii by∏a kontrolowa-

na przez wybitnego specjalist´ z tej dziedziny, który

nie stwierdzi∏ jakichkolwiek uchybieƒ. Nale˝y tak˝e

podkreÊliç, ˝e ˝adne sygna∏y o nieprawid∏owoÊciach

nie wp∏yn´∏y do MSWiA od Ministra Zdrowia, finansu-

jàcego procedury wysokospecjalistyczne, do których

nale˝à m.in. przeszczepy, i kontrolujàcego ich wykony-

wanie; nie uczyni∏ tego równie˝ konsultant krajowy

w dziedzinie transplantologii – reakcja Ministra Spraw

Wewn´trznych i Administracji na takie informacje 

by∏aby natychmiastowa”. 

Minister SWiA powo∏a∏ szeÊcioosobowà komisj´

do oceny prawid∏owoÊci nadzoru sprawowanego przez

dyrekcj´ Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

PRACOWNICY CHCÑ POWROTU DYREKTORA
16 lutego br. doc. Marek Durlik, od oÊmiu lat kierujà-

cy szpitalem klinicznym MSWiA, poda∏ si´ do dymisji.

Wiceminister SWiA niezw∏ocznie jà przyjà∏.

19 lutego przed szpitalem odby∏a si´ pikieta pra-

cowników tej placówki.

– Walka z patologiami, jakie wyst´pujà w ca∏ej s∏u˝-

bie zdrowia, przerodzi∏a si´ w nagonk´ na nasz szpital.

Niszczone jest jego dobre imi´, na które pracowaliÊmy

wiele lat – mówili. 

Protest zorganizowa∏y zwiàzki zawodowe. Pracowni-

cy ˝àdali spokoju dla siebie i pacjentów, podkreÊlali,

˝e szpital nie jest miejscem na rozgrywki polityczne.

˚àdali przywrócenia Marka Durlika na stanowisko

dyrektora tej placówki. 

✩
19 lutego CBA ujawni∏o, ˝e prowadzi Êledztwo

w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa

Obrony Narodowej w Warszawie. ■

EL˚BIETA SITEK
zdj. Andrzej Mitura

By∏y dyrektor szpitala
doc. Marek Durlik
podczas operacji
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T argi te towarzyszyç b´dà organizowanej przez

Komend´ G∏ównà Policji III Mi´dzynarodowej

Konferencji Policyjnej pt. „Modernizacja i roz-

wój technologiczny formacji policyjnych odpo-

wiedzià na nowe zagro˝enia bezpieczeƒstwa pu-

blicznego”. Uczestnicy konferencji omówià wp∏yw

post´pu technicznego i technologicznego na skutecz-

noÊç dzia∏aƒ s∏u˝b policyjnych w zwalczaniu zagro˝eƒ

bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego oraz program

modernizacji polskich s∏u˝b policyjnych, a tak˝e pro-

cedury zamówieƒ publicznych i relacje z producenta-

mi sprz´tu i us∏ug.

Do udzia∏u w konferencji zaproszona zostanie kadra

kierownicza pionów logistyki policji paƒstw europej-

skich. Do udzia∏u w targach zaÊ zaproszenie skierowa-

ne zostanie do wszystkich liczàcych si´ producentów

nowoczesnego sprz´tu i Êwiatowych rozwiàzaƒ syste-

mowych, jakie wspó∏czesna technika i zaawansowane

technologie stawiajà do dyspozycji s∏u˝b policyjnych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencja

i targi odbywaç si´ b´dà w tym samym obiekcie,

w warszawskim EXPO XXI. Patronat honorowy

nad ca∏oÊcià objà∏ minister spraw wewn´trznych i ad-

ministracji.

MILIARDY DO WYDANIA 
– Targi techniki policyjnej, zgodnie z zawartym poro-

zumieniem, organizowane sà w Êcis∏ej wspó∏pracy

z KGP – mówi Andrzej Spiker, prezes Zarzàdu Mi´-

dzynarodowych Targów Gdaƒskich SA. – Majà one

na celu prezentacj´ oferty najnowoczeÊniejszego

sprz´tu, wyposa˝enia i techniki wspomagajàcej walk´

z przest´pczoÊcià. Tegoroczna edycja ma szczególne

znaczenie. Polskie s∏u˝by policyjne rozpoczynajà

w∏aÊnie trzyletni proces modernizacji. Zabezpieczenie

finansowe tego programu to przesz∏o 6,3 miliarda z∏.

Targi sà wi´c znakomità okazjà prezentacji ofert zwià-

zanych z jego realizacjà. ˚yczeniem s∏u˝b policyjnych

i formacji bezpieczeƒstwa paƒstwa jest to, by ekspo-

zycja targowa zgromadzi∏a sprz´t oparty na najnowo-

czeÊniejszych technologiach. Eksponaty wyró˝niajàce

si´ wyjàtkowà oryginalnoÊcià rozwiàzaƒ technicznych

oraz efektywnoÊcià dzia∏ania zostanà obj´te progra-

mem specjalnej promocji, w ramach projektu „Super-

nowoczesny”. 

W czasie targów odb´dzie si´ sympozjum pt. „Za∏o-

˝enia trzyletniego planu modernizacji Policji, Stra˝y

Granicznej, Paƒstwowej

Stra˝y Po˝arnej i Biura

Ochrony Rzàdu w la-

tach 2007–2009”. 

– Jego uczestnicy otrzy-

majà unikalnà szans´

szczegó∏owego poznania

potrzeb s∏u˝b policyjnych

obj´tych programem mo-

dernizacji – mówi prezes

Spiker. – Uczestnictwo

w sympozjum pozwoli rów-

nie˝ na poznanie elemen-

tów nowych procedur oraz

zasad definiujàcych przej-

rzystoÊç i uczciwoÊç w rela-

cjach biznesowych. Jest

ono przeznaczone wy∏àcz-

nie dla kadry kierowniczej

firm uczestniczàcych w targach „Europoltech 2007”.

W programie przewidziane jest m.in. spotkanie kie-

rownictwa KGP z prezesami firm bioràcych udzia∏

w targach.

NIE TYLKO POLICJA
Do odwiedzenia ekspozycji targowej zostanie zapro-

szona kadra kierownicza i funkcjonariusze nie tylko

Policji, ale i SG, PSP, BOR oraz Agencji Wywiadu,

Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Centralnego

Biura Antykorupcyjnego, a tak˝e S∏u˝by Kontrwywia-

du i Wywiadu Wojskowego, ˚andarmerii Wojskowej,

Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego, S∏u˝by Wi´-

ziennej, S∏u˝by Celnej, Stra˝y Miejskich oraz politycy,

parlamentarzyÊci i urz´dnicy zajmujàcy si´ problema-

tykà bezpieczeƒstwa.

– Jestem przekonany – twierdzi prezes Spiker – ˝e

wystawcy spe∏nià oczekiwania wszystkich ekspertów

i funkcjonariuszy, a ekspozycja targowa stanowiç

b´dzie kompleksowà ofert´ wspomagajàcà procesy

modernizacji s∏u˝b policyjnych oraz prezentowaç naj-

nowoczeÊniejszà technik´ wspomagajàcà walk´ z prze-

st´pczoÊcià oraz wzmacniajàcà bezpieczeƒstwo i efek-

tywnoÊç dzia∏ania funkcjonariuszy. ■
T.N.

zdj. archiwum MTG

Technika, 
modernizacja i procedury 

Mi´dzynarodowe Targi Gdaƒskie SA we wspó∏pracy
z Komendà G∏ównà Policji organizujà EUROPOLTECH 2007,
czyli Mi´dzynarodowe Targi Techniki i Wyposa˝enia S∏u˝b
Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeƒstwa Paƒstwa. 
Odb´dà si´ one w dniach 18–20 kwietnia br.

Andrzej Spiker, prezes 
Zarzàdu Mi´dzynarodowych
Targów Gdaƒskich SA
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Rubryk´ sponsoruje 

Pomagamy rodzinom 

zaginionych

ALICJA DANKOWSKA z Sieradza.
Zagin´∏a 16 stycznia 2007 r. 
Ma 71 lat. Wzrost 155 cm, 
oczy niebieskie. 

MONIKA DZITKOWSKA
z Bydgoszczy. 
Zagin´∏a 20 maja 2006 r. 
Ma 17 lat. 
Wzrost 176 cm, oczy niebieskie. 

PIOTR JURA z Cz´stochowy. 
Zaginà∏ 1 stycznia 2007 r. 
w miejscowoÊci Blachownia 
ko∏o Cz´stochowy. 
Ma 19 lat. 
Wzrost 165 cm, oczy piwne.

STANIS¸AW ¸UCZYK z Warszawy.
Zaginà∏ 18 stycznia 2007 r. 

Ma 79 lat. 
Wzrost 170 cm, oczy piwne. 

ZYGMUNT PRZYBYLSKI z Rypina
(woj. kujawsko-pomorskie). 
Zaginà∏ 13 stycznia 2007 r. 

Ma 92 lata. 
Wzrost 175 cm, oczy niebieskie. 

EWA WALKIEWICZ z Warszawy.
Zagin´∏a 12 stycznia 2007 r. 

Ma 34 lata. 
Wzrost 176 cm, oczy zielone. 

Znaki szczególne: 
ma∏a blizna na prawym

przedramieniu.



PAMI¢å 67. rocznica Êmierci funkcjonariuszy PP POLICJA 997        marzec 2007 r.32

Rozmowa z ks. W∏adys∏awem 
Wojdatem, proboszczem parafii
rzymskokatolickiej pod wezwaniem
Przemienienia Paƒskiego w Twerze,
kapelanem Polskiego Cmentarza
Wojennego w Miednoje 

Jak to si´ sta∏o, ˝e ksiàdz z Warszawy
trafi∏ do dalekiego Tweru? 

– 31 stycznia 2002 r. zmar∏ ks. Ryszard

Masin, proboszcz tamtejszej parafii, który

rozpoczà∏ budow´ koÊcio∏a. Przez kilka

miesi´cy nie by∏o tam ˝adnego kap∏ana, do-

je˝d˝a∏ duchowny z Moskwy. Abp Kondru-

siewicz prosi∏ prymasa, aby przys∏a∏ ksi´dza

na sta∏e, ze wzgl´du na cmentarz w Mied-

noje. Pracowa∏em wczeÊniej na Ukrainie,

znam j´zyk rosyjski, wi´c gdy pojawi∏a si´

taka propozycja, oczywiÊcie si´ zgodzi∏em. 

I zosta∏ ksiàdz kolejnym budowniczym
twerskiej Êwiàtyni.

– Budowa koÊcio∏a zacz´∏a si´ w 1994 r.

od wzniesienia kompleksu parafialnego.

W∏aÊciwie wszystko wybudowa∏ ks. Ry-

szard, nie zdà˝y∏ tylko wykoƒczyç koÊcio∏a.

Gdy przyjecha∏em w kwietniu 2002 r., nie

by∏o w nim posadzki, reszta by∏a w stanie

surowym. Zabra∏em si´ ostro do pracy. 

Ca∏e lato trwa∏o malowanie, robiliÊmy na-

g∏oÊnienie, oÊwietlenie, powsta∏o prezbite-

rium, po∏o˝yliÊmy granitowà pod∏og´.

Pierwsza msza odby∏a si´ 1 listopada 2002 r.

za pomordowanych w Miednoje i wszyst-

kich zmar∏ych parafian. PoÊwi´cenie Êwià-

tyni odby∏o si´ 2 lutego 2003 r. 

A ju˝ w tym samym roku by∏a wielka akcja
przewiezienia obrazu Chrystusa 
Mi∏osiernego. 

– ArtyÊci z warszawskiej ASP namalowali

obraz w parafii w Starej Iwicznej, której

proboszczem jest ks. Andrzej KwaÊnik, ka-

pelan sto∏ecznego OPP oraz Warszawskie-

go Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

Problem powsta∏ na granicy bia∏oruskiej,

celnicy mówià – obraz jak obraz, ale wa˝y

wi´cej ni˝ 50 kg. Po wielu t∏umaczeniach

puÊcili nas, ale ostrzegli, ˝e dalej jest rosyj-

ski urzàd celny i ˝eby uwa˝aç. Tam nie 

Wi´kszoÊç 
moich parafian 
le˝y w Miednoje

Ksiàdz W∏adys∏aw Wojdat jest 
nie tylko proboszczem twerskiej parafii
i kapelanem cmentarza w Miednoje.
Od 2005 r. jest tak˝e cz∏onkiem
honorowym Warszawskiego
Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939, które skupia bliskich
pomordowanych przedwojennych
policjantów. 

by∏o ju˝ problemów, bo jechaliÊmy samo-

chodem na rosyjskich numerach. Na miej-

scu szybko oprawiliÊmy obraz i powiesili-

Êmy go w bocznej kaplicy. Potem powsta∏a

tablica pami´ci, stan´∏a Pieta z Miednoje

– Matka Bo˝a trzymajàca na kolanach zabi-

tego policjanta. W Êcianie pami´ci jest te˝

krzy˝, przez który widaç ostatnià wiecze-

rz´. Wszystko stanowi zwartà kompozycj´.

Matka Bo˝a jest tu symbolem cierpienia

tych, którzy w 1940 r. stracili w Twerze bli-

skich. Jezus Mi∏osierny i ostatnia wiecze-

rza to znak ˝ycia, przebaczenia i mi∏oÊci.

Mi∏oÊç prowadzi do pojednania. 

Ksiàdz od poczàtku zaanga˝owa∏ si´
w budowanie mostów porozumienia, 
dlaczego? 

– Choç pami´ç historyczna jest wa˝na,

nie nale˝y zatrzymywaç si´ tylko na niej.

Na podwalinie historycznej mo˝na budo-

waç dobro. Staramy si´ robiç to na co

dzieƒ, choç w praktyce jest trudno. Nasza

parafia, bardzo ma∏a, liczy oko∏o 100 osób.

W wi´kszoÊci sà to ludzie starsi, polskiego

pochodzenia, którzy jednak mówià po ro-

syjsku. Jest te˝ du˝a grupa zagranicznych

studentów, którzy sà katolikami. Twer to

W spó∏pracuje ze wszystkimi, którzy po-

dobnie jak on próbujà prze∏amywaç

stereotypy myÊlenia. Dlatego w jego ko-

Êciele miejsce dla siebie znajdujà tak˝e 

ludzie innych wyznaƒ, a nawet ateiÊci, 

których w Rosji nie brakuje. 

PO CO TEN KOÂCIÓ¸?
– To wszystko palec Bo˝y – mówi. – Gdyby

tak du˝y koÊció∏ nie by∏ tu potrzebny, to

pewnie by nie powsta∏. Pewnie nie pojawi∏-

by si´ tutaj ksiàdz Ryszard. Jest w tym 

jakiÊ Bo˝y cel, którego ja, byç mo˝e, te˝

do koƒca nie rozumiem. 

Ksiàdz W∏adys∏aw co roku anga˝uje si´

w przyj´cie pielgrzymki, która w rocznic´

otwarcia cmentarza przybywa z Polski

do Miednoje. S∏u˝y tak˝e pielgrzymom,

którzy przyje˝d˝ajà z innymi grupami

na wiosn´, w rocznic´ Êmierci policjantów. 

Ju˝ jakiÊ czas temu narodzi∏ si´ pomys∏,

aby Miednoje odwiedzali nowo promowani

oficerowie Policji. By∏aby to dla nich ˝ywa

lekcja historii, bezpoÊrednie zaznajomienie

Jest w tym Bo˝y cel
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Po zaj´ciu wschodnich terenów Rzeczypospolitej przez Zwiàzek Radziecki
we wrzeÊniu 1939 r. do niewoli dosta∏o si´ oko∏o 12 tysi´cy
funkcjonariuszy Policji Paƒstwowej. Po∏owa zosta∏a w Miednoje. 

Internowano wszystkich policjantów, którzy wpadli w r´ce Sowietów – od oficerów

do posterunkowych. Wi´kszoÊç trafi∏a do obozu w Ostaszkowie. W rzeczywistoÊci zloka-

lizowany on by∏ kilkanaÊcie kilometrów od tej wsi w zabudowaniach dawnego monasty-

ru Ni∏owa Pustyƒ, na wyspie po∏o˝onej na jeziorze Seliger.

DECYZJ¢ WYDA¸ STALIN
5 marca 1940 r. Stalin na posiedzeniu biura politycznego partii przypiecz´towa∏ los pol-

skich jeƒców. Jednà decyzjà prawie 15 tysi´cy polskich ˝o∏nierzy, policjantów, pograniczni-

ków, pracowników sàdownictwa, wi´ziennictwa, ˝andarmerii wojskowej i wywiadu zosta∏o

skazanych na Êmierç przez rozstrzelanie. Jak argumentowa∏ Beria – szef NKWD, twórca gu-

∏agów, który nadzorowa∏ wielkie deportacje ludnoÊci polskiej – osadników wojskowych 

i rodzin policjantów w g∏àb ZSRR – uwi´zieni „sà zatwardzia∏ymi, nierokujàcymi poprawy

wrogami w∏adzy radzieckiej”. 

MORDOWALI W TWERZE
Jeƒców z Ostaszkowa mordowano w Kalininie (obecnie Twer) w podziemiach gmachu

NKWD (teraz mieÊci si´ tu Instytut Medyczny). Przygotowano jednà cel´, którà starannie

wyg∏uszono woj∏okiem. W Ostaszkowie wi´ziono 6364 osoby, prawie 6 tysi´cy z nich sta-

nowili policjanci. Nieszcz´Êników przewo˝ono grupami do Kalinina, gdzie w nocy ze sku-

tymi r´kami wprowadzono pojedynczo do celi Êmierci. Tam mordowano ich strza∏em w ty∏

g∏owy. Cia∏a wynoszono i uk∏adano na ci´˝arówkach. 

ZAKOPALI W MIEDNOJE
O Êwicie zw∏oki wywo˝ono do oÊrodka wczasowego NKWD w miejscowoÊci Miednoje i tam

wrzucano do przygotowanych przez specjalnie z Moskwy sprowadzonà kopark´ do∏ów. 

Jeden móg∏ pomieÊciç oko∏o 300 cia∏. Nast´pnej nocy sytuacja si´ powtarza∏a. 

W Miednoje jest 25 takich do∏ów Êmierci. Zaznaczone sà metalowymi p∏ytami, wyrasta-

jà na nich wysokie ˝eliwne krzy˝e. 

2 wrzeÊnia 2000 r. otwarto tu Polski Cmentarz Wojenny. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

miasto, które przesz∏o epok´ komunizmu.

Religia i wiara zosta∏y zniszczone. To doty-

czy równie˝ osób wyznania prawos∏awnego

i muzu∏manów. 

Staramy si´, aby nasz koÊció∏ by∏ takim

„dobrym miejscem” dla wszystkich. Aby

na historii zabitych policjantów tworzyç

nowà histori´ – pokoju, wzajemnego sza-

cunku. Zapraszam na wyst´py grupy mu-

zyczne, chóry, na Bo˝e Narodzenie organi-

zujemy tzw. dietski prazdnik. Bratnim mia-

stem Tweru sta∏ si´ Lublin. 

Od kilku lat do Polski przyje˝d˝ajà grupy

dzieci z Tweru, Miednoje i okolic. Po po-

czàtkowych trudnoÊciach uda∏o si´, ˝e 

teraz sà to dzieci rosyjskich milicjantów. To

ogromny krok do jeszcze bli˝szej wspó∏pra-

cy, mo˝e nawet resortowej. Te dzieci wraca-

jà z Polski zawsze z mi∏ymi wra˝eniami,

wspominajà wizyty w jednostkach Policji.

M∏ode pokolenie b´dzie innym okiem 

patrzeç na Polsk´. Milicjanci twerscy te˝ sà

ju˝ bardziej otwarci i rozumiejà, ˝e w Mied-

noje le˝à ich koledzy po fachu. 

5 marca, jak co roku, odprawi ksiàdz
msz´ Êwi´tà za pomordowanych 
policjantów. Gdzie ona si´ odb´dzie? 

– Ze wzgl´du na pogod´ odb´dzie si´

w naszym koÊciele. Ale gdy warunki atmo-

sferyczne na to pozwalajà, spotykamy si´

na cmentarzu w Miednoje. To najwi´ksza

na Êwiecie nekropolia, gdzie w jednym

miejscu spoczywa tylu policjantów. Te

szeÊç tysi´cy ludzi, którzy tam 

le˝à, to wi´kszoÊç mojej parafii. Jest 

mi´dzy nami wielka, duchowa wspólnota.

Im na pewno potrzebna jest modlitwa.

Na ofierze ich ˝ycia wyrasta wielkie dobro. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. Andrzej Mitura

si´ z tragicznymi dziejami formacji,

w której s∏u˝à. 

DOM DLA RODAKÓW
Ksiàdz Wojdat stara si´ teraz, aby niewy-

koƒczone jeszcze trzecie pi´tro komplek-

su parafialnego przekszta∏ciç w ma∏y dom

polski, który móg∏by przyjmowaç grupy

pielgrzymkowe. 

Coraz wi´cej ludzi w Twerze bez obaw

przyznaje si´ do swoich polskich korzeni.

Duchowny chcia∏by ich zorganizowaç.

W planach ma projekcje filmów o Polsce,

polskiej Policji, organizowanie wystaw

przybli˝ajàcych nasz kraj. ■

Policjanci z Miednoje
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W arszawa, 22 stycznia 1957 r. Woj-

tek z Bohdanem i pi´cioma kole-

gami wychodzà po lekcjach z LIII

Liceum Ogólnokszta∏càcego pod wezwa-

niem Êw. Augustyna przy Al. Niepodleg∏o-

Êci w Warszawie. Skr´cajà w ul. Naruszewi-

cza i na rogu ul. Wejnerta widzà dwóch

m´˝czyzn, których wyglàd i zachowanie na-

suwajà Wojtkowi jednoznaczne skojarzenia.

– Tajniacy – mówi do Bohdana

z uÊmieszkiem.

Nie myli si´. Jeden z m´˝czyzn macha le-

gitymacjà milicyjnà. Sprawdza to˝samoÊç

Bohdana. Nieznajomi zabierajà zdziwione-

go ch∏opca do zaparkowanej obok czarnej

warszawy, rzekomo w celu zawiezienia

do sàdu. Póêniej oka˝e si´, ˝e 15-letni Woj-

tek Szcz´sny jest ostatnim, który widzi

Bohdana ˝ywego. Nie wie, co robiç. Nie

bardzo chce samemu powiadomiç ojca kole-

gi. Bohdan nosi nazwisko wzbudzajàce w lu-

dziach skrajne odczucia – od niemal mi∏oÊci

do zapiek∏ej nienawiÊci... Piasecki. Jego oj-

ciec to Boles∏aw – dla jednych drugi Wallen-

rod, rozmi´kczajàcy komunistyczny system,

dla innych oportunista, który sprzymierzy∏

si´ z diab∏em, by ratowaç w∏asnà skór´.

PRZEDWOJENNY ANTYSEMITA
Boles∏aw Piasecki (1915–1979) sta∏ si´ po-

stacià publicznà w mi´dzywojniu, wspó∏-

tworzàc Obóz Narodowo-Radykalny, a po

jego roz∏amie obejmujàc kierownictwo Ru-

chu Narodowo-Radykalnego Falanga. By∏

najm∏odszym przywódcà ugrupowania poli-

tycznego w II RP, ale to nie jego wiek, lecz

skrajnie narodowy, antykomunistyczny

i antysemicki program Falangi wzbudza∏

najwi´ksze emocje. Jej bojówki atakowa∏y

organizacje lewicowe, szykanowa∏y studen-

tów narodowoÊci ˝ydowskiej itp. W 1937

roku ostrzela∏y pochód ˝ydowskiej partii

socjalistycznej Bund. Od kuli zgin´∏a 6-let-

nia dziewczynka.

W 1939 roku Piasecki dowodzi∏ pluto-

nem w Warszawskiej Brygadzie Pancerno-

-Motorowej. Z niewoli trafi∏ do gestapo, ale

zosta∏ zwolniony w kwietniu 1940 roku

po interwencji u samego Mussoliniego 

w∏oskich faszystów, których pozna∏ przed

wojnà. Kiedy hitlerowcy rozpocz´li ekster-

minacj´ ˚ydów, oficjalnie odrzuci∏ dzia∏al-

noÊç antysemickà. Stworzy∏ konspiracyjnà

Konfederacj´ Narodu. Walczy∏ w AK, 

dochodzàc do stopnia porucznika, dowód-

cy 3. Batalionu 77. Pu∏ku Piechoty walczà-

cego na Nowogródczyênie. Uniknà∏ aresz-

towania po akcji „Burza” i dosta∏ si´ do Pol-

ski Centralnej. Konspirowa∏ przeciw

PKWN, ale widzàc nieuchronnoÊç sowiec-

kiej dominacji w Europie Ârodkowo-

-Wschodniej, zakwestionowa∏ sens walki

zbrojnej. 12 listopada 1944 zosta∏ uj´ty

w Otwocku przez NKWD. Odby∏ kilka roz-

mów z gen. NKWD Iwanem Sierowem,

w czasie których opisa∏ wczeÊniejszà dzia-

∏alnoÊç antysemickà i antysanacyjnà, obóz

w Berezie Kartuskiej, gdzie by∏ internowa-

ny po zabójstwie ministra spraw wewn´trz-

nych Bronis∏awa Pierackiego przez ukraiƒ-

skiego nacjonalist´ (VI–IX 1934 r). Nie

kry∏ swoich przedwojennych poglàdów 

antykomunistycznych (nie mia∏oby to 

sensu – Sierow doskonale je zna∏).

POWOJENNY KATOLIK 
POST¢POWY
Cz∏owiek pokroju Piaseckiego móg∏ iÊç

do Sierowa w∏aÊciwie tylko po wyrok Êmier-

ci. On wyszed∏ jako przysz∏y twórca organi-

zacji tzw. post´powych katolików Êwiec-

kich. Mo˝e dlatego, ˝e Sierow wiedzia∏

o rezygnacji Piaseckiego z walki zbrojnej;

mo˝e dlatego, ˝e podczas rozmów obieca∏

poparcie reformy rolnej i nacjonalizacji

przemys∏u oraz pomoc w nak∏anianiu

akowców do sk∏adania broni. Polecony W∏a-

dys∏awowi Gomu∏ce rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç,

w tym wydawanie tygodnika „DziÊ i Jutro”

(zamknà∏ go w roku 1956, po na∏o˝eniu

przez KoÊció∏ non imprimatur; jego ksià˝ka

„Zagadnienia istotne” do dziÊ figuruje

Zemsta z podtekst
Po 1989 roku uprowadzenia sta∏y si´ nieod∏àcznym elementem polskiej
przest´pczoÊci. W PRL taki proceder by∏ nieznany. Pó∏ wieku temu
porwanie i mord by∏y wi´c nie lada sensacjà. Nie tylko ze wzgl´du
na charakter zbrodni, ale i osob´ ojca ofiary.

w Indeksie Ksiàg Zakazanych, Piasecki 

wycofa∏ jà ze sprzeda˝y w 1955 r.). 

W 1952 r. Boles∏aw Piasecki za∏o˝y∏ Sto-

warzyszenie PAX. Regu∏y gry by∏y jasne –

pe∏ne wsparcie w∏adz; w zamian mocno

ograniczona niezale˝noÊç Êwiatopoglàdo-

wa (wed∏ug Piaseckiego, mimo re˝imu,

naród mia∏ przesiàkaç katolicyzmem)

i niemal nieograniczona swoboda ekono-

miczna (PAX by∏ jedynym prywatnym

„koncernem” mi´dzy ¸abà a W∏adywosto-

kiem, m.in. drukujàcym ksià˝ki, produku-

jàcym dewocjonalia, kosmetyki). Zarzuca-

no Piaseckiemu, ˝e pracuje dla radzieckie-

go wywiadu, odciàga ludzi od KoÊcio∏a;

wypominano antysemityzm. Dzi´ki nie-

mu jednak kilkuset by∏ych akowców unik-

n´∏o kazamatów UB, a w nale˝àcych

do PAX zak∏adach i instytucjach zatrud-

niano ludzi z wilczymi biletami bàdê

od komunistycznych w∏adz, bàdê Episko-

patu (tzw. ksi´˝a-patrioci, którzy opowia-

dali si´ za Êcis∏à wspó∏pracà z rzàdem 

nawet po internowaniu prymasa Wyszyƒ-

skiego; zostali wykl´ci, póêniej prymas

cofnà∏ ekskomunik´). W prowadzonym

przez PAX LIII LO pw. Êw. Augusty-

na (jednej z dziewi´ciu niepaƒstwowych

szkó∏ w PRL) uczono o pakcie Ribben-

trop-Mo∏otow i o Katyniu, uczniowie za-

czynali dzieƒ modlitwà, a co Êrod´, za-

miast lekcji wychowania obywatelskiego,

by∏y msze.

PORO˚E W R¢KU, 
SNAJPER W BAGA˚NIKU
Zdezorientowany Wojtek Szcz´sny czeka

na Jarka, m∏odszego brata Bohdana, który

koƒczy lekcje godzin´ póêniej. Razem tele-

fonujà do Boles∏awa Piaseckiego. Na nogi

postawione zostajà MSW i MO, ale poszu-

kiwania od poczàtku idà niemrawo. Wiado-

mo tylko, ˝e auto z Bohdanem przejecha∏o

z Mokotowa w pobli˝e gmachu sàdów. Mi-

licjanci nie mogà odnaleêç w∏aÊciciela auta

z zapami´tanà przez Wojtka rejestracjà 

T-75-222. Pracownicy PAX sami dzwonià

do wydzia∏u komunikacji i bez trudu usta-

lajà, ˝e to taksówka kierowcy MPT Ignace-

go Ekerlinga. Âledczy nie bardzo te˝ przej-

mujà si´ telefonami od porywaczy. Ju˝

pierwszego dnia g∏os w s∏uchawce oÊwiad-

cza zrozpaczonemu ojcu, ˝e Bohdan b´dzie
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wolny w zamian za okup (w rzeczywistoÊci

ginie tej samej doby). ˚àdania i wskazówki

ponawiane sà przez kilka dni. Pracownicy

PAX i znajomi bezskutecznie usi∏ujà je 

wype∏niaç, pojawiajàc si´ w coraz to 

nowych punktach kontaktowych.

Kapelan liceum pw. Êw. Augustyna

ks. Mieczys∏aw Suwa∏a niesie okup do re-

stauracji Kameralna na ul. Foksal. Asekurujà

go znajomi, którzy fotografujà ludzi w loka-

lu. W pude∏ku po zapa∏kach czeka instrukcja

napisana na maszynie do pisania Bambino.

Zgodnie z nià ksiàdz jedzie na ul. Jakubow-

skà 16; stamtàd na Wa∏ Miedzeszyƒski.

Znajduje pantofel, w którym ma byç nast´p-

na wskazówka. Nie ma jej.

Kolejnà prób´ podejmuje, wyznaczony

przez kidnaperów, kolega Piaseckiego z par-

tyzantki Ryszard Reiff (póêniejszy prze-

wodniczàcy PAX po Êmierci Boles∏awa,

a tak˝e cz∏onek Rady Paƒstwa). W bramie

przy ul. Mokotowskiej znajduje wiadomoÊç

– napisanà na tej samej maszynie, schowanà

znowu w pude∏ku po zapa∏kach. Przy jednej

z wie˝yc Mostu Poniatowskiego zostawia

numer telefonu nieb´dàcego na pods∏uchu.

Cyfry sà na tyle du˝e, by mo˝na je by∏o od-

czytaç z okien przeje˝d˝ajàcego tramwaju.

Nazajutrz s∏yszy kolejnà instrukcj´ – ma

w godzinach szczytu staç przed s∏upem mi-

lowym na ul. Marsza∏kowskiej z walizkà

z okupem w jednej r´ce i co najmniej pó∏-

metrowym poro˝em jelenia w drugiej (naj-

wyraêniej wa˝ne by∏o, by mia∏ zaj´te obie).

Tym razem obstawà jest kolega z partyzant-

ki, wyborowy strzelec. Czeka ukryty w ba-

ga˝niku samochodu. Kontakt nie zostaje

podj´ty, o czym Reiff niezw∏ocznie powia-

damia Êledczych w MSW. Ka˝à mu wróciç

pod s∏up. „O dziwo” instrukcja ju˝ jest. 

Reiff z okupem idzie wi´c na ul. Topiel,

wchodzi do jednej z bram, odmierza 30 kro-

ków i czeka. Daremnie.

K¸OPOTY ÂWIADKÓW
Ten incydent nasuwa Piaseckiemu i Reiffo-

wi przypuszczenia, ˝e porywacze majà

„wejÊcia” w MSW. Potwierdzajà je kolejne

fakty. Wprawdzie Ekerling zostaje areszto-

wany póênym wieczorem jeszcze w dniu

porwania, ale twierdzi, ˝e by∏ tylko kierow-

cà zamówionego kursu i zostaje zwolniony.

W lutym na konfrontacji nie rozpoznaje go

˝aden z ch∏opców idàcych z Bohdanem. Po-

dobnie w∏aÊciciel pobliskiego kiosku Hen-

ryk Rysak, który zapami´ta∏ czarnà warsza-

w´ z rejestracjà T-75-222, i dwóch m´˝-

stami
czyzn oraz przechodzieƒ Andrzej Nowa-

kowski, tak˝e pami´tajàcy tych ludzi. 

Wniosek oczywisty: taksówkarz k∏amie.

Nie by∏o go tam, porywacze po˝yczyli jego

wóz. Musia∏ ich zatem dobrze znaç. Mimo

to pozostaje na wolnoÊci, choç wiadomo, ˝e

goràczkowo stara si´ o paszport, by wyje-

chaç do Izraela (m.in. w grudniu 1956 r.

o przyspieszenie formalnoÊci prosi∏ pra-

cownik Komitetu ˚ydowskiego). Ma jedy-

nie nie opuszczaç Warszawy.

Wkrótce po zeznaniach Êwiadkowie popa-

dajà w tarapaty. „Nieznani sprawcy” bijà kio-

skarza tak skutecznie, ˝e wycofuje si´ z dal-

szych zeznaƒ. KtoÊ telefonicznie grozi matce

Wojtka Szcz´snego; nieco póêniej ch∏opak

zostaje pobity przed w∏asnym domem. Na-

stolatek nie wytrzymuje presji sytuacji, pró-

buje nawet pope∏niç samobójstwo.

ZNIKAJÑCE DOWODY 
W tym samym czasie ginie wys∏any pocztà

na poste restante list porywaczy do Piasec-

kiego (antydatowany na trzy dni przed

uprowadzeniem), na którym mog∏y byç 

Êlady palców. Przewodniczàcy PAX wie,

˝e III Departament MSW inwigiluje 

stowarzyszenie, a on sam jest pod sta∏à ob-

serwacjà, wszystkie jego telefony sà pods∏u-

chiwane, korespondencja do niego zaÊ kon-

trolowana. Dodatkowo, zgodnie z ówcze-

snym zarzàdzeniem MSW, sprawdzane majà

byç wszystkie listy zaadresowane na maszy-

Z tego miejsca uprowadzono 
Bohdana Piaseckiego. 
Sprawcy odjechali ulicà Wejnerta

▲
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nie i zostawiane na poste restante. Mimo to

list albo w niewiadomy sposób omija zajmu-

jàcà si´ tym komórk´ „w”, albo... ktoÊ z jej

pracowników Êwiadomie przepuszcza go da-

lej. Na jaw wychodzi tak˝e, ˝e funkcjonariu-

sze MSW zgubili fotografi´ osoby, która

przypomina∏a Êwiadkom jednego z dwóch

porywaczy. „Dziwnym trafem” w MSW

(spraw´ prowadzi te˝ Departament III) 

ginà zdj´cia wykonane podczas pobytu 

ks. Suwa∏y w Kameralnej, a taÊma z pierwszà

rozmowà z porywaczami ulega zatarciu. 

Piasecki ma ju˝ pewnoÊç, ˝e za porwa-

niem stojà ludzie zwiàzani z MSW. Nie-

ustannie jednak Êle listy: do Gomu∏ki,

do Moczara, Wasilewskiego (ówczesnego

prokuratora generalnego), argumentujàc

m.in.: „Po∏àczenie w jednej komórce sprawy

Bohdana i sprawy obserwacji PAX z samej

natury mo˝e sprawiaç komplikacje. Oce-

na PAX przez Dpt III jest zmienna, co mo-

˝e wp∏ywaç na zaanga˝owanie funkcjonariu-

szy w Êledztwie”. To pisanie na Berdyczów.

UCIECZKI (OFICJALNIE) NIE BY¸O
Tymczasem Ekerling otrzymuje w marcu

paszport, zwalnia si´ z pracy, sprzedaje

mieszkanie i wysy∏a baga˝e do Izraela.

4 kwietnia 1957 r. wyje˝d˝a pociàgiem

w kierunku Zebrzydowic. Swoimi kana∏ami

dowiaduje si´ o tym Piasecki. Szturmuje

MSW, tam jednak wpierw zaprzeczajà,

a póêniej zwodzà go, ˝e Ekerling, owszem,

jedzie, ale do Szczecina, gdzie ma byç za-

trzymany. Piasecki nie odpuszcza i dopi-

na swego – w Katowicach by∏y taksówkarz

zmuszony jest wysiàÊç. Nadal jednak cieszy

si´ wolnoÊcià; wznawia prac´ w MPT, do-

staje ponowny przydzia∏ na mieszkanie.

Zostaje aresztowany dopiero po roku

i zmianie prokuratora prowadzàcego spra-

w´, który na nowo przes∏uchuje Êwiadków

i zarzàdza rewizj´ u Ekerlinga. Jej owoce to

szkic okolicy skrzy˝owania ulic Narusze-

wicza i Wejnerta oraz notes z adresami,

z których kilka do pewnego stopnia pokry-

wa si´ z punktami kontaktowymi porywa-

czy: al. Na Skarpie 65 – mieszkanie ówcze-

snego dyrektora MPT, by∏ego pracownika

MSW Zygmunta Rodziewicza, skàd widaç

punkty kontaktowe na ul. Dynasy i Zaj´-

czej; ul. Jakubowskiej – mieszkanie znajo-

mego Ekerlinga, równie˝ by∏ego pracowni-

ka MSW Szewca Szyi (pisownia za memo-

ria∏em Piaseckiego do prokuratora general-

nego). W notesie zapisany jest te˝ telefon

(nr 403-68) do p∏k. Dorozdzieckiego – ko-

lejnego by∏ego pracownika MSW, mieszka-

jàcego naprzeciw miejsca porwania oraz

drugi – wed∏ug s∏ów Piaseckiego, „ukryty

w ten sposób, ˝e tylko szczegó∏owa anali-

za zapisków notatnika mog∏a ten numer

ujawniç” – do Jana Kossowskiego, by∏ego

funkcjonariusza MO, bliskiego kolegi Eker-

linga. Administruje on podleg∏ym pionowi

gospodarczemu KG MO operacyjnym

lokalem w budynku przy ul. Âwierczew-

skiego 82a (obecnie SolidarnoÊci). 

„BARDZIEJ NI˚ WAS...”
Ten adres nabierze szczególnego znaczenia

osiem miesi´cy póêniej. Podczas remontu

,,(...) 8 grudnia 1958 r. zosta∏y ujawnione

zw∏oki Bohdana Piaseckiego w pomieszcze-

niu sanitarnym, w piwnicy domu przy ul.

Âwierczewskiego 82a, znajdujàcego si´

w pobli˝u gmachu sàdów po przeciwnej

stronie ulicy” (fragment uzasadnienia aktu

oskar˝enia Ekerlinga). Ch∏opak mia∏ wbity

po lewej stronie klatki piersiowej 16-centy-

metrowy sztylet i p´kni´tà lewà koÊç cie-

mieniowà od skroni po podstaw´ czaszki.

Cios w g∏ow´ zosta∏ zadany najprawdopo-

dobniej za ˝ycia, byç mo˝e w celu og∏usze-

nia i przetransportowania ofiary na miejsce

kaêni. Âmierç nastàpi∏a na skutek ugodze-

nia no˝em lub zbiegu obu przyczyn. „Ogl´-

dziny bielizny, w której znajdowa∏ si´ de-

nat, wykaza∏y, ˝e musia∏ on byç zamordowa-

ny w bardzo krótkim czasie po uprowadze-

niu, o czym Êwiadczà zupe∏nie czyste i nie-

przesiàkni´te potem mankiety koszuli,

w którà ubrany by∏ Bohdan Piasecki” (jw.).

Zadziwiajàcy splot nazwisk, adresów,

faktów? Niepodobna w to uwierzyç. Nie-

podobna równie˝ jednak ustaliç faktycz-

nych zwiàzków mi´dzy nimi, a nade

wszystko ustaliç, kto zleci∏ i dokona∏ po-

rwania. Kossowskiego nie ma ju˝ w kraju.

Jesienià 1957 r. wyjecha∏ do Izraela. Podob-

nie jak: Dorozdziecki, Rodziewicz, Szewc

Szyja. Jest tylko aresztowany Ekerling, któ-

ry nabiera jednak wody w usta. Wielokrot-

nie przes∏uchiwany w MSW tylko raz ma

podobno powiedzieç: „Bardziej ni˝ was 

boj´ si´ tych, którzy u˝yli mojej taksówki”.

29 wrzeÊnia 1959 roku Prokuratura Woje-

wódzka dla m.st. Warszawy wystosowuje

akt oskar˝enia przeciwko Ekerlingowi. 

Zarzuca mu, ˝e: „(...) udzieli∏ pomocy

w pozbawieniu wolnoÊci Bohdana Piasec-

kiego w szczególnoÊci przez to, ˝e dostar-

czy∏ sprawcom obs∏ugiwany przez siebie

samochód osobowy (...), tj. o przest´pstwo

z art. 27 i 248 § 1 KK”. Proces ma rozpoczàç

si´ 20 listopada – przy drzwiach otwartych,

jak domaga si´ tego Boles∏aw Piasecki. 

Kilka dni wczeÊniej prokuratura wnosi

o zwrócenie akt celem uzupe∏nienia 

(rzekomo pojawi∏y si´ nowe okolicznoÊci

obcià˝ajàce oskar˝onego). Tak te˝ si´ dzie-

je, tyle ˝e 45 tomów akt ju˝ nigdy nie wra-

ca do sàdu. Ekerling zostaje w koƒcu zwol-

niony. 

TAJEMNICA DO DZIÂ
Boles∏aw Piasecki zdaje sobie spraw´, ˝e

Ekerling to p∏otka. D∏ugo jeszcze stara si´

dochodziç prawdy. W 1961 roku Êle memo-

ria∏ do prokuratora generalnego, w którym

punktuje zaniedbania w Êledztwie oraz

wskazuje wàtki i Êrodowiska wymagajàce

dog∏´bniejszego zbadania. Bezskutecznie.

Mimo tylu poszlak czy wr´cz dowodów

sprawców porwania i zamordowania Bohda-

na Piaseckiego nie wykryto i nie osàdzono.

„Ulica” wiedzia∏a jednak swoje – wyrówna-

no przedwojenne rachunki z ojcem. Taki

osàd potwierdza artyku∏ z 13 marca

1966 r. w izraelskim tygodniku „Maariv”,

którego fragmenty cytuje w „Polityce” 

z 13 maja 2006 r. Ewa Winnicka: „(...)

sprawcy postanowili pomÊciç ˝ydowskie

ofiary poprzez zabicie syna Piaseckiego.

Nied∏ugo potem opuÊcili Polsk´ i udali si´

do Izraela. Nie nale˝y spodziewaç si´ eks-

tradycji, bo wedle prawa mi´dzynarodowe-

go nie przewiduje si´ takowej w zwiàzku

z przest´pstwami politycznymi”. Autorka

wspomina o spotkaniu Stanis∏awa Cichoc-

kiego (syna jednego z przedwojennych

przywódców KPP) z dwoma m´˝czyznami,

by∏ymi funkcjonariuszami bezpieki w po-

∏owie lat 60. w Tel Awiwie – w prywatnej

rozmowie mieli przyznaç si´ do porwania,

jednak zaznaczajàc, ˝e nie by∏o ono plano-

wane. 

Tajemnic´ (o ile zna∏ wszystkie szczegó-

∏y) zabra∏ do grobu Ignacy Ekerling. Zmar∏

w 1977 r., dwa lata przed Boles∏awem Pia-

seckim. Nienagabywany ju˝ nigdy przez 

organy Êcigania. ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Anna Michejda 

Pamiàtkowa 
tablica
w by∏ym
LIII LO 
pw. 
Êw.
Augustyna

▲
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Zadawanie pytaƒ i s∏uchanie odpowiedzi to
najwa˝niejsze umiej´tnoÊci dobrego dochodzeniowca. 

– Najcz´stszym b∏´dem pope∏nianym przez policjantów podczas

rozmowy z klientami jest tzw. s∏uchanie bierne, czyli nieokazywa-

nie reakcji na ich s∏owa, uczucia, zachowania – mówi nadkom. Wie-

s∏aw Zyskowski z CSP w Legionowie. – Bywa tak˝e, ˝e pytajàcy sà

niecierpliwi, za szybko wyciàgajà wnioski, przeszkadzajà, tracà pa-

nowanie nad sobà, nie dajà czasu na odpowiedzi.

S¸UCHANIE AKTYWNE
Przes∏uchujàcy okazuje zainteresowanie rozmówcy, cz´sto wzmac-

niajàc jego s∏owa porozumiewawczym „mhm”. JeÊli nie rozumie

wypowiedzi, zadaje pytania, ujmujàc we w∏asne s∏owa to, co prze-

s∏uchiwany powiedzia∏, np. „O ile dobrze zrozumia∏em…”, „A wi´c

twierdzi Pan, ˝e…”

– Dzi´ki takiemu zabiegowi nie dochodzi do sytuacji, kiedy

klient nie chce podpisaç protoko∏u, twierdzàc, ˝e chodzi∏o mu

o coÊ zgo∏a innego – t∏umaczy Zyskowski.

Wa˝ne jest te˝, by policjant okazywa∏, ˝e dostrzega uczucia roz-

mówcy. – JeÊli powiemy klientowi, jakie sà – naszym zdaniem –

jego odczucia, np. „S∏ysz´ ˝al w twoim g∏osie, czy tak?”, „Wiem, ˝e

nie jest ci ∏atwo o tym mówiç”, „Wiem, jak mog∏eÊ si´ czuç”, 

wtedy ten bardziej si´ otworzy, a wi´c przeka˝e wi´cej informacji

– podkreÊla Wies∏aw Zyskowski.

Wa˝nym elementem s∏uchania aktywnego jest tzw. lustrzane od-

bicie, czyli naÊladowanie przez przes∏uchujàcego gestów, pozycji

cia∏a, wreszcie tonu g∏osu odpowiadajàcego.

– Pami´tajmy jednak, aby nie wpaÊç w przejaskrawienie – ostrze-

ga Zyskowski. – JeÊli klient mówi np. zbyt g∏oÊno, a nawet krzyczy,

nie nale˝y krzyczeç jak on, ale wyciszyç go, uspokoiç.

SUKCES TKWI W PYTANIACH 
– Metoda FBI zawiera uporzàdkowane, dok∏adnie opisane, pytania,

które, zale˝nie od konkretnego przypadku, nale˝y zadawaç w trak-

cie przes∏uchania – mówi nadkom. Wies∏aw Zyskowski. – Mo˝na je

wykorzystaç szczególnie w trakcie pierwszej fazy rozmowy.

Pytania otwarte
„Prosz´ opowiedzieç, co si´ sta∏o”, „Jak to wszystko si´ zacz´-

∏o?”, „Co Pan(i) wie o tej sprawie” – od takich pytaƒ Amerykanie

zalecajà zaczynaç przes∏uchanie.

– Pozwólmy klientowi opowiedzieç ca∏à histori´ – mówi Zyskow-

ski. – Nie przerywajmy. Uzbrójmy si´ w cierpliwoÊç.

Pytania zamkni´te
Sà bardzo szczegó∏owe, np. „Czy zabi∏eÊ swojà ˝on´?”, „Czy 

by∏eÊ wczoraj w dyskotece?”. Odpowiedê na nie powinna brzmieç

tylko „Tak” lub „Nie”.

Pytania behawioralne
Zadaje si´ je podczas przes∏uchania podejrzanego. Pozwalajà

sprawdziç jego stosunek emocjonalny do danej sprawy. Poddajà

próbie przywiàzanie do alibi. OkreÊlajà szczeroÊç zeznaƒ.

Cz∏owiek, który nie mia∏ nic wspólnego np. z kradzie˝à, na pyta-

nie, „Co nale˝y zrobiç ze sprawcà takiego czynu” mówi najcz´Êciej

„Z∏apaç”, „Ukaraç”. Z∏odziej natomiast powie, ˝e nale˝y si´ zasta-

nowiç, co takà osobà kierowa∏o, mo˝e by∏a w trudnej sytuacji ˝ycio-

wej, mo˝e nie wiedzia∏a, ˝e robi coÊ z∏ego. Podobnie zachowuje si´

sprawca rozboju. Na pytanie „Co powinno si´ staç z bandytà” od-

powie np. „Ja nic nie wiem, ale mo˝e ten, na którego napadni´to,

na to zas∏u˝y∏”. Niewinny powie prawdopodobnie „A co mnie to

obchodzi, niech go karzà”.

– Osoby, które z∏ama∏y prawo, zawsze szukajà dla siebie uspra-

wiedliwienia – mówi nadkom. Zyskowski.

Jedno z bardzo wa˝nych, a zarazem prostych, pytaƒ behawioral-

nych dotyczy badaƒ na wariografie. 

– Osoba niewinna powie „Nie ma sprawy”, nieszczera zapyta

„Czy to konieczne, co stanie si´, jeÊli nie przejd´ tego badania?”

– dodaje Zyskowski.

Pytania-przyn´ty
Sà podchwytliwe, zadaje si´ je zazwyczaj po z∏o˝eniu zeznaƒ

przez osob´ podejrzanà, s∏u˝à sprawdzeniu, czy mówi∏a prawd´,

np. „Ja nie mówi´, ˝e ty to zrobi∏eÊ, ale czy mo˝e byç jakiÊ powód,

˝e on (inny Êwiadek – red.) powiedzia∏, ˝e jesteÊ w to zamieszany”.

WÊród pytaƒ-przyn´t sà równie˝ tzw. pytania o podwójnym

ostrzu, które dajà sprawcy mo˝liwoÊç wyjÊcia z sytuacji z twarzà.

Mówimy „Czy zabi∏eÊ ˝on´ pod wp∏ywem furii, czy dlatego, ˝e nie

chcia∏eÊ jej straciç dla kogoÊ, kto naprawd´ jej nie kocha?” albo

„Wzià∏eÊ (nie mówimy ukrad∏eÊ) pieniàdze, ˝eby kupiç jedzenie?” 

Pytania naprowadzajàce lub z ukrytà odpowiedzià 
JeÊli np. na pytanie „Czy przesta∏ Pan biç ˝on´?” mà˝ odpowie

„Tak”, znaczy to, ˝e wczeÊniej bi∏. JeÊli natomiast zaprzeczy, to

oznacza, ˝e bije jà nadal. 

– Takich i podobnych pytaƒ nie nale˝y zadawaç, ewentualnie

bardzo rzadko i ostro˝nie, najlepiej na poczàtku przes∏uchania

– mówi Zyskowski. – S∏u˝à do uzyskania specyficznej odpowiedzi

lub przyznania si´ do czynu.

Pytania zamykajàce
– „Czy jest jeszcze coÊ, o czym chcia∏byÊ powiedzieç?”, „Czy

uwa˝asz, ˝e jest jeszcze coÊ, co powinienem wiedzieç?”, tego typu

pytania powinny byç zadane na koniec ka˝dego przes∏uchania

– mówi nadkom. Wies∏aw Zyskowski. – Osoby nieszczere mogà

wtedy dodaç tzw. oczyszczajàce szczegó∏y. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Andrzej Mitura

Pytamy, s∏uchamy

7 Z¸OTYCH PYTA¡
Uniwersalizm 7 z∏otych pytaƒ kryminalistycznych (kto, 
co, kiedy, gdzie, dlaczego, czym, w jaki sposób) doce-
niany jest zarówno przez polskich, jak i amerykaƒskich
policjantów.
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– Móg∏by pan
powtórzyç? BIB?
Aaa, BIP... Nie, nie

potrafi´ tego rozszyfrowaç – tak
odpowiada∏a niemal po∏owa
komendantów powiatowych,
których wybraliÊmy losowo, by
zapytaç o Biuletyn Informacji
Publicznej.

A le byli i tacy, jak insp. Stanis∏aw Wil-

czyƒski z KPP w Nisku (woj. podkar-

packie), który nie tylko rozszyfrowa∏

ten skrót w u∏amku sekundy, ale i szcze-

gó∏owo opisa∏ prowadzonà w jednostce

stron´ internetowà BIP. Opowiedzia∏ te˝

o informacjach wywieszonych na tablicach

przed komendà i o tym, ˝e w terminie

14 dni KPP odpowiada na ka˝de pytanie

interesantów, choç, jak dotàd, by∏o ich nie-

wiele. Wszystko zale˝y wi´c od ludzi. Nikt

bowiem nie lubi, gdy na g∏ow´ spadajà mu

kolejne obowiàzki. 

BYLE ZBYå 
Ustawa o dost´pie do informacji publicznej

wesz∏a w ˝ycie w styczniu 2002 r. (ostatnia

zmiana 19 sierpnia 2005 r.). Obliguje

wszystkie urz´dy i instytucje publiczne

do tworzenia biuletynów informacji pu-

blicznej (BIP) oraz udzielania odpowiedzi

wszystkim bez wyjàtku obywatelom nasze-

go paƒstwa, obcokrajowcom lub bezpaƒ-

stwowcom na ich szczegó∏owe pytania z za-

kresu informacji publicznej. 

W opinii organizacji Transparency Inter-

national nasz kraj nie spe∏nia swoich zadaƒ

w tym zakresie. Wiele instytucji ogranicza,

uniemo˝liwia, przewleka, nie zapewnia

wglàdu do dokumentów, zabrania uczest-

nictwa w posiedzeniach kolegialnych orga-

nów w∏adz paƒstwowych, powo∏ujàc si´

na ochron´ danych osobowych lub prywat-

noÊci. Odmowy udzielenia informacji nato-

miast nie majà wymaganej w ustawie formy

decyzji administracyjnej, a jeÊli instytucje

udost´pnià ju˝ jakàÊ wiadomoÊç, to jest ona

najcz´Êciej niepe∏na, wymijajàca, niedo-

k∏adna, po prostu – byle zbyç. 

A CO W POLICJI?
BIP powinna mieç ka˝da jednostka Policji,

od komendy g∏ównej (www.bip.kgp.poli-

cja.gov.pl), po wszystkie KWP, KMP, KPP

i KP oraz szko∏y policyjne. O ile te ostatnie

oraz KWP prowadzà odpowiednie biulety-

ny, o tyle od KMP w dó∏ jest coraz gorzej.

Trudno zresztà wymagaç strony BIP w KPP

lub KP, które nie majà nawet adresu mailo-

wego. Ustawa nakazuje tak˝e wywieszanie

w miejscu ogólnodost´pnym wszystkich in-

formacji zawartych w BIP.

ODPOWIADAå, NIE PYTAå
Ale strona internetowa BIP to jeszcze nie

koniec. Nie da si´ w niej zawrzeç wszyst-

kiego, co interesuje obywateli. A ustawa

mówi, ˝e jeÊli nie ma czegoÊ w BIP, to ka˝-

dy mo˝e z∏o˝yç wniosek z zapytaniem

(w oboj´tnej formie – mailem, faksem, li-

stem, telefonicznie, osobiÊcie). Pytajàcy

nie musi si´ nawet przedstawiaç, mo˝e po-

zostaç anonimowy. Nie ma te˝ obowiàzku

informowaç, po co mu dana informacja jest

potrzebna, a o to najcz´Êciej pytajà poli-

cjanci.

Wszystkie (instytucje) organy w∏adzy

publicznej muszà udzielaç informacji bez-

p∏atnie. Z jednym wyjàtkiem. JeÊli odpo-

wiedê na dane pytanie wymaga poniesienia

kosztów, pytajàcy musi je pokryç, ale wcze-

Êniej obowiàzkowo trzeba go o tym poinfor-

mowaç i jeÊli si´ zgodzi zap∏aciç, wystawiç

mu faktur´. W przeciwnym razie post´po-

wanie umarza si´ przez wydanie stosownej

decyzji administracyjnej.

– Do Policji najcz´Êciej zwracajà si´ stu-

denci i pracownicy naukowi z proÊbà o naj-

przeró˝niejsze dane statystyczne potrzeb-

ne im do ich prac naukowych oraz osoby

proszàce o interpretacje przepisów prawa

(k.p.k., k.k., Prawa o ruchu drogowym)

– informuje m∏. asp. Bartosz Furga∏a z Sek-

cji Informacji Publicznej Gabinetu Komen-

danta G∏ównego Policji. – Policja nie jest

zobowiàzana do udzielania prawnych wy-

k∏adni. 

Wskazuje na to m.in. postanowienie

NSA w Warszawie z 24 stycznia 2006 r.,

które precyzuje, ˝e informacjà publicznà

nie jest polemika z zapad∏ym rozstrzygni´-

ciem czy ˝àdanie dokonania przez organ

wyk∏adni prawa. W∏aÊciwe podmioty nie

muszà udost´pniaç informacji równie˝

Nie wszystko 
jest tajemnicà

NARUSZENIA USTAWY O DOST¢PIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – art. 23

Post´powania Przest´pstwa Wynik pot´powania
Rok

wszcz´te   zakoƒczone stwierdzone   wykryte
wniosek           wniosek

o akt oskar˝enia   o umorzenie

2005           30             38                     3               3                       2 1
2004           27             25                     –               1                       –                    –
2003           17             14                     1               1                       1                    –
2002           10               8                     –               –                       –                    –
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o aktach normatywnych, poniewa˝ infor-

mowanie o tych sprawach odbywa si´

w trybie innej ustawy – o og∏aszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych. Informacj´ udzielonà w trybie

ustawy o dost´pie do informacji publicznej

stanowiç mogà jedynie wiadomoÊci o pro-

jektowanych aktach prawnych czy aktach

nieog∏oszonych.

MILCZEå NIE WOLNO
– Prawo dost´pu do informacji publicznej

jest prawem powszechnym, co znaczy, ˝e

przys∏uguje ka˝demu – mówi Joanna Jasku-

∏a z sekcji informacji publicznej KGP – ale

nie bezwzgl´dnym, czyli zakres informacji

mo˝e podlegaç ograniczeniu. Mo˝na nie

odpowiedzieç na zapytanie, powo∏ujàc si´

na przepis art. 5. ustawy – prawo do infor-

macji publicznej podlega ograniczeniu

w zakresie i na zasadach okreÊlonych

w przepisach o ochronie informacji niejaw-

nych oraz o ochronie innych tajemnic usta-

wowo chronionych. Prawo do informacji

publicznej podlega ograniczeniu równie˝

ze wzgl´du na prywatnoÊç osoby fizycznej

lub tajemnic´ przedsi´biorcy. Ograniczenie

to nie dotyczy jednak informacji o osobach

pe∏niàcych funkcje publiczne, majàcych

zwiàzek z pe∏nieniem tych funkcji, w tym

o warunkach powierzenia i wykonywania

funkcji, oraz sytuacji, gdy osoba fizycz-

na lub przedsi´biorca rezygnujà z przys∏u-

gujàcego im prawa.

Odmowa udzielenia informacji obywate-

lowi MUSI byç wydana w FORMIE DE-

CYZJI ADMINISTRACYJNEJ powo∏ujà-

cej si´ na kodeks post´powania administra-

cyjnego w rozumieniu przepisów rozdzia-

∏u VII ustawy Kodeks post´powania admi-

nistracyjnego. Decyzj´ t´ podpisuje organ,

czyli komendant jednostki lub osoba przez

niego upowa˝niona. ˚adna inna forma od-

mowy udzielenia informacji lub brak reak-

cji ze strony Policji, nawet w najbardziej

ewidentnym wypadku, gdy informacji tej

udzieliç nie mo˝na, jest niezgodna

z prawem i grozi konsekwencjami (patrz

ramka)!

Policja, ani ˝aden inny organ administracji

publicznej, nie musi udzielaç informacji

wówczas, gdy pytanie dotyczy prywatnych

spraw innych obywateli (np. czy ˝ona ko-

mendanta skoƒczy∏a liceum w danej miej-

scowoÊci), poniewa˝ nie ma to zwiàzku

z dzia∏alnoÊcià publicznà danego organu. Ale

i w tej sytuacji trzeba podaç powód odmowy.

Odmówiç mo˝na tak˝e wówczas, kiedy

wnioskodawca prosi o udzielenie odpowie-

dzi np. na p∏ycie CD, a organ odpowiadajà-

cy nie ma nagrywarki. Musi wówczas poin-

formowaç o tym i zaproponowaç innà form´.

Wszystko to w ustawowym terminie

– maksimum 14 dni. JeÊli pytanie jest bar-

dzo skomplikowane, mo˝na go przed∏u˝yç

do dwóch miesi´cy, ale przed up∏ywem

dwóch tygodni koniecznie nale˝y o tym po-

informowaç pytajàcego i podaç uzasadnie-

nie. Tymczasem odpowiedzialni za to poli-

cjanci w takich sytuacjach najcz´Êciej

w ogóle nie udzielajà odpowiedzi i nie po-

dajà przyczyn. 

ZMORY PRZESZ¸OÂCI 
Podstawowym problemem w Policji jest

strach przed tym, co mo˝na ujawniç, a czego

nie. Starsi pracownicy resortu, pami´tajàcy

jeszcze czasy PRL, byli uczeni, ˝e tajne

jest wszystko, co dzieje si´ za murami 

komendy. I oni majà dziÊ najwi´ksze opory

z pokonaniem bariery jawnoÊci ˝ycia pu-

blicznego. Bardzo cz´sto pytajà „A po co to

panu(pani) wiedzieç?” Tymczasem obo-

wiàzujàca ustawa wyklucza takie dyskusje. 

NA TEGO B¢C
16 paêdziernika 2006 r. komendant g∏ówny

Policji wyda∏ decyzj´, w której uszczegó∏o-

wi∏, kto za co odpowiada i które komórki

majà si´ informacjà publicznà zajmowaç.

To rozwiàza∏o problemy w KGP. W tzw. te-

renie nie ma jeszcze wyznaczonych komó-

rek, którym przypisano by BIP do ich sta-

∏ych obowiàzków. Z regu∏y zajmujà si´ tym

wydzia∏y prezydialne lub komunikacji spo-

∏ecznej. Tymczasem chodzi o wyznaczenie

dwóch, trzech osób, których zadaniem by-

∏oby zajmowanie si´ wszystkimi sp∏ywajà-

cymi do danej jednostki zapytaniami. Teraz

dzia∏a to wed∏ug zasady: „na kogo popad-

nie, na tego b´c”.

SZKOLENIE JEST NIEZB¢DNE
Wbrew pozorom szkoleniami z tego zakre-

su interesuje si´ spora liczba policjantów

i pracowników cywilnych. W KGP zg∏osi∏o

si´ a˝ 50 ch´tnych. Teraz kontaktujà si´

z biurami drogà mailowà i dzi´ki temu b∏y-

skawicznie zbierajà potrzebne obywatelom

informacje.

Innym problemem jest fakt, ˝e Policja

prowadzi mnóstwo post´powaƒ karnych,

administracyjnych, w sprawach o wykrocze-

nia, wyjaÊnianie skarg, odwo∏aƒ itp. 

Jak udost´pniaç takie dane, czy ka˝dy mo˝e

si´ z nimi zapoznaç i czy na ka˝dym etapie?

Tu jednoznacznej odpowiedzi nie ma. 

Dlatego KGP planuje przeprowadzenie

w najbli˝szym czasie cyklu szkoleƒ na ten

temat. Ich za∏o˝eniem jest wykszta∏cenie

tzw. trenerów, którzy propagowaliby 

wiedz´ z tego zakresu zarówno w swoich,

jak i w jednostkach ni˝szego rz´du. 

Szczegó∏y z tym zwiàzane pojawià si´

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

KGP. ■

TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Andrzej Mitura

NAJCZ¢ÂCIEJ POPE¸NIANE PRZEZ POLICJANTÓW B¸¢DY

Art. 23 ustawy przewiduje sankcje w postaci kary grzywny, ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do roku dla tych, którzy nie udzielajà informacji publicz-
nej (patrz tabelka).
✔ ˚àdanie od interesantów pism poleconych z imieniem, nazwiskiem, adresem,

numerem PESEL itd. Odpowiadaç trzeba ka˝demu, nawet osobom ANONIMO-
WYM!

✔ Pytanie o uzasadnienie wniosku o udzielenie informacji – to jest sprzeczne
z ustawà!

✔ Przekraczanie ustawowego terminu 14 dni.
✔ Nieinformowanie pytajàcych, ˝e odpowiedzi nie mo˝na udzieliç ze wzgl´du

na tajemnic´ paƒstwowà, s∏u˝bowà lub innà ustawowo chronionà.
✔ Brak BIP na stronie internetowej, brak informacji w miejscu dost´pnym

przed jednostkà Policji.
✔ NieznajomoÊç art. 23 ustawy, który nak∏ada kar´ grzywny, ograniczenia wolno-

Êci albo pozbawienia wolnoÊci do roku dla tych, którzy nie udzielajà informacji
w ustawowym terminie (patrz tabelka).

JeÊli nie ma czegoÊ w BIP, 
to ka˝dy mo˝e z∏o˝yç wniosek

z zapytaniem (w oboj´tnej
formie – mailem, faksem,

listem, telefonicznie,
osobiÊcie). Pytajàcy nie musi

si´ nawet przedstawiaç, 
mo˝e pozostaç anonimowy.
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Wszystko, co najlepsze do ochrony
osobistej i oddzia∏ów
antyterrorystycznych
zaprezentowano w CSP
w Legionowie. Mi´dzynarodowe
Targi Gdaƒskie SA 7 lutego po raz
kolejny zorganizowa∏y pokaz
sprz´tu i wyposa˝enia dla Policji
i innych s∏u˝b bezpieczeƒstwa
publicznego. Swoje oferty
przedstawi∏o 12 wystawców.

K rólowa∏y kamizelki kuloodporne

z najnowoczeÊniejszych materia∏ów,

nietracàce swoich w∏aÊciwoÊci nawet

w wodzie, z mo˝liwoÊcià wymieniania

wk∏adek. By∏y lekkie i niezawodne he∏my,

kabury, pasy, pokrowce, kajdanki, kulo-

odporne tarcze prewencyjne, drabiny

szturmowe, plecakowe i r´czne miotacze

pieprzu, r´kawiczki z kevlaru, wielofunk-

cyjne pa∏ki TONFY z metalowà r´kojeÊcià

(do wybijania szyb), przenoÊne wykrywa-

cze materia∏ów wybuchowych na odleg∏oÊç

do 100 m, najnowoczeÊniejsza broƒ strze-

lecka wraz z elementami oÊwietlajàcymi

i innymi akcesoriami, specjalna 12-kalibro-

wa amunicja do broni g∏adkolufowej i ra-

diotelefony cyfrowe umo˝liwiajàce przeka-

zywanie informacji nawet pod wodà. Za-

prezentowano urzàdzenia, które pozwalajà

ustaliç, np. czy za Êcianà budynku przeby-

wajà ludzie, czy majà broƒ albo materia∏y

wybuchowe.

CO JEST ZA ÂCIANÑ?
˚eby to sprawdziç, wystarczy przy∏o˝yç

do niej niewielkich rozmiarów „walizecz-

k´” (ok. 3,8 kg) z dwoma uchwytami, aku-

mulatorem i monitorem. Czerwone smugi

na ekranie oznaczajà ludzi. Mo˝na stwier-

dziç, ilu ich jest, czy si´ przemieszczajà,

jakie zajmujà pozycje. Sprz´t dzia∏a w odle-

g∏oÊci do 20 m. Specjalny spektrometr po-

ka˝e, czy osoby te majà broƒ palnà lub ma-

teria∏y wybuchowe. Urzàdzenie wykrywa

tak˝e zakopane w ziemi miny. Po dwudnio-

wym szkoleniu mo˝na bezb∏´dnie opano-

waç jego obs∏ug´.

KAMIZELKI DLA PSÓW
Nie tylko tych w cudzys∏owie

– z AT, pirotechników czy

innych s∏u˝b specjalnych,

ale tak˝e dla prawdziwych

czworonogów. Ubranemu w takie

cudo psu wyszkolonemu do szuka-

nia materia∏ów wybuchowych nic nie

grozi. ¸apy, tu∏ów, grzbiet, boki,

brzuch i g∏ow´ ma zabezpieczone

przed ∏adunkami od 500 do 1000 gra-

mów trotylu. Podobnie jak jego prze-

wodnik jest chroniony przed poparze-

niem, od∏amkami i pociskami. 

NowoÊcià by∏y tak˝e rozk∏adane tarcze,

które mo˝na rozwieszaç w dowolnym miej-

scu, np. na drzwiach samochodu, w oknach

lub na otwartej przestrzeni. Chronià

przed pociskami jeszcze skuteczniej ni˝

kamizelki.

DO BRUDNYCH BOMB
Kombinezon EOD-9, oprócz tradycyjnego

zabezpieczenia przed skutkiem wybuchu

bomby, chroni ubranego weƒ cz∏owieka

tak˝e przed ska˝eniem chemicznym i bio-

logicznym. Niestraszne mu sà tak˝e

wszelkie substancje trujàce. Kiedy do tego

doda si´ spektrometry podczerwieni iden-

tyfikujàce niebezpieczne substancje i ma-

teria∏y wybuchowe, które nie tylko ostrze-

gajà, ale i badajà u˝yte np. przez zama-

chowca materia∏y, porównujàc je z wmon-

towanà w urzàdzenie komputerowà biblio-

tekà kilkudziesi´ciu tysi´cy substancji,

mo˝na czuç si´ prawie ca∏kowicie bez-

piecznym. Po kilkunastu sekundach wypo-

sa˝ony w taki sprz´t pirotechnik otrzyma

informacj´, z czego sk∏ada si´ bomba lub

inny niebezpieczny materia∏ u˝yty przez

terroryst´ czy zamachowca, co u∏atwi mu

jego rozbrojenie. 

ANTYTERRORYSTYCZNE
MPO

Kiedy ju˝ zlokalizujemy

za pomocà powy˝szych

„gad˝etów” bomb´

lub inny niebez-

pieczny materia∏, pa-

kujemy go do specjal-

nej komory i wywozimy w bezpieczne

miejsce. W odpowiednio skonstruowa-

nym wn´trzu gazoszczelnej komory anty-

wybuchowej mo˝na dok∏adnie „przeÊwie-

tliç” podejrzany ∏adunek, ustaliç, z czego

jest skonstruowany, a kiedy trzeba – zlikwi-

dowaç. JeÊli oka˝e si´, ˝e by∏ np. radioak-

tywny lub trujàcy, ani gaz, ani ˝adne inne

ska˝enie nie wydostanie si´ z niej przez

najbli˝sze 24 godziny.

TAM, GDZIE WZROK NIE SI¢GA
Roboty mobilne z kolei potrafià poruszaç

si´ w ka˝dym terenie, wykryç niebezpiecz-

ny materia∏ i zabraç go nawet z miejsc trud-

no dost´pnych dla cz∏owieka – np. wàskich

szczelin, podwozi samochodów, wysokich

dachów czy innych konstrukcji. Wyposa˝o-

ne sà w kamery sprz´˝one z monitorem,

operator mo˝e nimi sterowaç w dowolny

sposób. 

Jak zwykle na wymienienie wszystkich

nowinek z tej bran˝y, zaprezentowanych

przez wystawców w Legionowie, brakuje

miejsca w miesi´czniku. Ale po zapoznaniu

si´ z nimi, praca pirotechnika czy antyter-

rorysty wydaje si´ ju˝ jakby nieco mniej

niebezpieczna. ■

TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Andrzej Mitura

Terroryzm 
mniej straszny?
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O dpowiedzi na te pytania postanowili

opracowaç wyk∏adowcy Zak∏adu

Taktyki i Technik Interwencji Cen-

trum Szkolenia Policji w Legionowie.

W programie nauczania dla kursu podsta-

wowego nie przewidziano bowiem symula-

cji takich zdarzeƒ, nigdy te˝ nie powsta∏a

taktyka dzia∏ania w tego typu sytuacjach.

A rocznie podczas interwencji rannych zo-

staje od 400 do 500 funkcjonariuszy...

SAM PRZECIW SPRAWCY
– Chodzi o wypracowanie procedur taktyki

dzia∏ania patrolu dwuosobowego w ekstre-

malnych sytuacjach, gdy przynajmniej 

jeden z uczestników interwencji odniós∏

obra˝enia, a zagro˝enie dla policjantów ist-

nieje nadal – mówi kom. Tomasz Maczuga,

wyk∏adowca ZTiTI. – KiedyÊ podobna tak-

tyka opracowana zosta∏a jedynie dla jedno-

stek AT, ale zak∏ada ona udzia∏ b´dàcej

w odwodzie grupy wsparcia. Osamotniony

policjant z patrolu czeka na kolegów czasa-

mi przez wiele nieskoƒczenie d∏ugich 

minut, podczas których musi opanowaç 

sytuacj´.

CO ROBIå?
Rozegrano kilka symulacji, obserwowanych

przez specjalistów z ró˝nych dziedzin

(m.in. kynologii i ∏owiectwa), jak równie˝

lekarza, dr. Adama Pietrzaka, który nadzo-

rowa∏ prawid∏owoÊç udzielania pierwszej

pomocy. Najpierw wypracowano wst´pne

wnioski:

Ranny partner – w pierwszej kolejno-

Êci nale˝y bezwzgl´dnie unieszkodliwiç na-

pastnika, gdy˝ mo˝e skutecznie uniemo˝li-

wiç udzielenie pierwszej pomocy rannemu,

a tak˝e zraniç lub zabiç drugiego policjan-

ta. Natychmiast u˝yç przycisku alarmowe-

go w radiostacji, wezwaç pomoc i utrzymy-

waç sta∏y kontakt z dy˝urnym. Nie wycià-

gaç z ran ˝adnych przedmiotów (no˝y, ka-

wa∏ków szk∏a).

Napastnik jest uzbrojony – je˝eli

sprawca postrzelenia policjanta w dalszym

ciàgu ma broƒ, nale˝y wycofaç si´ za jakà-

kolwiek zas∏on´ i wzywaç wsparcie. Trzeba

te˝ bez przerwy mówiç do sprawcy – jest to

wa˝ne tak˝e dla rannego kolegi, który po-

winien ca∏y czas s∏yszeç g∏os partnera.

W trakcie symulacji próba odciàgni´cia ran-

nego z linii ognia skoƒczy∏a si´ „Êmiercià”

drugiego policjanta.

Atak agresywnego psa – nale˝y zas∏o-

niç si´ kurtkà lub pa∏kà, pies rzuci si´

na trzymany przez nas przedmiot. Nie

mo˝na strzelaç do psa z odleg∏oÊci – poru-

sza si´ zbyt szybko, przez co mo˝emy raniç

osoby postronne. Trzeba staraç si´ wspól-

nymi si∏ami przewróciç psa i oddaç 5–6

strza∏ów (je˝eli strzelamy z broni s∏u˝bo-

wej, a nie np. z myÊliwskiej) z przy∏o˝enia,

prosto w klatk´ piersiowà. Warto równie˝

pami´taç, ˝e tak˝e standardowy RMG-75

dzia∏a na wi´kszoÊç psów.

Ranny napastnik w samochodzie –

podczas podejÊcia do samochodu, w którym

znajduje si´ ranny, lecz ciàgle uzbrojony

przest´pca, w pierwszej kolejnoÊci nale˝y

Patrol w ekstremalnej sytuacji

zabezpieczyç jego broƒ. Do wozu podcho-

dziç z ty∏u, wzd∏u˝ boków. Je˝eli b´dziemy

musieli u˝yç broni, nie nale˝y strzelaç

do sprawcy przez przednià lub tylnà szyb´,

poniewa˝ ich kàt nachylenia bardzo cz´sto

powoduje niekontrolowanà zmian´ toru lotu

pocisku wewnàtrz pojazdu.

Obecnie trwajà prace grupy ekspertów

CSP w Legionowie nad rozwini´ciem 

i usystematyzowaniem wniosków, by wyko-

rzystaç je w szkoleniu s∏uchaczy. ■

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. autor

JesteÊ policjantem w patrolu dwuosobowym. Podczas interwencji twój
partner zostaje powa˝nie ranny, a ty musisz opanowaç sytuacj´. Kolega
j´czy i krwawi, a wokó∏ agresywni goÊcie pijackiej meliny. I co teraz?
Si´gnàç po broƒ? Udzieliç koledze pomocy na miejscu? Wyciàgnàç go
na zewnàtrz...?
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Podinspektor Dariusz Strzelecki
z Wydzia∏u Koordynacji Inwestycji
i Gospodarki NieruchomoÊciami
BLP KGP od 37 lat zbiera znaczki
pocztowe, jest tak˝e bibliofilem
i poetà. Dziennikarze nazwali go
„Podinspektor Gad˝et”, bo
gromadzi odznaki, naszywki
i opaski noszone na milicyjnych
i policyjnych mundurach.

– Nie pozbywa∏em si´ starych munduro-

wych oznaczeƒ, tylko wrzuca∏em je do pu-

de∏ka po butach i przez çwierç wieku s∏u˝-

by ciut si´ tego uzbiera∏o – mówi o poczàt-

kach kolekcji. 

Zbiory obejmujà wy∏àcznie sta∏e ozna-

czenia na mundurze (naszywane, wpinane

plus pagony; bez medali, sznurów galowych

itp.) od roku 1944 do dziÊ. Wyszczególnio-

nym podzbiorem sà dodatki mundurowe

policji sto∏ecznej. 

– Przedwojenne egzemplarze sà niezwy-

kle trudne do zdobycia, du˝o jest podróbek,

poza tym sà to rzeczy bardzo kosztowne

i na ich gromadzenie mnie nie staç – wyja-

Ênia. – Powodem tego, ˝e postanowi∏em

specjalizowaç si´ wy∏àcznie w policji garni-

zonu warszawskiego, jest ogromna ró˝no-

rodnoÊç emblematów w kraju. Nie ma 

jednego, wspólnego systemu tworzenia 

odznak i naszywek mundurowych. Prak-

tycznie ka˝da jednostka mog∏a i nadal 

mo˝e zamówiç jakàÊ naszywk´ lub odznak´

w niewielkiej serii, o której nikt poza zain-

teresowanymi nie b´dzie wiedzia∏, tote˝

zbieranie wszystkiego nie ma sensu. 

TRZY SZAFY PANCERNE
Mimo zaw´˝enia tematycznego, zbiór

szybko rozrós∏ si´ i obecnie przechowywa-

ny jest w trzech szafach pancernych w ko-

mendzie przy ul. Domaniewskiej. 

– W domu nie mam ju˝ miejsca, a ˝e

prze∏o˝eni patrzà na moje hobby przychyl-

nym okiem, dosta∏em na to oficjalne po-

zwolenie – mówi kolekcjoner.

Szafy mieszczà kilkadziesiàt segregato-

rów, z których ka˝dy zawiera kilkanaÊcie,

a nawet kilkadziesiàt fiszek. Razem oko∏o

trzech tysi´cy eksponatów. Ka˝dy skatalo-

gowany i precyzyjnie opisany, przyk∏adowo:

„Elementy ozdobne na mundurze funkcjo-

nariusza Milicji Obywatelskiej. Spinki

do krawata. S∏u˝ba ruchu drogowego”

i pod spodem pi´ç spinek z numerami ka-

talogowymi.

Jak na powa˝ny zbiór przysta∏o, nie bra-

kuje w nim bia∏ych kruków – jest na przy-

k∏ad Odznaka Grunwaldzka nadawa-

na za zas∏ugi bojowe przez MON, ale z legi-

tymacjà wydanà przez Biuro Kadr KG MO

oraz pochodzàcy z 1945 r. trójkàt na rami´

z haftem „MO” (najstarszy eksponat). Zali-

czajà si´ do nich równie˝ rzeczy, które zaist-

nia∏y zaledwie w kilku próbnych egzempla-

rzach lub w ogóle nie wysz∏y poza

faz´ pomys∏u, jak choçby projekty wzorów

u˝ytkowych oznaczeƒ jednostek Policji. 

MONOPOL NA BLACHY
Dumà podinsp. Strzeleckiego jest komplet

projektów odznak policyjnych, czyli popu-

larnych „blach” Policji po roku 1990.

– Mam jedyny w kraju taki zbiór – chwali

si´ kolekcjoner. – To pojedyncze egzempla-

rze nadsy∏ane przez firmy na og∏oszony

przez komend´ g∏ównà konkurs na wzór

odznaki policyjnej.

Jakie trzeba mieç „chody”, by zdobywaç

takie rarytasy? Tu zdecydowa∏ przypadek.

Propozycj´ nieodp∏atnego przej´cia projek-

Muzeum w szafie

tów „blach” jako pierwsze otrzyma∏o

od kierownictwa logistyki Muzeum Policji,

jednak... nie by∏o tym zainteresowa-

ne. I tak unikaty znalaz∏y si´ w kolekcji

podinsp. Strzeleckiego.

– 95 procent moich zbiorów to darowizny

albo efekt wymiany z innymi kolekcjonera-

mi – uÊmiecha si´ Strzelecki. – Stosuj´ me-

tod´ perswazji. Tak d∏ugo nagabuj´ w∏aÊci-

ciela odznaki, na której mi zale˝y, a˝ trafi

w moje r´ce. Pomocny jest Klub Kolekcjone-

rów Policyjnych, którego jestem cz∏onkiem

z numerem 17. To bardzo dobra baza infor-

macji o tym, kto, co ma i gdzie pojawi∏o si´

coÊ, co interesuje jednego z nas. ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. autor

ZLOT KOLEKCJONERÓW

III Ogólnopolskie Seminarium Kole-
kcjonerów Policyjnych odb´dzie si´
w dniach 15–16 marca. Pierwszego dnia
zaj´cia odbywaç si´ b´dà w OÊrodku
Doskonalenia Zawodowego KSP w To-
micach, natomiast drugiego w Forcie
Czerniakowskim w Oddziale Muzeum
Wojska Polskiego.

Posiadacze milicyjnych i policyjnych
emblematów mogà kontaktowaç si´
z podinsp. Strzeleckim pod numerem
tel.: 022/60-118-05 lub 0/600-407-163.
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Silnemu wzruszeniu nieod∏àcznie towarzyszy
zachwianie równowagi psychicznej sprawcy czynu
przest´pnego, co z kolei powoduje, ˝e czynniki
emocjonalne biorà gór´ nad elementami rozumowymi.

N iestety, ˝aden z dotychczas uchwalonych kodeksów nie

wprowadzi∏ do polskiego ustawodawstwa definicji legalnej

silnego wzburzenia. Eksperci z zakresu psychologii sà 

zdania, ˝e afekt jest kategorià, która nie zosta∏a w sposób wyczer-

pujàcy sprecyzowana i majà wra˝enie niedostatecznoÊci wynika-

jàcej z przeniesienia tego poj´cia na grunt prawa karnego. 

FAZY AFEKTU
Niektórzy autorzy wyró˝niajà trzy fazy afektu, przy czym biorà

w tym kontekÊcie pod uwag´ t∏o psychologiczne, fizjologiczne oraz

spo∏eczno-Êrodowiskowe. 

Faza pierwsza – to gwa∏towny wzrost napi´cia emocjonalnego,

który pozostaje w Êcis∏ej korelacji ze zmiennymi osobowoÊciowymi

sprawcy, jak np.: zdolnoÊç samokontroli, poziom odpornoÊci

na stres czy te˝ neurotyzm. U pod∏o˝a gwa∏townego wzrostu napi´-

cia emocjonalnego znajduje si´ tak˝e poczucie niebezpieczeƒstwa

lub kumulowanie negatywnych emocji zwiàzanych z zaistnieniem

sytuacji konfliktowej z póêniejszà ofiarà. W momencie, gdy bodêce

te przekraczajà pewien indywidualny poziom odpornoÊci psychicz-

nej sprawcy, zaczyna powstawaç swoisty zamys∏ agresywnego dzia-

∏ania, którego celem staje si´ jednostka, która przyczyni∏a si´ do

jego zaistnienia. 

Faza druga – zaczyna si´ z chwilà, w której sprawca przejawia 

intensywny wzrost pobudzenia psychoruchowego, co stanowi jego 

reakcj´ na zaistnia∏à sytuacj´. W tym czasie daje on upust wszelkim

nagromadzonym negatywnym emocjom, takim jak poczucie poni˝e-

nia, krzywdy czy te˝ gniewu lub wÊciek∏oÊci. JednoczeÊnie jego 

zachowanie przybiera postaç, która stanowi nieprzewidziany odzew.

Ju˝ w tej fazie afektu ma miejsce zaw´˝enie pola ÊwiadomoÊci,

a tak˝e odbioru wzrokowego i s∏uchowego otaczajàcych sprawc´ 

zjawisk. Bardzo cz´sto skutkuje to tym, ˝e w przysz∏oÊci nie potrafi

on chronologicznie odtworzyç elementów zdarzenia, bàdê te˝

w ogóle nie jest w stanie przypomnieç sobie tego, co mia∏o miejsce. 

Sprawca dzia∏ajàcy w stanie silnego wzburzenia doznaje dysfunk-

cji w zakresie dzia∏ania uk∏adu endokrynologicznego, sercowo-na-

czyniowego oraz wegetatywnego. U sprawcy nast´pujà m.in. zmia-

na lub, w skrajnych przypadkach, nawet utrata barwy g∏osu, zaci-

skanie szcz´k, zgrzytanie z´bami, nieskoordynowane i bardzo cha-

otycznie wykonywane ruchy, powi´kszenie êrenic. Odnotowano

tak˝e, bardzo nieliczne, przypadki mimowolnego oddawania ka∏u

lub moczu. Czynniki te skutkujà zazwyczaj automatycznoÊcià dzia-

∏ania sprawcy. Dlatego te˝ sprawca zabójstwa w afekcie nie wyszu-

kuje narz´dzia zbrodni, lecz pos∏uguje si´ najbli˝ej znajdujàcym si´

przedmiotem nadajàcym si´ do tego celu, np.: no˝em le˝àcym

na kuchennym stole lub dusi ofiar´ paskiem od spodni. Nie próbu-

je tak˝e ukryç zw∏ok ani zamaskowaç miejsca zbrodni. Cz´sto sam

oddaje si´ w r´ce wymiaru sprawiedliwoÊci, odczuwa skruch´ i ˝a-

∏uje pope∏nionego czynu. 

Faza trzecia – to zanik negatywnych emocji u sprawcy, a tym 

samym agresywnego zachowania. 

AFEKT PATOLOGICZNY A FIZJOLOGICZNY
Eksperci z zakresu psychologii niemal od zawsze krytykowali doÊç

rozpowszechniony podzia∏ afektu na fizjologiczny oraz patologiczny.

Poczàtkowo uwa˝ano, ˝e o afekcie patologicznym mo˝na mówiç

tylko w kontekÊcie osób psychicznie chorych, a samo zjawisko jako

takie postrzegano jako chorob´. Od kilku dekad jednak psychiatrzy

nie podzielali tego poglàdu, co zapoczàtkowa∏o poszukiwanie cech

afektu patologicznego, które pozwoli∏yby na odró˝nienie go

od afektu fizjologicznego. Wymieniano m.in.: brak wspó∏miernoÊci

mi´dzy przyczynà wywo∏ujàcà afekt patologiczny a jego skutkiem,

towarzyszàce mu luki pami´ciowe, których brak przy afekcie fizjo-

logicznym; odmienny jego przebieg – ró˝nice w zakresie szybkoÊci,

intensywnoÊci, wi´kszej brutalnoÊci itd. Co prawda bezmyÊlnoÊç

i brak logicznego celu to przywary tak˝e afektu fizjologicznego, ale

zasadnicza ró˝nica mia∏a polegaç na bardzo wysokim pu∏apie inten-

sywnoÊci prze˝yç sprawcy. Tak wysokim, ˝e w krótkim czasie 

mia∏y one go wyczerpaç zarówno fizycznie, jak i psychicznie. 

Wiele miejsca w rozwa˝aniach na ten temat poÊwi´cono amnezji

nast´pczej, a nawet stwierdzono, ˝e jest to jedyny syndrom pozwa-

lajàcy na odró˝nienie tych dwóch postaci afektu. Zgodnie jednak

stwierdzono, ˝e w przypadku afektu patologicznego nast´pujà nie

tylko iloÊciowe, ale tak˝e jakoÊciowe zaburzenia ÊwiadomoÊci. 

Dok∏adne wyznaczenie linii odró˝niajàcej by∏o kwestià niezmier-

nie istotnà, jako ˝e rzutowa∏o w sposób zasadniczy na odpowie-

dzialnoÊç karnà sprawcy. W przypadku afektu patologicznego, jako

choroby psychicznej skutkujàcej niemo˝noÊcià pokierowania 

swoim post´powaniem, uznawano ca∏kowità niepoczytalnoÊç

sprawcy czynu, a co za tym idzie, nie ponosi∏ on odpowiedzialnoÊci

karnej. Afekt fizjologiczny z kolei nie by∏ chorobà ani ˝adnym 

rodzajem zaburzenia psychicznego, a jedynie stanem o zaw´˝onym

zakresie ÊwiadomoÊci, który nie wy∏àcza mo˝noÊci rozpoznania 

wagi pope∏nianego czynu.

W tej kwestii wypowiedzia∏ si´ tak˝e Sàd Apelacyjny w Pozna-

niu, który stwierdzi∏: (...) w polskim prawie karnym rozgraniczenie
afektów fizjologicznych i patologicznych – poddawane zresztà krytyce
– opiera si´ najcz´Êciej na charakterystyce porównawczej W. ¸uniew-
skiego. PodkreÊla∏ on, ˝e afektom patologicznym towarzyszà z regu∏y
g∏´bsze zaburzenia ÊwiadomoÊci, z utratà mo˝liwoÊci oceny sytuacji,
zaznaczajàc, ˝e afekt patologiczny prowadzi do czynów dostatecznie
nieumotywowanych, którym towarzyszy zespó∏ zmian naczynioworu-
chowych (...). W nowszych opracowaniach afekt patologiczny okreÊlo-
ny jest jako nag∏a reakcja na bodziec sytuacyjny, manifestujàca si´
burzliwym przebiegiem, krótkim okresem trwania i silnym znu˝eniem.

Zaliczajàc afekt patologiczny do tzw. stanów wyjàtkowych, wià-

zano go tak˝e z teorià tzw. reakcji krótkiego spi´cia. Krótkie 

Silne wzburzenie a zabójstwo
art. 148 par. 4 k.k. 2
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spi´cie oznacza, ˝e okres, który up∏ywa od zaistnienia pobudki do

momentu reakcji, jest bardzo krótki. Dlatego bardzo cz´sto porów-

nywano je do odruchu bezwarunkowego. PodkreÊlano, ˝e dzia∏anie

pod wp∏ywem owego krótkiego spi´cia charakteryzuje zupe∏ne 

odblokowanie psychiki w czasie, w którym sprawca pope∏nia czyn

przest´pny. Motorem nap´dowym tego dzia∏ania najcz´Êciej 

bywajà pop´dy, które w tak patologiczny sposób chwilowo kierujà

psychikà cz∏owieka, ˝e nie rozpoznaje on wagi czynu albo nawet jà

rozpoznajàc, nie potrafi w inny sposób pokierowaç swoim post´po-

waniem. Zastrzegano jednoczeÊnie, ˝e nie ka˝dy afekt patologicz-

ny przebiega w formie krótkiego spi´cia. Teoria psychiatrii gene-

ralnie krytykuje jednak zarówno teori´ reakcji krótkiego spi´cia,

jak i afektu patologicznego. Uwa˝a obydwa te poj´cia za niedosta-

tecznie sprecyzowane.

Ca∏kiem niedawno do klasyfikacji psychiatrycznych wprowa-

dzono diagnozy ASD (acute stress disorder) oraz PTSD (post-

traumatic stress disorder), oznaczajàce

odpowiednio: ostrà reakcj´ na stres oraz

zespó∏ stresu pourazowego. Cz´Êç na-

ukowców stoi na stanowisku, ˝e

uwzgl´dnienie tych nowych kryteriów

medycznych prowadzi do najpe∏niejszej

analizy silnego wzburzenia nie tylko

w zakresie znaczeniowym, ale tak˝e

w zakresie jego kontekstu i pod∏o˝a.

W zwiàzku z tym, psycholodzy, w Êwietle

wspó∏czesnej wiedzy medycznej, wyra˝a-

jà opini´, ˝e dogmatyczna os∏ona prawna

afektu powoduje, ˝e ta wàtpliwa, wed∏ug

nich, konstrukcja art. 148 par. 4 k.k.

przyczynia si´ do kultywowania rozumo-

wania prawników, które pozostaje

w sprzecznoÊci z najnowszymi osiàgni´-

ciami wiedzy. Proponujà rozbudowanie

kodeksowej koncepcji zabójstwa z afektu. Mia∏oby to nastàpiç

przez wprowadzenie do niej opisanych dwóch medycznych rozpo-

znaƒ, które lepiej odpowiadajà rzeczywistemu stanowi ani˝eli do-

tychczasowa konstrukcja. 

Zgodnie z wyrokiem Sàdu Apelacyjnego w ¸odzi z 28 stycz-

nia 2001 roku – II Aka 19/01 zastosowanie art. 148 par. 4 k.k. 

wymaga ustalenia, ˝e:

1 – u sprawcy wystàpi∏o silne wzburzenie rozumiane jako afekt fizjolo-
giczny;
2 – ów stan zosta∏ wywo∏any czynnikami zewn´trznymi niezawinio-
nymi przez sprawc´;
3 – wzburzenie to jest usprawiedliwione okolicznoÊciami.

USPRAWIEDLIWIENIE OKOLICZNOÂCIAMI 
WED¸UG ORZECZNICTWA
Wzburzenie usprawiedliwione okolicznoÊciami podlega ocenom

psychologicznej i etycznej. Ocena psychologiczna obejmuje analiz´

okolicznoÊci uzasadniajàcych psychologiczne procesy motywa-

cyjne, trudnoÊç w panowaniu nad emocjami czy zachowanie równo-

wagi mi´dzy przyczynà a reakcjà. Ocena etyczna dotyczy warto-

Êciowania okolicznoÊci na podstawie przyj´tego systemu wartoÊci

spo∏ecznych o charakterze moralnym.

Wyrok Sàdu Najwy˝szego z 6 kwietnia 1981 r. – I KR 30/81

(OSNPG 1981/8/92):

Art. 148 par. 2 k.k. uzale˝nia mo˝liwoÊç przyj´cia, i˝ sprawca dopu-
Êci∏ si´ zabójstwa w postaci uprzywilejowanej nie tylko od stwierdzenia,
˝e dzia∏a∏ on w stanie silnego wzburzenia, lecz od dodatkowego warun-
ku, by wzburzenie to by∏o ,,usprawiedliwione okolicznoÊciami”.

Zgodnie z ustalonà linià orzecznictwa sàdowego i poglàdami doktry-
ny, okolicznoÊci te po pierwsze muszà byç w jakimÊ stopniu wywo∏ane
zachowaniem si´ pokrzywdzonego i to takim, które w Êwietle powszech-
nie przyj´tych norm moralnych czy zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego oce-
niç nale˝a∏oby krytycznie (np. prowokacja, zdrada ma∏˝eƒska),
a po wtóre podlegajà wartoÊciowaniu z tego punktu widzenia, czy nie
pozosta∏y w ra˝àcej dysproporcji w stosunku do dzia∏ania sprawcy.

W wyroku Sàdu Najwy˝szego z 25 sierpnia 1980 r. – I Kr 192/80

(OSNPG 1981/5/49) oraz w wyroku z 8 maja 1980 r. – I KR 91/80

(LEX nr 21867) okreÊlono: Na podstawie art. 148 par. 2 k.k. odpo-
wiada wy∏àcznie ta osoba, która zabija cz∏owieka nie tylko pod wp∏y-
wem silnego wzburzenia, ale równie˝ pod warunkiem, ˝e wzburzenie to
jest usprawiedliwione okolicznoÊciami majàcymi wp∏yw na powstanie
w ÊwiadomoÊci przest´pnego zamiaru.

OkolicznoÊci te nie mogà byç rozwa˝ane w abstrakcji, muszà one wy-
nikaç z konkretnych ustaleƒ w danej sprawie. Natomiast kryteria oce-

ny, czy silne wzburzenie jest usprawie-
dliwione konkretnymi okolicznoÊciami
danej sprawy, wywodzà si´ z przes∏anek
psychologicznych i moralnych oraz za-
sad wspó∏˝ycia spo∏ecznego, które sàd
powinien ka˝dorazowo ustaliç jako pod-
staw´ do przypisania oskar˝onemu za-
bójstwa w postaci uprzywilejowanej.

(...) Przez wzburzenie usprawiedli-
wione, o którym mowa w art. 148 par. 2
k.k. rozumieç nale˝y taki afekt, który
niezale˝nie od pot´pienia samego zabój-
stwa i jego sprawcy znajduje zrozumie-
nie ze wzgl´du na okreÊlone oceny i kry-
teria moralne. Zrozumienie takie zna-
leêç mo˝e – tym samym i mo˝e lec u pod-
staw kwalifikacji czynu z art. 148 par. 2
k.k. – na przyk∏ad silne wzburzenie wy-

wo∏ane d∏ugo trwajàcym zn´caniem si´ nad sprawcà przez póêniejszà
jego ofiar´ lub wzburzenie spowodowane zadaniem mu wielkiej i nie-
uzasadnionej krzywdy.

Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z 16 czerwca 2005 r.

– II Aka 151/05 (LEX nr 164571):

Nie jest prawid∏owe badanie okolicznoÊci mogàcych stan wzburzenia
spowodowaç li tylko w oparciu o kryteria subiektywne, dotyczàce 
aparatu poj´ciowego sprawcy i jego indywidualnego systemu wartoÊci,
który najcz´Êciej jest zaburzony i mo˝e – choç nie musi – towarzyszyç
schorzeniom psychiki. Zdarzenia generujàce wzburzenie oskar˝onego,
gdy poddaç je ocenie, wymagajà zatem stosowania kryterium zobiekty-
wizowanego opartego o przyj´te powszechnie normy etyczne oraz zasa-
dy wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Wymagane jest równie˝, co szczególnie istot-
ne w kontekÊcie ,,usprawiedliwienia” wzburzenia, by wspomnianym
okolicznoÊciom, które najcz´Êciej dotyczà zachowania pokrzywdzonego,
towarzyszy∏a cecha pewnej obiektywnej wspó∏miernoÊci, adekwatnoÊci
wzburzenia, które winno byç ,,silne” w takim stopniu, ˝e spowodowa∏o
w nast´pstwie dzia∏ania zmierzajàce do pozbawienia ˝ycia.

W orzecznictwie przyjmuje si´, ˝e silne wzburzenie musi realnie

wystàpiç w psychice sprawcy zabójstwa. Sam fakt, ˝e zaistnia∏y

okolicznoÊci mogàce obiektywnie takie wzburzenie wywo∏aç, nie

przesàdza jeszcze o tym, ˝e wystàpi∏o ono rzeczywiÊcie w psychice

sprawcy. PowinnoÊcià sàdu jest ustalenie, czy silne wzburzenie wy-

stàpi∏o w danym wypadku oraz czy by∏o usprawiedliwione okolicz-

noÊciami. ■

dr JANUSZ BRYK
(WSPol. w Szczytnie)

Sprawca dzia∏ajàcy w stanie silnego
wzburzenia doznaje dysfunkcji
w zakresie dzia∏ania uk∏adu

endokrynologicznego,
sercowo-naczyniowego oraz

wegetatywnego. U sprawcy nast´pujà
m.in. zmiana lub, w skrajnych

przypadkach, nawet utrata barwy
g∏osu, zaciskanie szcz´k, zgrzytanie
z´bami, nieskoordynowane i bardzo

chaotycznie wykonywane ruchy,
powi´kszenie êrenic.



Przekazywanie jednego pro-

centa podatku jest teraz ∏a-

twiejsze ni˝ przed rokiem. 

CO TRZEBA ZROBIå?
1. Obliczyç jeden procent

nale˝nego podatku dochodo-

wego.

2. Wpisaç uzyskanà kwot´ (bez

koƒcówki w groszach) do rubryki: „kwota

zmniejszenia z tytu∏u wp∏aty na rzecz or-

ganizacji po˝ytku publicznego – na pod-

stawie art. 27 ustawy” w cz´Êci „Oblicze-

nia zobowiàzania podatkowego”. W formu-

larzu PIT-36 jest to pozycja 179, w PIT-37

– pozycja 111.

3. Najpóêniej w dniu sk∏adania zeznania

podatkowego wp∏aciç jeden procent kwo-

ty z rozliczenia podatkowego na rachunek

bankowy organizacji po˝ytku publicznego. 

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poleg∏ych Policjantach nr konta:

PKO BP VI O/Warszawa

74102010680000180200599167

Mo˝na to zrobiç na poczcie,

w banku lub przez Internet.

W tytule przelewu nale˝y wpi-

saç „1 proc. dla organizacji po-

˝ytku publicznego”. 

4. Dowód wp∏aty, z nazwi-

skiem i adresem darczyƒcy,

kwotà darowizny i nazwà organi-

zacji, nale˝y trzymaç do koƒca 2012

roku, bo urzàd ma pi´ç lat na sprawdzenie

naszego zeznania.

Ka˝dy grosz wspomo˝e rodziny osiero-

cone przez policjantów, którzy polegli

na s∏u˝bie. Fundacja nie prowadzi dzia∏al-

noÊci gospodarczej i wszelka pomoc pod-

opiecznym rodzinom mo˝liwa jest wy∏àcz-

nie dzi´ki ˝yczliwoÊci i hojnoÊci ludzi

dobrej woli.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poleg∏ych Policjantach jest na liÊcie or-

ganizacji po˝ytku publicznego w serwisie

internetowym: www.ms.gov.pl. Numer

fundacji w Krajowym Rejestrze Sàdowym

/KRS/ 0000101309. ■
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Podziel si´ podatkiem
Do koƒca kwietnia musimy rozliczyç si´ z podatku od dochodów osobistych PIT za 2006 rok.

Jeden procent nale˝nego podatku mo˝emy przekazaç na organizacje po˝ytku publicznego.
Na wszystkie, najmniejsze nawet, wp∏aty czeka Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poleg∏ych Policjantach.

Oliwa sprawiedliwa
W latach 1994–1995 w ¸odzi i okolicach

dokonali trzech brutalnych napadów. Byli

zamaskowani i uzbrojeni w metalowe rurki.

Ofiary bili i kr´powali. Zabierali pieniàdze,

bi˝uteri´, a nawet narz´dzia i armatur´.

Byli nieuchwytni do lutego 2007 roku. Po-

licjanci z wydzia∏ów kryminalnego i docho-

dzeniowo-Êledczego ∏ódzkiej KWP wpadli

na ich trop dzi´ki zeznaniom skruszonego

przest´pcy. 12 lutego br. zatrzymali ich,

a prokurator postawi∏ im zarzuty rozboju

z u˝yciem niebezpiecznego przedmiotu.

Po 15 lat wi´zienia grozi 28-letniej dziÊ ko-

biecie oraz dwóm m´˝czyznom w wieku 30

i 32 lat. Dwoje m∏odszych pope∏ni∏o prze-

st´pstwa jako nieletni. Tylko najstarszy

wcià˝ jest przest´pcà. Kobieta jest dziÊ

przyk∏adnà matkà dwójki dzieci, m∏odszy

z zatrzymanych wykonuje zawód wymaga-

jàcy zaufania publicznego. Teraz przyjdzie

im zap∏aciç za grzechy m∏odoÊci. 

Odnaleziony 
w leÊnym grobie

Policjanci z warszawskiego CBÂ odnaleê-

li zakopane w lesie zw∏oki m´˝czyzny,

który pó∏tora roku wczeÊniej zosta∏ uznany

za zaginionego. Wszystko wskazuje na to,

˝e 25-letni ¸ukasz W. pad∏ ofiarà zorgani-

zowanej grupy przest´pczej o charakterze

zbrojnym, tzw. grupy mokotowskiej. CBÂ,

pod nadzorem warszawskiej prokuratury

okr´gowej, rozpracowuje jà od wielu mie-

si´cy i zna ju˝ m.in. sposoby pozbywania

si´ niewygodnych cz∏onków gangu. 

Podejrzani górnicy
Do oÊmiu lat wi´zienia grozi dwóm

pierwszym podejrzanym w sprawie kata-

strofy w kopalni Halemba w Rudzie Âlà-

skiej. 21 listopada ubieg∏ego roku zgin´∏o

tam 23 górników, o czym pisaliÊmy w stycz-

niowym numerze miesi´cznika. 38-letnie-

mu Robertowi K., sztygarowi odpowie-

dzialnemu za wentylacj´ kopalni, i 56-let-

niemu Stanis∏awowi B., nadsztygarowi fir-

my „Mard”, gliwiccy prokuratorzy zarzuca-

jà sprowadzenie niebezpieczeƒstwa dla

˝ycia lub zdrowia wielu osób i spowodowa-

nie strat materialnych w wielkich rozmia-

rach. Robert K. zosta∏ aresztowany. Policja

i prokuratura w lutym nie wyklucza∏y kolej-

nych zatrzymaƒ. ■

oprac. IF 

Âwiat∏a na okràg∏o
Pos∏owie chcà, by kierowcy przez ca∏y rok

u˝ywali Êwiate∏ mijania. 16 lutego Sejm

uchwali∏ zmiany w ustawie Prawo o ruchu

drogowym. Nowy przepis ma poprawiç bez-

pieczeƒstwo na drogach i o kilkanaÊcie pro-

cent zmniejszyç liczb´ wypadków. Przeciw-

nicy u˝ywajà argumentu o zu˝ywajàcych si´

˝arówkach i zwi´kszaniu efektu cieplarnia-

nego. Inicjatorzy pomys∏u (Platforma Oby-

watelska) chcà, by przepis ten obowiàzywa∏

ju˝ od 1 kwietnia. Za jego nieprzestrzega-

nie mia∏by groziç mandat w wysokoÊci 100

z∏otych. Ustawa trafi∏a do Senatu. 

Nagroda za „Snajpera”
Komendant miejski Policji w Szczecinie

wyznaczy∏ nagrod´ w wysokoÊci 6 tysi´cy

z∏otych za pomoc w poszukiwaniach 41-let-

niego Stanis∏awa Antczaka, którego media

okrzykn´∏y „Snajperem”. To on – wed∏ug

szczeciƒskiej policji – mo˝e mieç zwiàzek

z postrzeleniem dwóch osób i w∏amaniami,

do których dosz∏o zimà w dzielnicy Zdroje.

Antczak to uciekinier z Zak∏adu Karnego

w Goleniowie, gdzie odbywa∏ kar´ za w∏ama-

nia i rozboje z u˝yciem niebezpiecznego

przedmiotu. By∏ tak zdyscyplinowanym

wi´êniem, ˝e skierowano go do pracy na wol-

noÊci. Pierwszego dnia zniknà∏. Od dwóch

lat jest poszukiwany listem goƒczym. 

Rysopis Stanis∏awa Antczaka: 

W∏osy ogolone na krótko, ma∏a owalna

broda, bez bokobrodów. W wi´kszoÊci przy-

padków by∏ zamaskowany i nosi∏ kominiark´.

Raport o gangach
W Polsce dzia∏a 246 gangów: 217 pol-

skich, 28 mi´dzynarodowych i jeden rosyjsko-

j´zyczny. Nale˝y do nich 2644 gangsterów. 

W raporcie o zwalczaniu mafii Centralne

Biuro Âledcze twierdzi, ˝e iloÊç przesz∏a w ja-

koÊç – gangi nie strzelajà ju˝ na ulicach, kon-

centrujà si´ na produkcji i przemycie narko-

tyków, przest´pstwach finansowych itp. 

CBÂ zabezpieczy∏o w ubieg∏ym roku ma-

fijny majàtek wart 173 mln z∏otych.
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C hocia˝ Islandia nie ma w∏asnej armii, marynarki

ani lotnictwa, jest jednym z za∏o˝ycieli NATO.

Do wrzeÊnia 2006 r., niedaleko Mi´dzynarodo-

wego Portu Lotniczego w Keflavíku, swojà siedzib´

mia∏a amerykaƒska baza wojskowa, a stacjonujàcy

w niej ˝o∏nierze patrolowali lini´ przybrze˝nà wyspy.

INACZEJ NI˚ GDZIE INDZIEJ
W lipcu 2007 r. minie dziesi´ç lat od utworzenia sta-

nowiska komisarza narodowego (Ríkislögreglustjórinn).

Jest on zwierzchnikiem islandzkiej policji i podlega

ministrowi sprawiedliwoÊci. Wyjàtek stanowi lotnisko

w Keflavíku, którego s∏u˝by dzia∏ajà w ramach MSZ.

Islandia podzielona jest na 25 dystryktów policyj-

nych. Komisarz dystryktu to zwierzchnik policji oraz

reprezentant ca∏ej lokalnej administracji – jest prze∏o-

˝onym s∏u˝by celnej (odpowiada za zbieranie podat-

ków dla skarbu paƒstwa) oraz sàdownictwa (nadzo-

ruje egzekucj´ wyroków oraz Êledztwa prowadzone

w jego dystrykcie). Zajmuje si´ ponadto sprawami 

le˝àcymi zwykle w gestii urz´dników stanu cywilnego:

prowadzi akta narodzin, zgonu i zawarcia ma∏˝eƒstwa

czy rozwodów, a tak˝e rodzinnymi. Szefowi dystryktu

podlegajà równie˝ osadnictwo i obrót nierucho-

moÊciami. 

NAJWI¢KSZA MNIEJSZOÂå
Pod koniec 2006 r. polskà pras´ obieg∏a wiadomoÊç, ˝e

islandzka policja ch´tnie przyj´∏aby w swe szeregi

Polaków. Na Islandii przebywa oko∏o 10 tysi´cy 

naszych rodaków, a liczba ta prawdopodobnie wzro-

Ênie, poniewa˝ w maju 2006 r. Islandia znios∏a dla nas

wszelkie ograniczenia w dost´pie do rynku pracy.

Poniewa˝ Polacy to najwi´ksza dziÊ mniejszoÊç 

narodowa w Islandii, tamtejsza policja chce, by w jej

szeregi wstàpili polscy imigranci. W ten sposób ∏atwiej

mo˝na by przeciwdzia∏aç powstawaniu konfliktów

z mieszkaƒcami (relacje mi´dzy Islandczykami a no-

wymi imigrantami stajà si´ coraz bardziej napi´te)

oraz zrozumieç problemy przybyszów. Jak zwykle

w takich wypadkach jednak, problem stanowià przepi-

sy – kandydaci na policjantów muszà posiadaç islandz-

kie obywatelstwo i dobrze znaç islandzki, a wielu imi-

grantów pos∏uguje si´ wy∏àcznie polskim i angielskim.

Szef wydzia∏u rekrutacji Akademii Policyjnej na Islan-

dii, Gunnlaugur Snaevarr, ma nadziej´, ˝e Althing,

parlament islandzki, b´dzie móg∏ zmieniç prawo i z∏a-

godziç te wymagania.

POKOJOWE WSPÓ¸˚YCIE
Stosunki policjantów z mieszkaƒcami wyspy sà bardzo

przyjazne. Zdarza si´ nawet, ˝e kiedy kierowca,

po spo˝yciu alkoholu, nie mo˝e prowadziç pojazdu,

prosi policjantów na s∏u˝bie o odwiezienie do domu. 

Widok uzbrojonego funkcjonariusza patrolujàcego

ulice jest raczej niecodzienny – policjanci noszà tylko

krótkie gumowe pa∏ki i pojemniki z gazem ∏zawiàcym.

Wyjàtkiem jest mi´dzynarodowe lotnisko w Keflavíku,

gdzie czasami mo˝na spotkaç stró˝a prawa z bronià. ■

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Jacek Micha∏kowski

600 stró˝ów prawa
W Reykjavíku stacjonuje specjalna jednostka policyjna zwana
Víkingasveitin (Oddzia∏ Wikingów). W odró˝nieniu od swego
historycznego pierwowzoru nie zajmuje si´ ona grabie˝ami, 
ale przede wszystkim zwalczaniem terroryzmu oraz 
m.in. ochronà VIP-ów odwiedzajàcych „lodowà wysp´”.

Policjanci islandzcy
i polscy na kongresie
IPA, który odby∏ si´
w paêdzierniku 2006 r.
w Lublanie 

CZY WIESZ, ˚E

Na Islandii jest tylko 600 policjantów, którzy zaj-
mujà si´ patrolowaniem ulic, ruchem drogowym
i Êledztwami kryminalnymi. WÊród nich jest
40 kobiet.
W 1930 r. zaprojektowano mundury i odznak´ poli-
cyjnà. Jest to szeÊcioramienna ˝ó∏ta gwiazda,
w Êrodku której na tarczy znajdujà si´ dwa skrzy˝o-
wane miecze i policyjne motto MED LÖGUM SKAL
LAND BYGGJA (dos∏. Prawo czyni nasz kraj nadajà-
cym si´ do mieszkania). Na Islandii mieszka
oko∏o 300 000 osób, a g´stoÊç zaludnienia to
3 osoby na km kw. Jeden policjant przypada wi´c
Êrednio na prawie 500 mieszkaƒców.
Policyjny „Oddzia∏ Wikingów” od 2004 r. podlega
komisarzowi narodowemu i jest odpowiednikiem
niemieckiej GSG-9 i brytyjskiego SAS. Dzieli si´
na pi´ç grup: pirotechnicznà, wodnà, snajperskà,
wywiadowczà i powietrznà.
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Kim jest komisarz Zawada?
– Jest postacià wymyÊlonà przez scena-

rzystów dla serialu telewizyjnego. Nie

sàdz´, by mia∏ jakiÊ prototyp wzi´ty z ˝ycia

codziennego. Jest postacià fikcyjnà, ale

przyk∏adem godnym do naÊladowania.

Wspó∏pracuje Pan w trakcie powstawania
„Kryminalnych” z konsultantami z Policji.
Czy zaskoczyli Pana czymÊ?

– Spokojem, z jakim podchodzà do

naszej filmowej rzeczywistoÊci, która nie-

jako ma odzwierciedlaç prawd´. To znaczy,

kiedy w filmie jesteÊmy na miejscu zbrod-

ni i pytamy naszych konsultantów o jakieÊ

detale, i jak to jest w ˝yciu, spodziewajàc

si´ jakiejÊ niesamowitej reakcji i opowie-

Êci, oni ze stoickim spokojem wyjaÊniajà

szczegó∏y...

Na ile fikcja serialu jest zbli˝ona do naszej
rzeczywistoÊci? Chodzi przede wszystkim
o komentarze profesjonalistów, 
czy odnajdujà si´ w realiach serialu?

– Historie naszych odcinków sà cz´sto

wzi´te z ˝ycia, przetworzone jednak przez

scenarzystów i uatrakcyjnione na potrzeby

j´zyka filmowego, który ma du˝o wi´ksze

tempo ni˝ normalna rzeczywistoÊç. I dlate-

go my musimy rozwiàzywaç te nasze kry-

minalne sprawy w ciàgu 55 minut. A ko-

mentarze specjalistów sà ró˝ne. Z regu∏y

przychylne i sprowadzajà si´ cz´sto do opi-

nii, ˝e jesteÊmy wiarygodni.

Jak ocenia Pan zmiany w naszej Policji,
jakie zasz∏y w ostatnich latach?

– Pozytywnie i oby tak dalej.

Z ciekawej perspektywy móg∏ Pan
przyglàdaç si´ pracy Policji polskiej,
konfrontujàc jà z pracà niemieckiej.
Czego nasi policjanci powinni uczyç si´
od sàsiadów?

– Praca i metody dzia∏ania policji w ka˝-

dym kraju sà uzale˝nione od warunków

spo∏ecznych i politycznych, które sà bardzo

ró˝ne i w Niemczech, i w Polsce. Trudno

mi wyst´powaç w roli eksperta i coÊ dora-

dzaç, ale wol´ polskà Policj´, która wydaje

mi si´ bardziej przyst´pna i nie tak „urz´-

dowa”, jak niemiecka.

Jak zareagowa∏by Pan na wieÊç, ˝e któryÊ
z Paƒskich synów chce zostaç policjantem?

– Na razie nic o tym nie wiem. Ka˝dy

z nich ma ambicje skoƒczyç studia i je˝eli

kiedykolwiek któryÊ z nich chcia∏by zostaç

oficerem Policji... to dlaczego nie?

Czy, b´dàc bardzo cz´sto uto˝samianym
z komisarzem Zawadà, nie czuje si´ Pan
czasem jak superman albo ktoÊ, kto mo˝e
znacznie wi´cej? Nie kusi Pana, by staç
si´ i w ˝yciu takim „twardzielem”?

– Staram si´ nie uto˝samiaç mojego pry-

watnego ˝ycia z rolà aktorskà, jakà wykonu-

j´. Wystarcza mi jednak cywilnej odwagi,

˝eby reagowaç w ˝yciu codziennym na ró˝-

nego rodzaju nieprawoÊci. Pewnie, ˝e by∏o-

by fajnie, tak jak Zawada, z ka˝dej sytuacji

wychodziç zwyci´sko, ale ˝ycie to nie sce-

nariusz filmowy i trzeba uwa˝aç, ˝eby nie

dostaç po nosie.

Dlaczego zdecydowa∏ si´ Pan na sta∏e
wróciç do kraju i sprowadziç tu rodzin´?
Czy ma to zwiàzek z wi´kszym 
poczuciem bezpieczeƒstwa?

Marek W∏odarczyk urodzi∏ si´ 6 paê-
dziernika 1954 roku w ¸odzi, gdzie
w 1977 roku zdoby∏ wykszta∏cenie ak-
torskie w PWSTiTv. Debiutowa∏ w „So-
wizdrzale Êwi´tokrzyskim”, ale karier´
zrobi∏ dopiero po latach. W czasie sta-
nu wojennego pozosta∏ w Niemczech,
gdzie za∏o˝y∏ rodzin´. W kraju s∏aw´
przynios∏a mu rola komisarza Zawady
w serialu „Kryminalni”.

˚ycie to nie film...

– Nie wróci∏em na sta∏e. Jestem tam,

gdzie mog´ pracowaç. Moja rodzina jest ze

mnà, bo jak mo˝e byç inaczej? A je˝eli

chodzi o poczucie bezpieczeƒstwa, to chy-

ba w Niemczech jest z tym troch´ lepiej

ni˝ w Polsce.

Czy Niemcy te˝ opowiadajà sobie dowcipy
o policjantach? JeÊli tak, to jaki zapad∏
Panu w pami´ç?

– Rzadko opowiadajà. I nic nie przycho-

dzi mi do g∏owy…

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

MONIKA DÑBROWSKA
zdj. archiwum TVN
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W szyscy lubimy s∏uchaç komplemen-

tów, tak˝e od prze∏o˝onych i znajo-

mych z pracy. 

BIURO TO NIE PLA˚A
W ich prawieniu prym wiodà panowie. I gdy

ograniczajà si´ tylko do takich okreÊleƒ, jak

„∏adnie wyglàdasz”, „masz Êwietnà fryzu-

r´”, wszystko jest w porzàdku. Nie do przy-

j´cia sà jednak komentarze typu „ma pani

zgrabne bioderka, kszta∏tny biust”. Bywa,

˝e mówià bardziej dosadnie, co niekiedy

mo˝na by uznaç za molestowanie seksual-

ne. A fakt, ˝e osoba, do której takie teksty

sà kierowane, nie reaguje, nikogo nie uspra-

wiedliwia. Inna sprawa, ˝e panie cz´sto,

zresztà nie zdajàc sobie z tego sprawy, pro-

wokujà m´˝czyzn, zak∏adajàc do pracy

za krótkie sukienki czy bluzki z g∏´bokimi

dekoltami. Wiele instytucji i urz´dów wy-

maga ju˝ od swoich pracowników noszenia

strojów stonowanych, acz eleganckich. Bo

praca to nie pla˝a ani wybieg dla modelek!

KWIATUSZKI ZOSTAJÑ W DOMU
Nie nale˝y zwracaç si´ do kole˝anki czy 

kolegi per misiaczku, kwiatuszku, kotku, 

˝abko, maleƒstwo, robaczku. Obowiàzuje

to równie˝ prze∏o˝onych! Takie zdrobnie-

nia nie wszystkim si´ podobajà! W pracy 

jesteÊmy Anià lub panià Annà, Jankiem lub

panem Janem! 

ROMANS –
NAJLEPIEJ POZA FIRMÑ
Zdarza si´, ˝e w miejscu zatrudnienia 

rodzà si´ mi´dzy dwojgiem ludzi bli˝sze

sympatie, a nawet wielkie uczucia. Nie na-

le˝y si´ jednak z nimi afiszowaç. A wi´c nie

trzymajmy si´ za r´ce, nie przytulajmy, nie

obejmujmy! Mo˝na natomiast razem wyjÊç

do barku na Êniadanie czy do sto∏ówki

na obiad, ale ju˝ nie przesiadywaç w poko-

ju ukochanej osoby, czy nawet wpadaç

do niej na chwilk´. Jest to êle widziane,

gdy˝ dezorganizuje prac´. OczywiÊcie,

wszelkie zostawanie takich par po godzi-

nach w biurze jest niedopuszczalne.

Pewnym problemem jest sytuacja, gdy

zauroczone sobà osoby (lub jedna z nich)

nie sà wolne. Bywa, ˝e koledzy lub szefo-

wie patrzà na taki zwiàzek z zak∏opota-

niem, szczególnie, gdy znajà ich sta∏ych

partnerów. Odpowiedê na pytanie, czy in-

gerowaç w taki uk∏ad, jest trudna. Raczej

nie. Sà to bardzo delikatne, osobiste spra-

wy. Na pewno jednak, gdy taki romans ko-

liduje z obowiàzkami s∏u˝bowymi, prze∏o-

˝ony powinien przeprowadziç z zakochany-

mi tzw. m´skà rozmow´. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda
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Wiosenne, 
i nie tylko, 
zauroczenie

Idzie wiosna – wkrótce
zazielenià si´ drzewa,
zakwitnà kwiaty.
Z zimowego snu obudzi si´
nie tylko przyroda, ale
i ludzie. I wtedy niejednej
pani i niejednemu panu
serce zabije mocniej.
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