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PRAWO
Broƒ w prywatnych r´kach
Czy Policja sprawdza, jak u˝ytkownicy przechowujà broƒ? 

Komentarz do kodeksu karnego
Handel ludêmi – Janusz Bryk

OD NAS
Z Kosowa dla Orkiestry
Polscy policjanci wystawili na licytacj´ dla WOÂP 
symbol swojej misji

ÂWIAT 
Misja w Kosowie
„Blade” – polski policjant z doborowej jednostki AT w si∏ach ONZ
opowiada o swojej s∏u˝bie. 
Z pe∏niàcym s∏u˝b´ w Kosowie funkcjonariuszem CBÂ rozmawia
Pawe∏ Ostaszewski

Policja francuska
˚andarm i policjanci – Aleksandra Wicik

POLICYJNY PITAWAL 
˚o∏nierz zabi∏ policjanta
Strza∏y w urz´dzie – Jerzy Paciorkowski

SPORT
Kalendarz imprez sportowych dla policjantów w pierwszym
pó∏roczu 2007 r.

ROZRYWKA
Patrycja Szczepanowska – aktorka
Mój policyjny ˝yciorys – Monika Dàbrowska

TYLKO S¸U˚BA
Âmierç w bagnie
Ostatni wyjazd – Anna Krawczyƒska
Dlaczego? – Irena Fedorowicz

Raport policyjnych psychologów
Wypaleni – Gra˝yna Bartuszek

Przes∏uchania metodà FBI
Klienci Policji – Gra˝yna Bartuszek

Po katastrofie w Halembie
Szok po szoku – Gra˝yna Bartuszek

Podwy˝ka 2007
B´dzie na pewno – Pawe∏ Chojecki

Przetarg na SIS
Do Schengen z konkursu 
– Tadeusz Noszczyƒski

Kursy j´zykowe
Nieobce j´zyki obce 
– Aleksandra Wicik

TYLKO ˚YCIE
Interwencja rzecznika praw obywatelskich
Aresztowany – El˝bieta Sitek

POSZUKIWANI

PROWOKACJE
Jak szukano Krzysztofa Olewnika
Pi´ç lat niemocy organów Êcigania – Przemys∏aw Kacak

Nowe mundury
Niebieskiej rewolucji 
ciàg dalszy

zdj´cie na ok∏adce Pawe∏ Chojecki

Wszystkim Czytelnikom ˝yczymy, 
by rok 2007 
by∏ bardziej pomyÊlny ni˝ ten, 
który zakoƒczy∏ si´ tak smutno.

Redakcja



CzeÊç Ich pami´ci!
„Wiem, ˝e s∏owa w obliczu tej tragedii

niewiele znaczà” – to zdanie genera∏
Marek Bieƒkowski wypowiada∏ w grud-
niu dwa razy. Nad grobem 28-letniej
sier˝ant Justyny Zawadki i na pogrzebie
m∏odszego aspiranta Tomasza Twardo,
który nie do˝y∏ 33. urodzin. 

Oboje zgin´li na s∏u˝bie 2 grud-
nia 2006 roku. 

9 grudnia w Garwolinie po˝egnano
Justyn´ Zawadk´. 12 grudnia na war-
szawskim Cmentarzu Bródnowskim
– Tomasza Twardo. 

W obu konduktach sz∏y t∏umy. Zroz-
paczonym rodzinom towarzyszyli poli-
cjanci i oficjele. By∏ smutek, ∏zy i salwy
honorowe. „Âmierç jest zawsze okrut-
na. Zabiera spoÊród nas ludzi, których
cenimy i szanujemy, których kochamy
i potrzebujemy” – mówi∏ komendant
g∏ówny Policji. 

Ludwik Dorn, minister spraw wew-
n´trznych i administracji, przeprosi∏ 
rodzin´ Justyny Zawadki za cierpie-
nia. Wobec bólu wdowy po Tomaszu
Twardo zabrak∏o mu s∏ów...

Warszawa, 12 grudnia

Garwolin, 9 grudnia
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Od trzech dni Kasia Twardo prawie nie sypia. Podobnie jak jej

teÊciowa i szwagier. W napi´ciu i pe∏nej gotowoÊci trzy-

majà ich nerwy. Tymi samymi emocjami, te˝ od trzech

dni, ˝yjà najbli˝si Justyny Zawadki. Nie Êpià, prawie nie jedzà, spraw-

dzajà, czy jest sygna∏ w s∏uchawce telefonu, czy komórka na pewno

na∏adowana. Czekajà, wierzà, p∏aczà. Nie mogà si´ poddaç. 

Kasia nie zna Justyny. Tylko raz s∏ysza∏a jej g∏os, z oddali, gdy

przez telefon rozmawia∏a z m´˝em. Mi∏y g∏os. Pogodny. Tamtego

dnia jej mà˝, sier˝ant Tomasz Twardo i starsza posterunkowa Justy-

na Zawadka mieli s∏u˝b´. Chyba po raz pierwszy razem. Teraz by∏

drugi raz. Teraz, czyli w nocy z piàtku na sobot´, z pierwszego

na drugiego grudnia. Dla ich rodzin to by∏a ostatnia spokojnie prze-

spana noc. 

PRZEKL¢TA WK¸ADKA
W Êrodku nocy w komisariacie kolejowym na warszawskim Dworcu

Centralnym rozdzwoni∏ si´ telefon. Sam szef, komendant Walde-

mar P∏oƒski. Trzeba by∏o odwieêç do domu, do Siedlec, Tomasza

Serafina, dyrektora Departamentu Bezpieczeƒstwa Publicznego

w MSWiA. P∏oƒski i Serafin sà kolegami. Zresztà dyrektora Serafi-

na zna wi´kszoÊç policjantów z komisariatu kolejowego. Zanim 

zosta∏ oddelegowany do pracy w ministerstwie, pracowa∏ tam naj-

pierw jako zwyk∏y policjant, potem jako szef sekcji prewencji. 

Teraz poprosi∏ o przys∏ug´. Zbyt d∏ugo zabawi∏ ze znajomymi

i przeoczy∏ pociàg do domu. Pomó˝my koledze, mia∏ powiedzieç

P∏oƒski, i kaza∏ oddaç do dyspozycji dyrektora radiowóz.

Tej nocy s∏u˝b´ na Centralnym pe∏ni∏o trzynaÊcie osób. Nie 

ka˝dy móg∏ jechaç. Nie ka˝dy mia∏ uprawnienia. Tomek mia∏. 

Tak zwanà wk∏adk´, czyli dokument zezwalajàcy na prowadzenie

samochodów s∏u˝bowych. Przekl´ta, mówi∏ nieraz do ˝ony, prze-

kl´ta ta wk∏adka. Pad∏o na niego. Dy˝urny zapyta∏ go, czy pojedzie?

Mia∏ odmówiç? On – ponad cztery lata w Policji, doÊwiadczony, 

odpowiedzialny, lubi∏ prowadziç. Za kó∏kiem czu∏ si´ Êwietnie.

– Siedzia∏ pewnie w fotelu, r´ce opiera∏ lekko na kierownicy

i tylko pyk, pyk, paluszkami rusza∏ – opowiada Kasia.

Do Siedlec mia∏a z nim pojechaç Justyna. Radosna, dobra dziew-

czyna. I z charakterem. Upar∏a si´, ˝e b´dzie policjantkà i konse-

kwentnie dà˝y∏a do celu. Kocha∏a mundur. W komisariacie kolejo-

wym by∏a od trzech miesi´cy.

Jedziesz, us∏ysza∏a. Szybko narzuci∏a p∏aszcz. Dyrektor z MSWiA

ju˝ czeka∏. Sier˝ant ubrany w cywilne ciuchy wskoczy∏ za kó∏ko.

Mam telefon? – sprawdzi∏ jeszcze przy pasku po prawej stronie. 

Taki odruch. Tomek nie rozstawa∏ si´ z komórkà. Z bronià te˝, ale

do Siedlec jej nie wzià∏. 

A Justyna odwrotnie. Broƒ zabra∏a ze sobà, a telefon komórkowy

zostawi∏a w szafce. W komisariacie zosta∏a te˝ radiostacja. Nie by∏a

potrzebna. Oko∏o drugiej wyruszyli spod Centralnego nieoznako-

wanym zielonym polonezem. Rz´chem. Tak mówi∏ o policyjnych

wozach Tomek. Bo rozklekotane, ledwo zipià i z oszcz´dnoÊci ca∏y

rok na ∏ysych, letnich oponach je˝d˝à. 

CZAS SI¢ ZATRZYMA¸
– JesteÊ chodzàcy czy je˝d˝àcy? – Kasia pami´ta, ˝e tego wieczoru

zada∏a Tomkowi przez telefon to pytanie, ale nie pami´ta, co 

odpowiedzia∏. Wylecia∏o jej z g∏owy. Kompletna pustka. Nie 

potrafi te˝ przypomnieç sobie, czy w piàtek wieczorem rozma-

wia∏a z m´˝em dwa czy trzy razy. Na pewno nic nie mówi∏ o wy-

jeêdzie do Siedlec. Widocznie wtedy jeszcze nie wiedzia∏, bo

przecie˝ mówi∏ jej o wszystkim. Zawsze. Byli jak papu˝ki 

nieroz∏àczki. Rozmawiali ze sobà non stop, a ludzie si´ dziwili

i pukali w czo∏o.

– Bez przerwy, na okràg∏o ze sobà gadali. Co pi´ç minut pyta∏,

co s∏ychaç, jak niunia. Niunia, czyli ich trzyletnia córka Weronika

– mówi Piotr, brat Tomka.

– On je obydwie uwielbia∏. Âwiata poza nimi nie widzia∏ – doda-

je matka policjanta. 

– Wcale si´ nie wstydzi∏ ze mnà czy z dzieckiem rozmawiaç. Nie

wstydzi∏ si´ przy kolegach powiedzieç, ˝e mnie kocha, ani mówiç

do Weroniki w jej dzieci´cym j´zyku. Koledzy us∏yszeli raz takie 

a-gu-gu i nazwali go GuguÊ. 

– A mog´ zadaç pani prywatne pytanie? – zagai∏ jà kiedyÊ jeden

z policjantów niedaleko Dworca Wschodniego. Zaczepi∏ jà, bo ∏ad-

na dziewczyna. Postraszy∏a, ˝e zadzwoni do m´˝a, Gugusia z Cen-

tralnego. – Ile wy p∏acicie za telefon? – zapyta∏.

Ostatni wyjazd

Sobota, siódma rano: – Tomek nie wróci∏ ze s∏u˝by. By∏am w szoku.

Niedziela, po po∏udniu: – Bo˝e, dopomó˝. Nie pozwól, ˝eby Justynie sta∏a si´ krzywda.

Poniedzia∏ek: – Nie traçmy nadziei.

Wtorek, tu˝ po czternastej: koniec. NIE ZDARZY¸ SI¢ CUD.

▲
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Wybuchn´∏a Êmiechem. Mia∏a wykupione bezp∏atne po∏àczenia

z numerem m´˝a. 

Feralnej nocy sz∏a spaç o 2.20 i te˝ chcia∏a zadzwoniç, ale si´ 

zawaha∏a. 

– Pewnie jest zaj´ty, skoro si´ nie odzywa – pomyÊla∏a. – Za par´

godzin si´ zobaczymy. 

Na Justyn´ w rodzinnej Woli R´bkowskiej te˝ czekali. Rodzice,

siostra, wujostwo. Poprzedniego dnia tato mia∏ urodziny. Justy-

na mówi∏a, ˝e przyjedzie w sobot´. Prosto po nocnej s∏u˝bie. Tym-

czasem o siódmej rano przestraszy∏ ich telefon. 

– Czy Justyna jest w domu? – dzwoni∏ kolega z komisariatu kole-

jowego. Jak to? Przecie˝ ma s∏u˝b´. Czas si´ zatrzyma∏. W ciàgu

kilku godzin, które trwa∏y wiecznoÊç, nic si´ nie wyjaÊni∏o. Wr´cz

przeciwnie. Wersje zmienia∏y si´ jak w kalejdoskopie: ̋ e Justyna po-

jecha∏a z konwojem, ˝e odwozi∏a aresztanta i wreszcie, ˝e wykonu-

je zadanie specjalne. ˚adna z nich nie dodawa∏a otuchy. Mama 

Justyny coraz bardziej s∏ab∏a. Ojciec powtarza∏: bez paniki. Podob-

nie siostra. Ale wszyscy doskonale pami´tali ostatni sen Justyny. 

– Âni∏ jej si´ Ojciec Âwi´ty, macha∏ do niej r´kà, ona by∏a taka 

radosna – opowiada Ania, starsza siostra policjantki. 

Jagodne, 5 grudnia 13.50

▲
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PRZY BRZÓZKACH
Gdzie sà? Co si´ sta∏o? W komisariacie kolejowym wrza∏o. Od trze-

ciej nad ranem, kiedy ruszyli w drog´ powrotnà, min´∏o ju˝ sporo

czasu. Przecie˝ nie zapadli si´ pod ziemi´. Komendant P∏oƒski

i dyrektor Serafin próbowali szukaç dwójki policjantów na w∏asnà

r´k´. Bezskutecznie. O dziewiàtej rano zg∏osili zagini´cie dy˝urne-

mu w komendzie sto∏ecznej. Rozpocz´∏y si´ ogólnopolskie poszu-

kiwania. 

Przez trzy doby Policja rozpatrywa∏a wszystkie mo˝liwe hipotezy,

w∏àcznie z tà, ˝e Tomek i Justyna sami opuÊcili s∏u˝b´. Na nogi 

postawiono 2000 mundurowych. Przeczesano lasy wokó∏ trasy 

Warszawa – Siedlce, sprawdzono jeziora, hotele i stacje benzynowe.

W poszukiwaniach pomaga∏ Êmig∏owiec z kamerà termowizyj-

nà. I nic. Poza jednym: o trzeciej nad ranem Justyna i Tomek zatrzy-

mali si´ na stacji benzynowej w Gr´zowie, ˝eby kupiç coÊ do picia. 

Ich rodziny odchodzi∏y od zmys∏ów. Szczegó∏owe, wielogodzinne

przes∏uchania: kto, gdzie, z kim, kiedy? Skrupulatne przeszukania

w mieszkaniach. Setki telefonów, tysiàce pytaƒ. I zero wyjaÊnieƒ.

Znikn´li – to by∏a jedyna odpowiedê. 

Jasnowidze mieli wi´cej do powiedzenia. Wskazywali konkretne

miejsca, choç uprzedzali, ˝e mogà si´ myliç. Piotr, brat Tomka

w niedziel´ pojecha∏ w miejsce, gdzie mog∏o si´ coÊ wydarzyç. 

To by∏ las na trasie Warszawa – Siedlce. Oni nie ˝yjà – wyrokowa∏

jasnowidz. Piotrowi przypomnia∏y si´ wtedy s∏owa brata: „Kasiu,

cokolwiek, kiedykolwiek by si´ sta∏o, pami´taj, ˝e jak b´d´ móg∏,

to si´ do ciebie odezw´. Nawet na chwil´. Chyba ˝e mnie zabijà”. 

Ojciec Justyny razem z wujostwem w poniedzia∏ek szukali

dziewczyny we wsi Jagodne. – B´dzie las, bajorko, jedna lub dwie

brzozy. Tam trzeba szukaç – powiedzia∏ im jasnowidz. Nic nie zna-

leêli. 

Nast´pnego dnia znalaz∏ Wies∏aw Partes, mieszkaniec wsi. Wra-

ca∏ do domu, przystanà∏ przy brzózkach, dok∏adnie przy niepozor-

nie wyglàdajàcym rozlewisku rzeki Kostrzyƒ i zobaczy∏ coÊ ciemne-

go wystajàcego z wody. Podszed∏ bli˝ej. „CoÊ ciemnego” okaza∏o si´

oponà samochodowà. 

CZEKANIE NA CUD
Pi´tnaÊcie minut póêniej Policja potwierdza t´ informacj´ i zaczy-

na zabezpieczaç miejsce. Do Jagodnego Êciàga 255 funkcjonariuszy.

Przyje˝d˝a stra˝ po˝arna, dwie dru˝yny p∏etwonurków, dwa Êmi-

g∏owce. Na miejscu jest komendant g∏ówny Policji. 

Jagodne, 5 grudnia 14.55 – Katarzyna Twardo ju˝ wie, ˝e cudu nie by∏o

▲



TYLKO S¸U˚BA Âmierç w bagnie POLICJA 997        styczeƒ 2007 r.8

10.52: Do brudnej wody wchodzi nurek. Nic nie widzi, jest tyle

mu∏u, ˝e trudno rozpoznaç mark´ samochodu. To nie woda. To 

bagno. Z przedniego zderzaka odrywa tablic´ rejestracyjnà:

WJ 09398. Ju˝ nie ma wàtpliwoÊci. To ten samochód. Poszukiwany

od trzech dni. 

11.01: – Mo˝e ich nie ma w Êrodku… – Piotr, brat Tomka, 

jeszcze ma nadziej´. Mama p∏acze. On wykr´ca numer do Kasi:

– Jedziemy! Znaleêli samochód.

Rodzina Justyny o akcji te˝ dowiedzia∏a si´ z radia i telewizji.

Przyjechali chwil´ wczeÊniej. Psychologowie sà w drodze. B´dà

za 40 minut.

11.51: Jest dêwig. 

12.20: Wypompowujà wod´. Widaç ca∏e ko∏o, podwozie…

Pó∏torej godziny póêniej liny dêwigu oplatajà karoseri´. Lekkie

szarpni´cie? Nie, nie b´dzie ∏atwo... 

Rodziny, maksymalnie skupione, z niewielkiej odleg∏oÊci przypa-

trujà si´ akcji. Nawet Weronika, która jeszcze przed chwilà p∏aka-

∏a, milknie. Psychologowie sà tu˝ obok, przy rodzinach.

– Bo˝e, prosz´, niech zdarzy si´ cud – ktoÊ szepcze. 

Tu˝ po 14.00: Cia∏a Justyny i Tomka sà w Êrodku. Koniec nadziei. 

WSPOMNIENIE O TOMKU…
Nie, to niemo˝liwe. Nie mo˝e go nie byç. Nie wierz´. To nie 

mo˝e byç prawda. JeÊli to prawda, nie mam po co ˝yç! – przez 

Kasi g∏ow´ przelatuje tysiàc wspomnieƒ. Tych dawnych i tych

sprzed chwili.

Byli dla siebie wszystkim. Ca∏ym ˝yciem. Kochali si´. Kochali

Weronik´. Kasia przypomina sobie, jak ostatnio kupi∏ córeczce

rajstopki, ró˝owe. Wszystko jej kupowa∏. I sukienk´, i butki, i raj-

stopki. Ró˝owà kurteczk´ te˝ kupi∏. Z rajstopkami by∏o tak, ˝e zo-

stawi∏ jà na chwil´

samà, a ona w tym cza-

sie w jednej nogawce

wyci´∏a no˝yczkami

dziur´… By∏o przy-

kro. A potem wzià∏

ig∏´, nitk´ i t´ dziur´

zacerowa∏.

A ich ostatnie po-

˝egnanie? Weronika

ich tak mocno Êcisn´-

∏a: chodêmy, przytul-

my si´, powiedzia∏a.

Przylgn´li do siebie.

A ona wtedy: kocham

ciebie, tatusiu, ko-

cham ciebie, mamu-

siu. To by∏o na ulicy.

Tomek wsiad∏ do sa-

mochodu, pomacha∏

im na po˝egnanie i klaksonem da∏ sygna∏. DziÊ czwarty dzieƒ, jak

go nie ma. Nigdy nie by∏o tak, ˝eby si´ tak d∏ugo nie widzieli. 

Tyle mieli planów. Tyle marzeƒ. Najbardziej brakowa∏o im w∏a-

snego mieszkania. ˚yli troch´ u jego mamy, troch´ u jej. No i bar-

dzo chcieli mieç drugie dziecko. Marzy∏o im si´ spokojne, normal-

ne ˝ycie. Bo ostatnimi laty nie by∏o spokojnie. D∏ugi sp∏acali. Ko-

mornik wszed∏ na pensj´ Tomka. 1020 z∏ pobiera∏. To by∏ d∏ug

sprzed lat. Zanim si´ pobrali. Tomek wzià∏ na operacj´ oczu dla

niej i na wesele. Trzy razy ju˝ ten d∏ug w odsetkach sp∏acili, a on

wcià˝ by∏. Pami´ta, ˝e nieraz Tomek siedzia∏ i p∏aka∏ z bezsilnoÊci.

A gdy ona si´ rozkleja∏a, pociesza∏: Damy sobie rad´, najwa˝niejsze,

˝e mamy Weronik´, siebie i zdrowie. 

Z powodu k∏opotów finansowych Tomek bra∏ ka˝dà dodatkowà

s∏u˝b´. Nawet gdy by∏ chory, nawet kiedy bra∏ antybiotyki. Cz´sto

by∏o tak, ˝e wraca∏ z pracy o 8.00 rano, poprzytula∏ si´ z córkà, o go-

dzinie 10 zasnà∏, a na 14.00 znów musia∏ byç w pracy. 

– Co ja teraz z tego mam, ˝e go ostatnio wcale nie widzia∏am

– serce Kasi krzyczy. – A poza tym on naprawd´ lubi∏ swojà prac´.

Anga˝owa∏ si´, mia∏ dobre wyniki, dostawa∏ nagrody. Teraz te˝ mia∏

dostaç. Na Bo˝e Narodzenie. A oni go tak potraktowali. 

Niegodnie...

[i] [i] [i]
GAD: Po˝egnaliÊmy Tomka. Byli oficjele, byli policjanci, kompania,
salwa i deszcz. Jakby niebo p∏aka∏o. (...) Zachowamy Was Justyno
i Tomku w pami´ci.

[i] [i] [i] 
Bziku: Napi∏em si´ wódki ze „SWOIM”, kupi∏em Êwieczk´. Zapalcie
Êwieczk´, niech widzà, ˝e jesteÊmy razem... Nie myÊlcie o winnych.
TO JEST JEDYNA FORMACJA ZAWODOWA, KTÓRA MA OBOWIÑ-
ZEK NARA˚Aå ˚YCIE. 
Kiedy umierajà nasi przyjaciele, niech nasze oczy nie b´dà suche, ale
niech tak˝e nie stajà si´ morzem.

[i] [i] [i] 
jacho11: Chcia∏bym dodaç szanowni koledzy i kole˝anki, ˝e ka˝dy
z nas móg∏ byç w takiej sytuacji. Oni wykonywali rozkaz prze∏o˝one-
go. Reszta to otoczka medialna. Wyrazy wspó∏czucia dla rodzin.

[i] [i] [i] 
buntline: Gen. Bieƒkowski zachowa∏ si´ jak na oficera i prze∏o˝onego
przysta∏o. Zarzàdzi∏ niezw∏oczne poszukiwania, którym nadano bar-
dzo znacznà rang´, zdemaskowa∏ k∏amstwa, mimo ˝e prawda wcale
nie by∏a dla Policji korzystna, wyciàgnà∏ wnioski, surowe, ale sprawie-
dliwe. Poszukiwania nadzorowa∏ osobiÊcie, zapewni∏ pomoc i zwy-
czajne ludzkie podejÊcie PT Rodzinom. W mojej optyce wykaza∏ soli-
darnoÊç zawodowà, uwa˝am, ˝e naprawd´ okaza∏ si´ GLINÑ!

Jagodne, 5 grudnia – Henryk Zawadka ju˝ wie, ˝e to tu

Kwiecieƒ 2006

▲
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I O JUSTYNIE
Wymarzy∏a sobie ten za-

wód. Od dziecka chcia∏a

byç policjantkà. Mo˝e

dlatego, ˝e w rodzinie

by∏o troch´ policjantów.

Nie wiadomo. Po prostu

mundur jà fascynowa∏.

Pierwszy raz chcia∏a iÊç

do Policji po maturze.

– A myÊmy si´ wtedy

nie zgodzili. BaliÊmy si´

o nià – wspomina ojciec,

Henryk Zawadka.

Posz∏a na studia, na

marketing. Uczy∏a si´,

pracowa∏a. A po pi´ciu

latach znów zacz´∏a 

mówiç o Policji. I robi∏a

wszystko, ˝eby poli-

cjantkà zostaç. Nic in-

nego jej nie pasowa∏o. 

Upar∏a si´. Przed na-

borem ca∏y czas çwiczy∏a. Przygotowywa∏a si´. Rowerek, si∏ownia.

Nie umia∏a p∏ywaç, ale zapisa∏a si´ na basen i zawzi´cie w wodzie

walczy∏a. A˝ si´ nauczy∏a. By∏a tak wysportowana, ˝e niejeden m´˝-

czyzna jej pozazdroÊci∏. 

Mimo to taka kurka by∏a, niewiele jad∏a. 

– Kurka. Taka by∏a – wspomina wujek Stanis∏aw. 

– Takà jà zapami´tamy – zgadzajà si´ wszyscy, którzy zebrali si´

u Zawadków w czwartek, 7 grudnia. Nast´pnego ranka mieli do

domu przywieêç cia∏o.

W szkole policyjnej by∏a rok. KtóregoÊ dnia poprosi∏a siostr´, 

˝eby jej w górach kupi∏a prawdziwe we∏niane skarpetki. Takie,

które by pi´t nie obciera∏y, bo zdarte mia∏a do krwi. Potem jej si´

takie zgrubienia porobi∏y. Ale nie narzeka∏a. Wi´cej nad tymi jej

stopami mama p∏aka∏a. Justyna by∏a twarda. Mocna. Konse-

kwentna. I uparta. 

– Nawet teraz z tym mieszkaniem. Postanowi∏a, ˝e trzeba 

kupiç. I dobrze. MieliÊmy z nià to mieszkanie oglàdaç. We wtorek,

wtedy, kiedy jà znaleêli. Bo˝e, ona zawsze uÊmiechni´ta by∏a. Pa-

mi´tam, jak jà czasem z pociàgu na peronie widzia∏em. Ja na pierw-

szym, ona na trzecim… – Henryk Zawadka ma ∏zy w oczach. 

Joli, siostrze ciotecznej Justyny, wcià˝ brzmi w g∏owie ostatnie

zdanie, które tydzieƒ wczeÊniej us∏ysza∏a od dziewczyny: „Jolka, 

ja nareszcie robi´ to, co lubi´”.

˚YCIE PO GODZINIE 14
– Chc´ zobaczyç moje dziecko – ojciec Justyny prosi, ˝eby pozwo-

lili mu po˝egnaç córk´. Tam, nad bajorem.

– Musz´ tam iÊç, musz´ otworzyç te drzwi – Kasia jest w szoku,

Weronika zanosi si´ p∏aczem. 

Znajomi policjanci i komendanci sk∏adajà im kondolencje, prze-

kazujà wyrazy wspó∏czucia. Oni s∏uchajà, ale sà nieobecni. Chcà 

podejÊç bli˝ej. Prokurator zabrania.

– MieliÊmy prawo podejÊç do cia∏a – Henryk Zawadka jest roz-

˝alony.

– Wstyd, ˝e tacy ludzie… Nie mo˝na tak graç na uczuciach ludz-

kich – dodaje Ania, siostra Justyny. 

– By∏am tak zdesperowana, ˝e gdyby mnie nie dopuÊci∏, si∏à bym

si´ tam dopcha∏a – mówi Kasia. 

Chcieli byç blisko w tej ostatniej chwili. I byli gotowi si´ o to

prawo biç. Po awanturze i krzykach prokurator zgodzi∏ si´ na obej-

rzenie tylko samochodu przez dwie osoby. 

Kasia: – Ca∏y czas czuj´ ten zapach b∏ota, ziemi i bagna.

Henryk Zawadka: – Nie przesta∏o boleç. Widocznie Bozia 

potrzebowa∏a oficerów tam, na górze.

★ ★ ★ 

Rodziny Justyny i Tomka od samego poczàtku by∏y pod opiekà

policyjnych psychologów.

Dwa dni po odnalezieniu poloneza z cia∏ami rodziny poleg∏ych

dosta∏y od KGP i KSP pierwsze pieniàdze, na pogrzeb. Odebra∏y

te˝ rzeczy, które po nich zosta∏y. Zegarek Tomka zatrzyma∏ si´

o 4.35. ■

ANNA KRAWCZY¡SKA
zdj. Pawe∏ Chojecki (4), Anna Michejda (2), Andrzej Mitura (1), 

archiwum rodzinne 

[i] [i] [i] 
07pasikonik: Bardzo zrobi∏o mi si´ mi∏o na duszy, gdy us∏ysza∏em
od 01 KGP, ˝e to sà MOI ludzie.

[i] [i] [i]
jenny: W∏aÊnie wróci∏am z pogrzebu Justynki, có˝ mog´ powiedzieç,
poza tym ˝e by∏o bardzo „niebiesko”. CzeÊç jej pami´ci.

Przekl´te miejsce
Pi´ç lat temu, dok∏adnie w tym samym miejscu przy trasie A2

Warszawa – Siedlce, dosz∏o do tragicznego wypadku. By∏ 2 grud-

nia 2001 roku. Droga by∏a oblodzona i Hanna B., urz´dnik w jed-

nym z ministerstw, straci∏a panowanie nad samochodem. Toyota

corolla, którà prowadzi∏a, stoczy∏a si´ do niewielkiego rozlewiska

rzeki Kostrzyƒ. Kobieta zgin´∏a na miejscu. 

– To przekl´te miejsce – mówià miejscowi. – Tu bez przerwy

dochodzi do kolizji albo wypadków. To bagno niejednego ju˝

wciàgn´∏o. 

Starsi wspominajà, ˝e kiedyÊ w tym miejscu sta∏a kapliczka.

Jak poszerzano drog´, zlikwidowano jà. Ludzie sà pewni: – To

dlatego te wypadki. Trzeba kapliczk´ odbudowaç. ■
AK

zdj. Pawe∏ Chojecki

Wrzesieƒ 2006



TYLKO S¸U˚BA Âmierç w bagnie POLICJA 997        styczeƒ 2007 r.10

Nie zgin´li w walce z uzbrojonymi ban-

dytami ani pod ko∏ami pociàgu. Po-

ch∏on´∏o ich bagno przy drodze 

mi´dzy Warszawà a Siedlcami. Nie si´ga

tam rejon kolejowego komisariatu. 

Co tam robili? Strzegli porzàdku i bez-

pieczeƒstwa? Nie – odwozili do domu 

dyrektora z MSWiA po imprezie andrzejko-

wej, na której bawi∏ si´ w jednym z war-

szawskich klubów. 

Wyjechali polonezem na letnich opo-

nach, bez radiostacji, o GPS nie wspomina-

jàc. Noc z 1 na 2 grudnia by∏a mroêna, 

droga Êliska. Dowieêli dyrektora, w powrot-

nej drodze kupili na stacji benzynowej 

kanapk´ i napój. I Êlad po nich zaginà∏. 

KTO ICH TAM WYS¸A¸?
Poszukiwania, wyjaÊnianie okolicznoÊci

– to zacz´∏o si´ ju˝ w sobot´ 2 grudnia. Po-

licja nie ukrywa∏a, ˝e zaginieni odwozili

urz´dnika. „Zadanie zleci∏ im jeden z dy-

rektorów MSWiA” – informowa∏a Polska

Agencja Prasowa za „êród∏ami zbli˝onymi

do sprawy”. 

W niedziel´ 3 grudnia w poszukiwania

zaginionych zaanga˝owano setki policjan-

tów i Êmig∏owce. Marek Bieƒkowski, 

komendant g∏ówny Policji, poleci∏ wszczàç

post´powanie wyjaÊniajàce, dlaczego dwójka

warszawskich policjantów pojecha∏a do

Siedlec, zawiadomi∏ te˝ o sprawie prokura-

tur´. Odwo∏a∏ komendanta komisariatu 

kolejowego kom. Waldemara P∏oƒskiego.

Media donosi∏y, ˝e dyrektor Tomasz Serafin

jest w Rumunii. Tymczasem ca∏à noc by∏

przes∏uchiwany w KGP. 

W poniedzia∏ek 4 grudnia 2000 policjan-

tów przeczesywa∏o lasy na wschód od War-

szawy. Komisarz P∏oƒski przyszed∏ na Cen-

tralny po swoje rzeczy. Niedawni podw∏adni

zebrali si´ w Êwietlicy, ˝eby go po˝egnaç.

Nie mia∏ si∏y. Bez s∏owa wyszed∏ z kartono-

wym pud∏em. 

Nikt ju˝ nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e za∏oga

radiowozu zosta∏a wykorzystana do celów

prywatnych dyrektora MSWiA. Nie wyrzu-

cono go jednak z pracy. Sam poda∏ si´ do dy-

misji.

KTO ZA TO ODPOWIE?
We wtorek 5 grudnia rano rozpocz´∏a si´ 

akcja w Jagodnem niedaleko Siedlec. Z ba-

gna wystawa∏o ko∏o. Potem nurkowie wydo-

byli tablic´ rejestracyjnà poszukiwanego

poloneza. 

O 14.21 wydobyto samochód z cia∏ami

dwójki policjantów. 

O 14.35 na Internetowym Forum Policyj-

nym pojawi∏ si´ apel jednego z moderato-

rów: „Zapalajcie Êwieczki, ale ka˝dy ko-

mentarz usun´ – tylko Êwieczki”. 

W sobot´ 9 grudnia w Garwolinie pocho-

wano Justyn´ Zawadk´. We wtorek

12 grudnia w Warszawie Tomasza Twardo. 

W Policji, do której z MSWiA wróci∏ 

Tomasz Serafin, natychmiast go zawieszono

i wszcz´to post´powanie dyscyplinarne.

Nadkomisarz Serafin z∏o˝y∏ raport o zwol-

nienie ze s∏u˝by. Komendant Bieƒkowski

nie przyjà∏ go, bo uzna∏, ˝e post´powanie

dyscyplinarne musi trwaç. 

Prokurator czyni swojà powinnoÊç wobec

Waldemara P∏oƒskiego, któremu za prze-

Dlaczego?
Sier˝ant Justyna Zawadka i m∏odszy aspirant Tomasz Twardo – awansowani poÊmiertnie.
Komisariat na warszawskim Dworcu Centralnym by∏ ich pierwszym
miejscem pracy w Policji. I ostatnim. 

kroczenie uprawnieƒ grozi kara do pi´ciu

lat wi´zienia. 

– Mo˝esz byç najlepszy, ale kiedy powi-

nie ci si´ noga, nie dostaniesz drugiej

szansy – mówi jeden z warszawskich poli-

cjantów. 

Justyna i Tomek szansy nie mieli. Ich

Êmierç jest dowodem na to, ˝e w∏adzy 

czasem brakuje pokory. I ˝e w∏adza wcale

nie musi mieç twarzy dyktatora. Mo˝e mieç

postaç sympatycznego by∏ego kolegi, przej-

Êciowo dyrektora. ■

IRENA FEDOROWICZ
zdj. Anna Michejda i Andrzej  Mitura

Komisarz Waldemar P∏oƒski, by∏y komendant komisariatu kolejowego:
– Pope∏ni∏em ˝yciowy b∏àd. Chcia∏em pomóc koledze, a sta∏a si´ tragedia. Ponosz´
za to moralnà odpowiedzialnoÊç. To zawsze pozostanie w moim sumieniu. Jest mi
przykro i gdybym móg∏ podjàç jeszcze raz decyzj´, nie zgodzi∏bym si´ na odwie-
zienie Tomka. Bóg jeden raczy wiedzieç, czemu wtedy si´ zgodzi∏em. Co ja teraz
mog´ powiedzieç? 
Nadkomisarz Tomasz Serafin, by∏y dyrektor MSWiA:
– Szczerze wspó∏czuj´ rodzinom Justyny i Tomka. Tego tragicznego wypadku nikt
nie móg∏ przewidzieç. DziÊ ka˝dy z nas musi nauczyç si´ ˝yç od nowa. ˚yç ze Êwia-
domoÊcià tego, co si´ wydarzy∏o.

3-letnia Weronika Twardo w czasie mszy
˝a∏obnej drepta∏a mi´dzy trumnà, wieƒcami
i policjantami. Zaglàda∏a im w twarze.
Szuka∏a taty...

NSZZP KSP udost´pni∏ konto, 
na które mo˝na wp∏acaç pieniàdze 

na wsparcie rodzin Justyny i Tomka: 
46 2130 0004 2001 0169 7804 0001 

z dopiskiem „Justyna i Tomek” 
Zarzàd Wojewódzki NSZZ Policjantów

Komendy Sto∏ecznej Policji ul. Nowolipie 2 
00-150 Warszawa
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W ysoki, szczup∏y, wr´cz chudy. Szara twarz.

Nerwowo chodzi po mieszkaniu. „To ju˝ ko-

niec, koniec” – powtarza. Miros∏aw K. ma

chore serce, ˝o∏àdek, trzustk´. Mówi, ˝e jest wrakiem.

Fizycznym. I psychicznym.

Przed trzynastoma laty wstàpi∏ do Policji, mia∏ 24 

lata, ukoƒczone technikum. Po kursie podstawowym

rozpoczà∏ prac´ w jednym z komisariatów w pó∏nocnej

Polsce. Skoƒczy∏ zaocznie studia uniwersyteckie, póê-

niej WSPol. w Szczytnie. Trafi∏ do KPP, gdzie prze∏o-

˝eni doÊç szybko zauwa˝yli jego zaanga˝owanie. Do-

sta∏ stanowisko naczelnika sekcji (ma∏o ludzi, du˝o

wakatów, s∏aba wykrywalnoÊç) i zadanie wyprowadze-

nia jej na prostà. Pracowa∏ po 16, 18 godzin na dob´

nie tylko za siebie, ale i kolegów przebywajàcych na

zwolnieniach lekarskich czy szkoleniach. Uda∏o si´ –

z ostatniego miejsca zespó∏ awansowa∏ na drugie. 

Zaniedba∏ jednak zdrowie, czu∏ si´ coraz gorzej,

szkoda by∏o mu czasu na wizyt´ u lekarza. Pogorszy∏y

si´ te˝ jego relacje z rodzinà – ˝ona mia∏a pretensje, ˝e

ciàgle nie ma go w domu, nawet w niedziel´. Czu∏, ˝e

opada z si∏. Wyniki w pracy te˝ by∏y coraz gorsze. Prze-

∏o˝eni na odprawach ju˝ nie stawiali go za wzór. Pew-

nego dnia zas∏ab∏, trafi∏ do szpitala. Dosta∏ zwolnienie.

Potem kolejne i kolejne. Prze∏o˝eni skierowali go

na komisj´ lekarskà. Do s∏u˝by ju˝ nie wróci∏.

– Ten pan jest typowym przyk∏adem osoby cierpià-

cej na wypalenie zawodowe – mówi podkom. Han-

na Czuchnowska, psycholog z KWP w Gdaƒsku. – Zja-

wisko to pojawia si´ u osób wykonujàcych zadania,

które wymagajà sta∏ego kontaktu z ludêmi i zaanga˝o-

wania w ich problemy. U tych, którzy nie przejmujà si´

pracà, podchodzà do niej z dystansem, nie wyst´puje.

Ich dosi´gajà raczej zaburzenia nerwowe, stres.

CHOROBA, NIE FANABERIA
Istniejà trzy grupy symptomów wypalenia zawo-

dowego.

Wyczerpanie emocjonalne to stan permanentne-

go zm´czenia, bez mo˝liwoÊci regeneracji si∏, unie-

mo˝liwiajàcy sprostanie zadaniom. Przejawia si´ nie-

ch´cià do podejmowania codziennych obowiàzków

s∏u˝bowych, dolegliwoÊciami zdrowotnymi, absencjà

w pracy (zwolnienia lekarskie).

Depersonalizacja, czyli narastajàca oboj´tnoÊç

wobec klientów, unikanie z nimi kontaktów, traktowa-

nie ich w sposób przedmiotowy, sztywne trzymanie

si´ przepisów. Dotkni´ci tym symptomem demon-

strujà brak wspó∏czucia wobec osób, którym z racji wy-

konywanego zawodu powinni pomagaç, obwiniajà je

za swoje problemy, niekiedy zachowujà si´ cynicznie,

tak˝e w stosunku do wspó∏pracowników.

Osiàgni´cia osobiste. Obni˝enie poczucia w∏asnej

wartoÊci zawodowej, kompetencji, sukcesów. Prowa-

dzi to do pogorszenia efektów pracy, tak˝e przez celo-

we jej wyd∏u˝anie, przy malejàcej skutecznoÊci, bàdê

systematyczne uchylanie si´ przed nià.

– Wypalenie zawodowe nie jest jakimÊ wymys∏em

czy fanaberià cz∏owieka, ale jednostkà chorobowà,

która ma swój symbol statystyczny – mówi nadkom.

Bogdan Lach, psycholog z KWP w Katowicach.

Wypaleni
Zm´czenie i znu˝enie, oboj´tnoÊç wobec innych,
dyskredytowanie swojej fachowoÊci. To najcz´stsze objawy
zespo∏u wypalenia zawodowego. Wyst´puje u osób 
intensywnie pracujàcych na rzecz innych ludzi. A wi´c tak˝e 
u policjantów.

Ârednie skali wyczerpania emocjonalnego w pionach

êród∏o: KGP

prewencja             kryminalny            logistyka          kadra kierownicza

▲
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ZDIAGNOZOWAå ZAGRO˚ENIE
Od wrzeÊnia 2004 roku do lutego 2005 roku policyjni

psycholodzy prowadzili badania dotyczàce wypalenia

zawodowego policjantów.

– PostawiliÊmy sobie za cel okreÊlenie zasi´gu

i struktury tego zjawiska oraz wskazanie czynników,

które majà na nie wp∏yw – mówi m∏. insp. Ma∏gorzata

Chmielewska, psycholog koordynator z Biura Kadr

i Szkolenia KGP.

U˝yto narz´dzi naukowych. Badania, anonimowe,

przeprowadzono na próbie reprezentatywnej, stosujàc

tzw. wariant proporcjonalny.

– UstaliliÊmy, jaki procent ogólnej populacji poli-

cjantów zatrudniony jest w prewencji, s∏u˝bie krymi-

nalnej i logistyce – mówi Bogdan Lach. – Nast´pnie

przyjrzeliÊmy si´, ile i jakich stanowisk znajduje si´

w ka˝dej z tych s∏u˝b. Takie same analizy przeprowa-

dziliÊmy odnoÊnie do stanu kadr ka˝dego z garnizo-

nów. Wszystko to pozwoli∏o okreÊliç liczb´, a tak˝e

p∏eç, funkcj´, rodzaj s∏u˝by oraz sta˝ pracy funkcjona-

riuszy, których w poszczególnych jednostkach na tere-

nie ca∏ego kraju nale˝y przebadaç.

NAJBARDZIEJ NARA˚ENI
Badania obj´∏y 3283 policjantów. Prowadzili je wszy-

scy psycholodzy zatrudnieni w Policji.

Najbardziej nara˝eni na wypalenie zawodowe sà

m´˝czyêni s∏u˝àcy w pionach prewencji i kryminalnym

(najmniej w logistyce) komend miejskich i powiato-

wych. Sà to g∏ównie dzielnicowi, dochodzeniowcy, pra-

cownicy operacyjni i ruchu drogowego. Majà od 5 do 10

lat pracy – dotyczy to wyczerpania emocjonalnego

– i od 6 do 15 lat pracy w przypadku depersonalizacji.

prewencja           kryminalny              logistyka         kadra kierownicza

Ârednie skali depersonalizacji w pionach

êród∏o: KGP

▲
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– Od dzielnicowych czy dochodzeniowców wymaga

si´ zaanga˝owania emocjonalnego w kontaktach ze

spo∏eczeƒstwem – mówi podinsp. Jolanta Radosz-Du-

dek, psycholog z KWP w Szczecinie. – Majàc na co

dzieƒ do czynienia z ludzkim cierpieniem, przemocà,

agresjà czujà si´ wobec nich bezradni. A to rodzi

w nich frustracj´.

Warto dodaç, ˝e funkcjonariusze pracujàcy np.

w wydziale ∏àcznoÊci, informatyki, zaopatrzenia

– a wi´c tam, gdzie nie ma bezpoÊredniej stycznoÊci

z klientami – sà w mniejszym stopniu nara˝eni na wy-

palenie zawodowe.

Z badaƒ wynika, ˝e istotnym czynnikiem ogranicza-

jàcym to zjawisko jest wsparcie. Najcz´Êciej policjanci

dostajà je od rodzin. Brakuje im natomiast pomocy ze

strony prze∏o˝onych.

Za najbardziej stresujàce czynniki w swojej pracy

policjanci uwa˝ajà m.in.: poczucie niepewnoÊci, brak

satysfakcji zawodowej i uznania ze strony spo∏eczeƒ-

stwa. A tak˝e: z∏e warunki lokalowe (za ciasne i êle

wyposa˝one pomieszczenia), nadmiar trudnych i ryzy-

kownych sytuacji, nieprawid∏owe relacje ze wspó∏pra-

cownikami i prze∏o˝onymi.

KADRA (WY˚SZA) MA SI¢ LEPIEJ
Badaniami obj´to tak˝e kadr´. Podzielono jà na wy˝-

szà (komendanci powiatowi, miejscy, naczelnicy wy-

dzia∏ów KWP) oraz ni˝szà (naczelnicy sekcji komend

miejskich i powiatowych oraz kierownicy sekcji rewi-

rów). Analiza wyników wskazuje na zale˝noÊç mi´dzy

miejscem w strukturze a takimi objawami wypalenia

zawodowego, jak depersonalizacja i poczucie osià-

gni´ç. Okazuje si´, ˝e im wy˝ej w hierarchii s∏u˝bowej

znajduje si´ policjant, tym wy˝ej ocenia w∏asnà war-

toÊç zawodowà i ma mniejszà sk∏onnoÊç do przedmio-

towego traktowania klientów.

JAK TEMU ZARADZIå
Wypalenia zawodowego policjantów nie da si´ zniwe-

lowaç, gdy˝ jest ono wpisane w prac´ s∏u˝b, które po-

magajà ludziom. Mo˝na je natomiast zmniejszyç.

– Grupy nara˝one na ryzyko wyczerpania emocjonal-

nego i depersonalizacji nale˝y objàç programami psycho-

profilaktycznymi i psychoedukacyjnymi – mówi

Bogdan Lach, który, wraz z Jolantà Radosz-Dudek, 

Joannà Markiewicz i Hannà Czuchnowskà, przygoto-

wa∏ „Raport z badaƒ wypalenia zawodowego w Policji”

(w formie ksià˝kowej uka˝e si´ wiosnà 2007 roku

– red.). – Nale˝y realizowaç je w sposób systematyczny,

prewencja           kryminalny             logistyka        kadra kierownicza

dy˝urny dzielnicowy policjant OPP SPAT policjant OPI policjant inny
ruchu 
drogowego

Ârednie skali poczucia osiàgni´ç w pionach

Ârednie skali wyczerpania emocjonalnego na okreÊlonych stanowiskach w s∏u˝bie prewencyjnej

êród∏o: KGP

êród∏o: KGP

▲
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nieprzypadkowy, bo tylko wtedy dajà wymierne 

efekty.

Brak poczucia osiàgni´ç mo˝na ograniczyç jedynie

przez rozwiàzania organizacyjne.

– Powinny one m.in. polegaç na opracowaniu

przez instytucj´ odpowiedniego do danego stanowi-

ska miernika osiàgni´ç, który pozwoli precyzyjnie

wartoÊciowaç prac´ – mówià twórcy „Raportu”.

– Z pewnoÊcià nale˝a∏oby te˝ stworzyç profesjonalny

system rezerwy kadrowej. Trafialiby do niej policjan-

ci, którzy chcieliby podjàç prac´ na innym odcinku.

W razie braku mo˝liwoÊci przeciwdzia∏ania wypale-

niu zawodowemu nale˝y tak˝e uwzgl´dniç rotacj´

na stanowiskach pracy. Konieczne wydaje si´ te˝

wprowadzenie rozwiàzaƒ prawnych regulujàcych po-

ziom obcià˝enia zadaniami, np. do instrukcji docho-

dzeniowo-Êledczej dodaç zapis okreÊlajàcy górnà gra-

nic´ liczby spraw przypadajàcych na jednego poli-

cjanta danej komórki.

RAPORT TRAFI¸ DO SZEFÓW
Po raz pierwszy „Raport z badaƒ wypalenia zawodowe-

go w Policji” przedstawiono w paêdzierniku ub.r.

w Gdaƒsku, podczas konferencji „Przesz∏oÊç–teraê-

niejszoÊç–przysz∏oÊç. X-lecie dzia∏alnoÊci psychologów

policyjnych”. Wtedy zosta∏ przekazany komendantom

wojewódzkim. Otrzyma∏ go równie˝ komendant g∏ów-

ny Policji.

– W KWP we Wroc∏awiu na odprawach dla kadry

kierowniczej szczegó∏owo omawiano symptomy wypa-

lenia zawodowego – mówi Joanna Markiewicz. – Sze-

fowie garnizonu zalecili osobom odpowiedzialnym

za prac´ poszczególnych odcinków czy jednostek, aby

wspó∏pracowali z psychologami nad ograniczeniem 

tego zjawiska.

Nie wszyscy szefowie garnizonów zareagowali na

raport.

– Na pewno bardzo przyda∏oby si´ spotkanie psy-

chologów z komendantami – g∏ównym i wojewódzki-

mi – i podj´cie dyskusji, jak zaradziç zjawisku wypale-

nia zawodowego policjantów – mówi Ma∏gorzata

Chmielewska. 

– Nie mo˝na zmarnowaç wyników tych badaƒ – do-

daje Bogdan Lach. – To jedyne, na tak du˝à skal´,

przeprowadzone do tej pory w ca∏ej Europie. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

Raport z badaƒ o wypaleniu zawodowym
polskich policjantów nie nastraja
optymistycznie...

– Takie badania w Polsce zosta∏y prze-

prowadzone po raz pierwszy, nie da si´

wi´c stwierdziç, czy wczeÊniej zjawisko

wypalenia policjantów wyst´powa∏o i jaka

by∏a jego skala. Dobrze si´ sta∏o, ˝e je zro-

biono. Pewne kroki, majàce usprawniç 

Policj´, zosta∏y ju˝ podj´te.

Jakich kwestii dotyczà?
– Systemu doboru do Policji. Bada on

dok∏adnie osobowoÊç kandydata. Nie

znaczy to jednak, ˝e po 7 czy 15 latach

policjanta nie dopadnie wypalenie zawo-

dowe ze wzgl´du np. na niskie zarobki

czy z∏e warunki pracy.

Ekonomii i logistyki. Program moderniza-

cji Policji na lata 2007–2009 zak∏ada wzrost

p∏ac policjantów i doinwestowanie formacji,

m.in. bezpieczne radiowozy, nowoczesne

uzbrojenie, wygodne umundurowanie.

Edukacji. Na poczàtku 2006 r. nastàpi∏o

w Policji znaczàce odm∏odzenie kadry kie-

rowniczej. Praktycy, Êwietnie realizujàcy

zadania policyjne, stali si´ dowódcami.

Niestety, nie zawsze sà wystarczajàco przy-

gotowani pod wzgl´dem mened˝erskim.

Wspólnie z WSPol. w Szczytnie zbudowali-

Êmy program szkoleƒ dla komendantów

jednostek powiatowych, miejskich, rejono-

wych – w kraju jest ich ok. 400, tam w∏a-

Ênie wykonuje si´ prawdziwà prac´ policyj-

nà, a wi´c wyst´puje najwi´ksze zagro˝e-

nie depersonalizacjà.

Przygotowujemy te˝ szkolenia 5-, 10-

-dniowe dla policjantów na stanowiskach

wykonawczych. Uczestniczenie w nich nie

b´dzie decydowa∏o o awansie, chodzi

przede wszystkim o to, ˝eby ludzie rozwi-

jali si´ zawodowo. O tym, czy policjant

awansuje, decydowaç b´dzie uczciwa i rze-

telna praca, którà oceni prze∏o˝ony.

W raporcie sà konkretne propozycje, jak
zminimalizowaç wypalenie zawodowe
policjantów. Czy, i w jakim stopniu,
kierownictwo Policji chce z nich
skorzystaç?

– Dà˝ymy do zlikwidowania wakatów,

aby roz∏adowywaç napi´cia wywo∏ane tzw.

pracà za dwóch. Naszà ambicjà jest, aby

w 2009 r. zatrudnienie by∏o na pozio-

mie 102,5 tys. funkcjonariuszy. 

Przekonani jesteÊmy o koniecznoÊci ist-

nienia rezerwy kadrowej, tworzonej w spo-

sób systemowy i przemyÊlany. I tu wyzwa-

nie dla komendantów wojewódzkich:

umieç dostrzegaç w swoich garnizonach

osoby, które, kiedy b´dzie taka potrzeba,

zajmà stanowiska kierownicze.

Mamy natomiast wàtpliwoÊci dotyczàce

tworzenia uniwersalnych mierników pracy.

Jak oceniaç nieplanowane, doraêne zadania

wykonywane przez policjantów? Owszem,

do ca∏ych zespo∏ów, do kadry kierowniczej

musimy docieraç z miernikami, ale czy ko-

nieczne jest to w stosunku np. do dzielni-

cowych?

Zastanawiamy si´ te˝, czy nale˝y sztywno

ustalaç liczb´ dochodzeƒ przypadajàcych

na ka˝dego policjanta, czy w ten sposób nie

na∏o˝ymy sobie formalnych barier. Ka˝de

post´powanie ma inny stopieƒ trudnoÊci.

Stawiajmy raczej na rozsàdek prze∏o˝onych.

Raport dostali komendanci wojewódzcy.
Jak zareagowali?

– OsobiÊcie skieruj´ zapytania w tej

sprawie. Nie przejdziemy wobec raportu

oboj´tnie. Rozwiàzania, o których mówi-

∏em, majà charakter d∏ugofalowy, efekty

b´dà widoczne po pewnym czasie. ■

rozmawia∏a GRA˚YNA BARTUSZEK

Badania – i co dalej?
Rozmowa z podinsp. KRZYSZTOFEM ¸ASZKIEWICZEM, 
dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia KGP

▲
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J est policyjnym rencistà. Odszed∏

na rent´ z powodu wypadku samocho-

dowego, któremu uleg∏ w 2005 roku.

Zosta∏ wówczas potràcony przez samochód

tak nieszcz´Êliwie, ˝e dozna∏ wielood∏amo-

wego z∏amania prawej nogi i urazów g∏owy.

Przeszed∏ skomplikowanà operacj´, w wy-

niku której w nog´ wkr´cono mu dziesi´ç

Êrub i za∏o˝ono na nià metalowà szyn´. 

Daje to szans´ na drugà operacj´ i uratowa-

nie koƒczyny, pod warunkiem ˝e koÊç si´

zroÊnie. Pacjent musi jednak ÊciÊle prze-

strzegaç zaleceƒ lekarskich.

W sierpniu 2006 roku Ryszard K. zosta∏

aresztowany wraz z kilkoma innymi osoba-

mi, które wed∏ug prokuratora sà odpowie-

dzialne za nieprawid∏owoÊci przy zakupie 

samochodów ARO dla Policji. By∏ wówczas

zast´pcà naczelnika wydzia∏u w Biurze Logi-

styki Policji KGP. O sprawie pisaliÊmy 

w artykule „Do wi´zienia za prze∏o˝onych?”

w numerze 10/2006 „Policji 997”. 

– Mà˝ ma otwarte, niezagojone rany

– mówi El˝bieta K., ˝ona aresztowanego,

która zwróci∏a si´ do redakcji z proÊbà

o pomoc. – Sprawa jest bardzo powa˝na, bo

infekcja grozi amputacjà nogi. W domu, 

b´dàc w dobrych warunkach, mà˝ z∏apa∏ in-

fekcj´ i musia∏ przejÊç d∏ugà kuracj´ anty-

biotykowà. Co dopiero teraz, gdy siedzi

w siedmioosobowej celi, myje si´ w zimnej

wodzie itp. Lekarze bezwzgl´dnie nakazali, 

by chodzi∏ o dwóch kulach, tymczasem

w trakcie aresztowania nie dano mu szansy

zabraç drugiej kuli, a potem przez prawie

dwa miesiàce nie mog∏am uzyskaç zgody,

˝eby mu jà do aresztu przekazano. 

MIA¸O BYå STERYLNIE
Wed∏ug opinii lekarzy ze Szpitala Praskiego

w Warszawie, gdzie by∏ operowany i leczo-

ny, Ryszard K. powinien przebywaç w takim

areszcie, który mo˝e zapewniç sterylne 

warunki i sta∏y dozór lekarski. Tymczasem

w listach do rodziny Ryszard K. pisze: 

„Je˝eli chodzi o nog´, to nie wiem, co dalej

b´dzie. Mia∏em mieç przeÊwietlenie, nowe

maÊci, banda˝e, antybiotyki i badanie

na paciorkowca, którym si´ zarazi∏em.

A tymczasem dali mi jedynie trzy

tamponiki z gazy. O ˝adnej rehabili-

tacji nie ma mowy. Okr´cam t´ 

nog´, czym mam, bo o warunkach 

sanitarnych nie chc´ nawet wspomi-

naç. Mo˝e Bóg da, ˝e nie wda si´ 

˝aden gronkowiec, bo wtedy straci∏-

bym nog´”.

„Z nogà jest niedobrze. Mam 

coraz wi´ksze bóle w miejscach wkr´co-

nych Êrub. (…) Druga kula jest mi bardzo

potrzebna, bo z przecià˝enia wysiad∏y mi

lewa r´ka i zdrowa noga”. 

PODEJRZANY 
MO˚E PRZEBYWAå...
– Przed wydaniem decyzji o tymczasowym

aresztowaniu stan zdrowia Ryszarda K. by∏

znany prokuraturze, dlatego te˝ zosta∏ on

poddany badaniom lekarskim – powiedzia∏

w rozmowie telefonicznej szef Prokuratury

Apelacyjnej w Bia∏ymstoku prokurator S∏a-

womir Luks. – Z orzeczenia wynika∏o, ˝e

podejrzany mo˝e przebywaç w areszcie

Êledczym, w którym istnieje oddzia∏ szpi-

talny, oraz ˝e powinien byç poddany kon-

sultacji ortopedycznej. Dlatego zosta∏ osa-

dzony w Areszcie Âledczym Warszawa-Mo-

kotów, który taki oddzia∏ posiada. Stamtàd

prokuratura otrzyma∏a opini´, ˝e stan zdro-

wia podejrzanego umo˝liwia jego pobyt

w warunkach Aresztu Âledczego w Haj-

nówce. Nied∏ugo po tym, 4 paêdziernika,

prokurator prowadzàcy Êledztwo wystàpi∏

do naczelnika tego˝ aresztu o aktualne

Êwiadectwo lekarskie zdrowia podejrzane-

go Ryszarda K., a do Szpitala Praskiego

o nades∏anie kompletnej dokumentacji

medycznej. Po przeprowadzonym badaniu

stwierdzono, ˝e Ryszard K. mo˝e przeby-

waç w warunkach aresztu Êledczego. 

BIEG¸Y BADA
W sprawie Ryszarda K. interweniowa∏

rzecznik praw obywatelskich, który wystà-

pi∏ do Prokuratury Apelacyjnej w Bia∏ym-

stoku z proÊbà o zbadanie, czy warunki,

w jakich przebywa w areszcie, nie zagra˝ajà

jego zdrowiu. W efekcie 9 listopada 2006 r.

Aresztowany
Ryszard K., jeden z podejrzanych w sprawie samochodów ARO,
od sierpnia jest w areszcie. W wieloosobowej celi, bez w∏aÊciwej
opieki lekarskiej. W z∏amanej nodze ma dziesi´ç Êrub. 
Byle infekcja mo˝e skoƒczyç si´ amputacjà.

prokurator powo∏a∏ bieg∏ego z Zak∏adu

Medycyny Sàdowej AM w Bia∏ymstoku,

który ma odpowiedzieç na pytania, czy stan

zdrowia podejrzanego umo˝liwia jego prze-

bywanie w areszcie. Opinia mia∏a byç goto-

wa po 27 listopada. Kiedy zamykaliÊmy ten

numer miesi´cznika (18 grud-

nia 2006), jeszcze jej nie by∏o. 

Nie czekajàc na opini´ bie-

g∏ych, sàd na wniosek proku-

ratury przed∏u˝y∏ Ryszardowi

K. areszt do 22 lutego 2007

roku, stwierdzajàc, ˝e nadal

aktualne sà przes∏anki do sto-

sowania tego Êrodka zapobie-

gawczego, w tym obawa ma-

tactwa. Na poczàtku grudnia

przewieziono go do Aresztu

Âledczego w Bia∏ymstoku.

– W tej sprawie sà sprzeczne

opinie lekarskie – mówi El˝-

bieta K. – Ortopeda ze Szpi-

tala Praskiego oraz lekarz powo∏any przez

prokuratur´ wypowiedzieli si´ przed aresz-

towaniem m´˝a, ˝e musi przebywaç w wa-

runkach szpitalnych, ale par´ dni póêniej

lekarz z Aresztu Âledczego Warszawa-

-Mokotów stwierdzi∏, ˝e mo˝e byç osadzo-

ny w Bia∏ymstoku, gdzie takiego oddzia∏u 

nie ma.

– Nie stwierdzam ˝adnych uchybieƒ

w prowadzonym Êledztwie ani ˝adnych 

zaniedbaƒ ze strony prokuratorów, którzy

zasi´gali opinii bieg∏ych lekarzy w spra-

wach zwiàzanych ze zdrowiem podejrzane-

go – podsumowuje prokurator Luks. 

Tymczasem jeszcze na poczàtku listopa-

da Ryszard K. pisa∏ do rodziny: „Do tej pory

nie zrobili mi przeÊwietlenia, ˝adnego le-

czenia ani rehabilitacji. Skoƒczy∏y mi si´

lekarstwa, zapisa∏em si´ do lekarza, ale

na razie go nie ma. Praktycznie 22 godziny

na dob´ le˝´ na ∏ó˝ku, godzin´ mam

na spacer, godzin´ na inne czynnoÊci. Boj´

si´, ˝e zostan´ kalekà”. 

Na poczàtku grudnia Ryszard K. w liÊcie

do ˝ony napisa∏: „Ostatnio wieêli mnie fur-

gonem, na bocznej ∏awce lata∏em jak worek

kartofli, uderzajàc po∏amanà nogà to

w bocznà Êcian´, to w coÊ innego, a oni raj-

dowali. (…) Dr´twieje mi ca∏e udo, boli

kolano, jakby by∏a w nim woda, to samo

w podudziu, rwà koÊci stopy. Noga ju˝ pra-

wie nie funkcjonuje. (...) Nade mnà le˝y

teraz taki przezi´biony, co bra∏ narkotyki,

le˝y i ca∏à noc kicha, a na dodatek pluje to

z jednej, to z drugiej strony w dó∏. Zas∏a-

niam t´ nog´, owijam bluzkami, póêniej

w dzieƒ je pior´. (...) Co ja mam robiç

– modliç si´?”. ■

EL˚BIETA SITEK 

Zdj´cie rentgenowskie
nogi Ryszarda K.
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Mundurowa rewolucja trwa. 
Nie b´dà na razie testowane
prototypy, które zosta∏y uszyte
wed∏ug pomys∏u Bernarda
Hanaoki. Powstanà kolejne
projekty. Przygotujà je studenci
∏ódzkiej Akademii Sztuk Pi´knych. 

P rofesorowie i studenci Wydzia∏u 

Tkaniny i Ubioru ASP spotkali si´

13 grudnia 2006 r. z Jackiem Sobolewskim, zast´pcà komen-

danta g∏ównego, oraz z innymi osobami odpowiedzialnymi

za umundurowanie. Komendant Sobolewski zaprosi∏ ich do pracy

nad projektami graficznymi nowych wzorów mundurów. Studen-

Reakcje 
Odzew na zapowiedê zmian w policyj-

nym umundurowaniu przerós∏ nasze

najÊmielsze oczekiwania. Przyszli u˝ytkow-

nicy, jak zwykle, sà „za”, a nawet „prze-

ciw”.

Wszystkie opinie przekazaliÊmy tym,

którzy pracujà nad wymianà mundurów.

Dzi´kujemy i prosimy o jeszcze. 

Jestem i za wymianà umundurowania
na nowe wzory, i za najwy˝szà jakoÊcià,
i funkcjonalnoÊcià. Jak dla mnie wzory no-
wego umundurowania sà OK. Tylko ˝eby
znów nie skoƒczy∏o si´ jakàÊ aferà.

niuniek
★

Pi´knym wyglàdem w mundurze z lampa-
sami nie zrobi si´ wra˝enia na z∏odzieju
w dresie, wiem to z w∏asnego doÊwiadczenia
i wiem, jak reagujà osoby agresywne, jak wy-
chodz´ z radiowozu w moro, a jak w olimpij-
ce, w spodenkach w kancik i pantofelkach.
Albo chcemy mieç policj´, która ma dzia∏aç,
albo ˝o∏nierzyki na choink´, które majà ∏ad-
nie wyglàdaç i podobaç si´ babciom wycho-
dzàcym z koÊcio∏a. 

sado
★

Przeczyta∏em ten artyku∏, obejrza∏em pro-
jekty i stwierdzam, ˝e ktoÊ robi sobie jaja. 

Policjant nie mo˝e wyglàdaç jak hotelowy boy.
OczywiÊcie stójka pod szyjà jest niezwykle
wygodna przy temperaturze + 25. A w ch∏od-
niejsze dni ten niesamowity uniform na pew-
no os∏oni w∏aÊciwie grzbiet funkcjonariusza.
Owo kepi dobrze, ˝eby by∏o wiàzane pod bro-
dà, to doda powagi Policji. (...) W czym prze-
szkadza okràg∏a czapka, wszak jak nawiàzy-
waç do przedwojennej Policji Paƒstwowej, 
to nale˝y pozostawiç czapk´ okràg∏à. (...) 

Z powa˝aniem S∏awomir P.
★

Obejrza∏em ten projekt i mog´ jedynie
stwierdziç, ˝e b´dziemy wyglàdaç jak CK
Dezerterzy. Chory pomys∏! Ludzie upadnà ze
Êmiechu, jak zobaczà w tych mundurkach 
policjantów.

Przera˝ony pomys∏em dzielnicowy!
★

W spodniach do munduru s∏u˝bowego bra-
kuje kieszeni tzw. cargo na bokach – jak
w spodniach bojówkach.

Czytelnik
★

Wszystko pi´knie, wzory, hologramy, szwy,
Êciegi i inne specyfiki. A moja proÊba brzmi:

1. Kieszeƒ wielkoÊci takiej, aby swobodnie
w niej mieÊci∏ si´ notatnik, mandaty i pokwi-
towania. OczywiÊcie przy tym wszystkim 
musi si´ ona zapinaç, dosyç bowiem zapewne
wi´kszoÊç policjantów ma „gl´dzenia” na
temat niedopi´tych guzików.

2. Kieszeƒ wielkoÊci zbli˝onej do tej, która
by∏a na poczciwym starym moro, gdzie bez
problemów mieszczà si´ r´kawice skórzane
i czapka zimowa.

3. Prosz´ porozmawiaç z przyjaznymi nam
s∏u˝bami na temat czapki kepi – gratuluj´ po-
mys∏u.

4. Moim zdaniem beznadziejnym pomy-
s∏em jest zakoƒczenie nogawki w mundurze
çwiczebnym. Latem, owszem, ale zimà? 
Je˝eli chcemy w Policji zmniejszyç liczb´ L4,
to trzeba o to zadbaç.

Jacek, OPP 
★

Mia∏em wàtpliwà przyjemnoÊç zobaczyç
szkice przysz∏ych mundurów w najnowszym
numerze. (...) JeÊli majà wejÊç do u˝ytkowa-
nia wzory oparte na prezentowanych szki-
cach, to sprawa zakupu ARO b´dzie niczym
w porównaniu z tym skandalem. 

Czytelnik
★

Po co udziwniaç, wymyÊlaç, siliç si´ na ory-
ginalnoÊç. OPI: spodnie bojówki albo nawet
˝ywcem Êciàgni´te z obecnego wzoru moro,
buty wysokie, koszula polo, golf, kurtka do
pasa przeciwdeszczowa, kurtka do pasa
zimowa, ca∏y sprz´t na pas, na baƒk´ beret
albo bejsbol, i wszystko z tych waszych nowo-
czesnych materia∏ów ma si´ rozumieç, a buty
to w ogóle z NASA. 

misiek 666

tów i ich opiekunów poinformowano dok∏ad-

nie o oczekiwaniach policjantów, które wyra-

zili w czasie badaƒ fokusowych oraz

na Internetowym Forum Policjantów

i w listach do miesi´cznika „Poli-

cja 997”. Wyznaczono kierunki projek-

towania. 

Policyjni eksperci przekazali pedago-

gom i studentom ASP oczekiwania co

do kolorystyki, kroju, funkcjonalnoÊci no-

wych mundurów. Rozmawiano tak˝e o ma-

teria∏ach i tkaninach, które powinny zostaç

u˝yte podczas przysz∏ej, masowej produk-

cji uniformów.

Rozmowy te sà kontynuacjà i rozwini´-

ciem poprzednich projektów oraz odpo-

wiedzià na uwagi i propozycje policjantów

z ca∏ego kraju. Projekty przygotowane przez studentów ASP w ¸odzi

majà zostaç zaprezentowane w drugiej po∏owie stycznia 2007 r. 

Szefostwo Policji liczy, ˝e jeszcze tej zimy uda si´ wyprodukowaç

prototypy. Ich funkcjonalnoÊç w praktyce b´dà sprawdzaç wybrane

grupy policjantów. O wynikach testów poinformujemy w kolejnych

numerach miesi´cznika „Policja 997”. ■
TN

zdj. Andrzej Mitura
(prototypy mundurów wg projektu Bernarda Hanaoki)

B´dà kolejne 
projekty





PROWOKACJE Jak szukano Krzysztofa Olewnika POLICJA 997        styczeƒ 2007 r.18

P rofesor Brunon Ho∏yst, kryminolog, uzna∏ t´

spraw´ za najbardziej tajemnicze porwanie

w historii polskiej kryminalistyki. WczeÊniej nie

zdarzy∏o si´, by przest´pcy tak cz´sto kontaktowali si´

z rodzinà i by zabili swojà ofiar´ po otrzymaniu okupu,

uprzednio trzymajàc jà przy ˝yciu dwa lata.

Do anna∏ów prokuratorsko-policyjnych przejdzie

ona jeszcze z innych – niechlubnych – wzgl´dów.

Nigdy Êledczy nie dopuÊcili si´ tylu zaniedbaƒ, nie

pope∏nili tylu b∏´dów. Nie sposób uwierzyç, ˝e by∏y

one tylko dzie∏em przypadku...

POLICYJNA IMPREZA
Wieczór 26 paêdziernika 2001 roku. Krzysztof Olew-

nik, syn biznesmena z bran˝y w´dliniarskiej W∏odzi-

mierza Olewnika, podejmuje w swoim domu w Drobi-

nie 12 osób, w wi´kszoÊci policjantów. Imprez´ zaini-

cjowa∏ jeden z nich, znajomy rodziny, który zajà∏ si´

te˝ imiennà listà goÊci. Mia∏a to byç forma przeprosin

za rzekomà obraz´ innego funkcjonariusza przez

wspólnika Krzysztofa. Co ciekawe, wÊród zaproszo-

nych nie by∏o obra˝onego. Po 23.00 gospodarz odwozi

szeÊciu goÊci do P∏ocka. Po powrocie widziany jest

jeszcze w Drobinie, póêniej ginie bez Êladu. Jednym

z odwo˝onych, ostatnim, który przed porwaniem mia∏

z nim osobisty kontakt, jest naczelnik Wydzia∏u Kry-

minalnego KMP w P∏ocku Bogdan K. Powinien zna-

leêç si´ w, mówiàc eufemistycznie, „kr´gu osób pozo-

stajàcych w zainteresowaniu Policji”; jednak to on kie-

ruje Êledztwem w pierwszej fazie (przed przej´ciem

go przez KWP w Radomiu).

NAJWA˚NIEJSZE SÑ PIERWSZE GODZINY
Znikni´cie Krzysztofa odkrywa nast´pnego dnia rano

rodzina. Drzwi mi´dzy basenem a domem sà otwarte.

Wewnàtrz Êlady walki – poprzewracane meble, ∏uska

od pistoletowego pocisku, krew. Od razu zostaje po-

wiadomiona Policja.

– Dwie doby nie mieliÊmy ˝adnego sygna∏u o losie

KrzyÊka – mówi ojciec, W∏odzimierz Olewnik. – Póêniej

zadzwoni∏ telefon i us∏ysza∏em jego g∏os: „Tato, to jest

porwanie dla okupu, macie zap∏aciç 350 tys. dolarów”.

Przyjmuje si´, ˝e w przypadku porwania decydujàce

sà pierwsze godziny. Zarówno dla ˝ycia ofiary (sprawcy

dzia∏ajà w tym czasie pod najwi´kszà presjà, mogà wpaÊç

w panik´ i zabiç), jak i powodzenia dzia∏aƒ policyjnych

(liczba i jakoÊç Êladów, najwi´ksza mo˝liwoÊç wykorzy-

stania ewentualnych b∏´dów sprawców itd.). W tym

przypadku najwyraêniej zapomniano o tej normie. Poli-

cjanci, owszem, zabezpieczyli cenne Êlady na miejscu

zdarzenia, ale, jak si´ póêniej okaza∏o, nie zosta∏y one

dostatecznie przebadane. Niektóre wcale. Równie˝ nie-

które informacje przekazywane przez rodzin´ i jej zna-

jomych w ogóle nie by∏y brane pod uwag´.

NA W¸ASNÑ R¢K¢
„Krzysiu, zrobimy wszystko, tylko prosz´, poproÊ 

panów, ˝eby ju˝ skoƒczyli. W ka˝dej chwili jesteÊmy

gotowi do wyjazdu, w ka˝dej chwili! T́ sknimy bardzo,

wszyscy t´sknià, rodzice ˝yjà tylko tym, ˝e wrócisz.

Chcemy zakoƒczyç to jak najszybciej, zrobimy

Pi´ç lat niemocy
Zabi∏a go znieczulica Policji – szlochajàc, mówi matka
porwanego i zamordowanego Krzysztofa Olewnika. 
– Zabili go, r´kami bandytów, policjanci i urz´dnicy – twierdzi
z kolei ojciec.
Mocne s∏owa. Nie sposób jednak nie rozumieç zbola∏ej rodziny,
patrzàc na nieudolnoÊç aparatu Êcigania i na to, jak jà
zbywano, gdy zewszàd szuka∏a ratunku dla Krzysztofa.

W∏odzimierz Olewnik pokazuje
ró˝nice w billingach
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wszystko... halo... halo...” – to s∏owa siostry porwane-

go Danuty. Nagra∏a je sama, gdy˝ Policja przez d∏ugi

czas nie rejestrowa∏a telefonów do Olewników. 

– Prosz´, to taÊmy i sprz´t, który kupiliÊmy i nagry-

waliÊmy, jak do nas dzwonili – W∏odzimierz Olewnik

pokazuje pokaênych rozmiarów pakunek. 

Rodzinie porwanego nie zapewniono pomocy nego-

cjatora i psychologa. Z proÊbà o ratunek Olewnikowie

zwrócili si´ do Krzysztofa Rutkowskiego, który oddele-

gowa∏ do tej sprawy swojego pracownika S∏awomira P.

– Ten cz∏owiek podsunà∏ nam gangstera z Wejhero-

wa, o pseudonimie „Gruby”, który, mamiàc nas obiet-

nicami, wyciàgnà∏ prawie milion z∏otych – mówi ojciec

ofiary.

Znacznie póêniej, w 2006 roku, w telewizyjnym pro-

gramie „Konfrontacja” detektyw odcià∏ si´ od swojego

pracownika, zapewniajàc, ˝e wyla∏ go z roboty, jednak

Piotr Pytlakowski z „Polityki” ustali∏, ˝e S∏awomir P.

by∏ w owym czasie doradcà ds. kryminalnych w firmie

Rutkowskiego.

Nieraz wykorzystano finansowo rodzin´ porwanego.

Ówczesny przewodniczàcy sierpeckiego SLD Grze-

gorz K. pozna∏ W∏odzimierza Olewnika ze znanym

w tamtejszym pó∏Êwiatku Eugeniuszem D., pseudo-

nim „Gieniek”. Trzej panowie spotkali si´ parokrot-

nie. Gangster obieca∏ za∏atwiç uwolnienie Krzysztofa

za 400 tys. z∏otych, ˝àdajàc 160-tysi´cznej zaliczki.

Spraw´ mia∏ nadzorowaç Grzegorz K.

– Nie bardzo ju˝ wierzyliÊmy, wi´c chcieliÊmy do-

wodów, ˝e syn ˝yje – mówi W∏odzimierz Olewnik.

– Mia∏y nimi byç dwa listy o ustalonej treÊci napisane

przez Krzysia. Faktycznie, K. wkrótce je przyniós∏.

Rodzina wyp∏aci∏a zaliczk´. „Gieniek” zniknà∏,

a Grzegorz K. umy∏ r´ce (choç póêniej jeszcze raz ofe-

rowa∏ swojà pomoc).

– Gangstera zatrzymano, ale wy∏àcznie pod zarzu-

tem wy∏udzenia pieni´dzy – mówi W∏odzimierz Olew-

nik. – A dlaczego K. tylko przes∏uchano w charakterze

Êwiadka, a nie zatrzymano? Przecie˝ on musia∏ mieç

jakiÊ zwiàzek z porwaniem. Kiedy rozmawia∏em o tym

z ówczesnym naczelnikiem Wydzia∏u Kryminalnego

KWP w Radomiu, powiedzia∏, ˝e to móg∏ byç przypa-

dek. Jaki przypadek? Listy o ustalonej treÊci przypad-

kiem? 

NIEMOC POWSZECHNA
W∏odzimierz Olewnik wyciàga gruby skoroszyt z ko-

piami pism do osób, które prosi∏ o pomoc dla syna,

którym zwraca∏ uwag´ na nieprawid∏owoÊci w Êledz-

twie. Marcinkiewicz, Kowalczyk, Rapacki, Olejnik,

Kalwas, Sadowski, Szymanek-Deresz, Brachmaƒski,

Kalisz... – lista nazwisk z Policji, prokuratur

i ministerstw jest przeraêliwie d∏uga.

– Wszyscy mi odmówili, t∏umaczàc w taki

czy inny sposób, ˝e w tej sprawie nie mogà

nic zrobiç – mówi z rozgoryczeniem. – Nie

mam ˝alu tylko do genera∏a Rapackiego,

który przeprosi∏, ˝e si´ pomyli∏ i da∏ wiar´

raportowi o samouprowadzeniu, jaki mu

przedstawiono. 

DOWÓD NR 19
Ojciec zamordowanego z trudem za-

chowuje spokój, gdy wspomina poczàt-

kowe poczynania prokuratury i Policji.

– Po to, by uwiarygodniç wersj´ o samouprowadze-

niu, sfa∏szowano nawet billingi telefoniczne – zarzuca.

Pokazuje dwa wyciàgi – jeden otrzymany z prokura-

tury, drugi zaÊ od operatora. Ró˝nià si´ dwiema pozy-

cjami – to numer telefonu siostry Krzysztofa, na który

mia∏ on dzwoniç ju˝ po porwaniu. Jest tylko na billin-

gu od prokuratury. 

– Dlaczego ten, który naby∏em jako zwyk∏y klient

operatora, ró˝ni si´ od tego, jaki przedstawiono nam

w Êledztwie? – pyta Olewnik. – KtóryÊ musi byç sfa∏-

szowany. Który? Nikomu nie chcia∏o si´ tego ustaliç.

A na tej podstawie zbudowano teori´ o tym, ˝e KrzyÊ

sam si´ porwa∏. Wie pan, jak prokurator zaczà∏ rozmo-

w´ z mojà córkà? „No, pani Danusiu, wakacje idà,

mo˝e Krzysztof ju˝ by si´ odnalaz∏, co?”. Skandal! 

JeÊli prokurator uwa˝a∏, ˝e córka pomaga∏a Krzysiowi

w zorganizowaniu samouprowadzenia, to chyba powi-

nien jà zatrzymaç. Czysta fikcja! 

To nie jedyny zarzut, jaki stawia Êledczym W∏odzi-

mierz Olewnik. „Panie Olewnik, nie chc´ Êmierci

KrzyÊka a wiem ˝e grozi mu niebezpieczeƒstwo. Do-

tar∏a do moich uszu wiadomoÊç, ˝e porywacze chcà go

zabiç, je˝eli pan mo˝e w jakiÊ sposób znaleêç Piotrow-

skiego boksera to on jest kluczem do zagatki. S∏ysza-

∏em ˝e ukrywa si´ ko∏o Nowego Dworu Mazowieckie-

go i pilnuje KrzyÊka (...)” – fragment anonimu otrzy-

manego przez Olewników (zachowana oryginalna pi-

sownia).

– Policja nawet nie sprawdzi∏a tej wiadomoÊci –

mówi ojciec porwanego – a wszystko to by∏o prawdà.

Nie zbadano wszystkich zabezpieczonych Êladów,

m.in. znalezionego w domu Krzysztofa w∏osa (dowód

nr 19), nale˝àcego do S∏awomira K. To z jego telefonu

dzwoniono do Olewników.

– Dwa lata temu tego cz∏owieka zatrzymano i wy-

puszczono, jakim cudem? – dziwi si´ W∏odzimierz

Olewnik.

Teraz S∏awomir K. jest jednym z zatrzymanych –

jako sprawca porwania.

Zajmujàcy si´ sprawà policjanci nie skontrolowali

miejsc, z których dzwoniono do rodziny i znajomych

porwanego. Wi´cej, nie nadzorowano przekazania oku-

pu! Gdy 23 lipca 2003 roku siostra Krzysztofa wioz∏a

go w umówione z bandytami miejsce, by∏a przekona-

na, ˝e jest pod czujnym okiem policyjnej obstawy.

Tymczasem nikogo nie by∏o. Przest´pcy spokojnie

podj´li 300 tys. euro, a wkrótce potem, 5 wrze-

Ênia 2003 roku, udusili swojà ofiar´.

Anonim zlekcewa˝ony
przez Policj´

Marcinkiewicz, Kowalczyk, Rapacki,
Olejnik, Kalwas, Sadowski,
Szymanek-Deresz, Brachmaƒski, Kalisz...
– wszyscy mi odmówili, t∏umaczàc
w taki czy inny sposób, ˝e w tej sprawie
nie mogà nic zrobiç – mówi W∏odzimierz
Olewnik.

▲
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RADIOWÓZ JAK KAMFORA
Kolejnym zaskakujàcym wàtkiem jest znikni´cie poli-

cyjnego auta z aktami sprawy. Zdarza∏o si´ ju˝, ˝e

przest´pcy kradli sprz´t z radiowozów lub ca∏e samo-

chody. Raz, w czasach MO, u˝yli nawet skradzionego

radiowozu do napadu na bank. W czerwcu 2004 roku

zniknà∏ nieoznakowany radiowóz z aktami toczàcej si´

– i ju˝ kontrowersyjnej – sprawy porwania. Policjanci

z Wydzia∏u Kryminalnego KWP w Radomiu przyjecha-

li do warszawskiej Prokuratury Okr´gowej, by zabraç

dokumentacj´. Póêniej podjechali pod komisariat

przy ul. Karmelickiej, gdzie podobno mieli coÊ do za-

∏atwienia. Gdy wyszli z budynku, auta nie by∏o.

16 tomów – ca∏e dossier post´powania rozmy∏o si´

(spraw´ póêniej umorzono ze wzgl´du na niewykrycie

sprawców). Przypadek?

– Za du˝o tych przypadków – komentuje prokurator

krajowy Janusz Kaczmarek.

– Sprawa radiowozu faktycznie jest cokolwiek dziw-

na – mówi Zbigniew Koz∏owski, zast´pca olsztyƒskie-

go prokuratora okr´gowego.

„SI¸A RA˚ENIA ZESPO¸U”
Prokurator Koz∏owski szefuje prokuratorsko-policyjne-

mu zespo∏owi (ze strony Policji czterech funkcjonariu-

szy z Warmiƒsko-Mazurskiego Zarzàdu CBÂ i dwóch

z KWP), który zajà∏ si´ sprawà po tym, jak – na pole-

cenie prokuratora krajowego – w maju 2006 roku prze-

j´∏a jà Prokuratura Okr´gowa w Olsztynie. Ekipa za-

trzyma∏a dziesi´ç osób (cz´Êç z nich wczeÊniej ju˝

mia∏a inne zarzuty); trzy kolejne sà w sferze zaintere-

sowania prokuratury.

Ustalono, co dzia∏o si´ z Krzysztofem Olewnikiem

w trakcie porwania i gdzie znajdujà si´ jego zw∏oki.

Przetrzymywano go skutego w domu w Ka∏uszynie,

a na krótko przed zamordowaniem przewieziono

pod Ró˝an – do do∏u po dawnym szambie. Cia∏o zako-

pano w lesie. Olsztyƒskiemu zespo∏owi te ustalenia

zaj´∏y pi´ç miesi´cy. Poprzednie ekipy nie potrafi∏y

tego dokonaç przez 4,5 roku.

– Zacz´liÊmy od wyjazdu do Drobina, ˝eby zobaczyç

miejsce zdarzenia – mówi prokurator Koz∏owski.

– Ka˝dy z nas na nowo przeanalizowa∏ (odtworzone

– przyp. aut.) akta, dodajàc w∏asne uwagi do koncep-

cji, jakie opracowaliÊmy. Policjanci przejechali tysiàce

kilometrów, od Szczecina po przejÊcie graniczne

w woj. lubelskim, by ponownie przes∏uchaç Êwiadków.

Kilkakrotnie jeêdzili z ∏opatami, wierzàc, ˝e dotrà

do miejsca zakopania zw∏ok. DostaliÊmy wsparcie od

komendanta wojewódzkiego i nie by∏y to tylko s∏owa.

Do dyspozycji mieliÊmy psychologa, analityka krymi-

nalnego, laboratorium kryminalistyczne. Zespó∏ mia∏

i „si∏´ ra˝enia”, i ch´ç do pracy. Wyniki badaƒ DNA

otrzyma∏em w 20 godzin po odnalezieniu zw∏ok. Spot-

kaliÊmy si´ na trasie z psychologiem, a tak˝e z pe∏no-

mocnikiem paƒstwa Olewników i w takim sk∏adzie

pojechaliÊmy powiadomiç ich o Êmierci syna. 

Niby zwyk∏e rzeczy, bo tak powinno si´ dzia∏aç

zawsze, a jednak...

– Ja nie wiem, czy to jakiÊ inny Êwiat? – zastanawia

si´ W∏odzimierz Olewnik. – Z sierpeckà, p∏ockà i ra-

domskà policjà rozmawia∏em setki razy telefonicznie,

przedstawiajàc aktualny bieg wydarzeƒ oraz nasze

skojarzenia i przypuszczenia, kto móg∏ to zrobiç. Te

informacje zbywano, a wr´cz oÊmieszano. Z olsztyƒskà

rozmawia∏em tylko raz, wystarczy∏o. Kiedy przyjechali

do nas, mówili uczciwie. Powiedzieli, ˝e majà pi´ç ró˝-

nych wersji, wÊród których jest te˝ ta o samouprowa-

dzeniu, którà traktujà jako ma∏o prawdopodobnà, ale

nie mogà odrzucaç. Rozumiem. To ja, ojciec, wiem, ˝e

jest b∏´dna. Oni muszà braç pod uwag´ wszystko.

Równie˝ prokurator Jasiƒski z prokuratury olsztyƒ-

skiej zachowuje si´ jak cz∏owiek rozumiejàcy naszà

tragedi´. Jak przyjaciel.

„STRÓ˚E PRAWA” W TLE?
O pracy poprzedników prokurator Zbigniew Koz∏ow-

ski nie chce si´ wypowiadaç, zaznaczajàc, ˝e jego

zespó∏ w du˝ej mierze pracowa∏ na materiale dowodo-

wym zgromadzonym wczeÊniej. 

– Nie jesteÊmy cenzorem czynnoÊci, które by∏y lub

nie zosta∏y wykonane, za wczeÊnie na to – mówi pro-

kurator Koz∏owski. – Najwa˝niejsze jest ustalenie

wszystkich osób zwiàzanych z przest´pstwem.

Przyznaje jednak, ˝e konkluzje jego ekipy by∏y dia-

metralnie ró˝ne od ustaleƒ poprzedników.

– Moim zdaniem za bardzo uwierzono w wersj´

o samouprowadzeniu i zbyt wiele staraƒ w∏o˝ono

w jej uwiarygodnienie – mówi. – Owszem, my te˝

przyj´liÊmy jà jako jednà z kilku, a tak˝e mo˝liwoÊç

nieoczekiwanej zmiany scenariusza rozwoju wyda-

rzeƒ w trakcie porwania, ale po analizie akt uznali-

Êmy jà za najmniej prawdopodobnà. I tak jest równie˝

dzisiaj, choç, oczywiÊcie, nie mo˝emy jej ca∏kowicie

wykluczyç.

Prokurator nie ukrywa, ˝e patrzàc na dotychczasowy

przebieg Êledztwa, nie sposób uniknàç przypuszczeƒ, i˝

w spraw´ zamieszani byli stró˝e prawa. Dodatkowo

uprawdopodabnia je opinia Instytutu Ekspertyz Sàdo-

wych, którego biegli – na podstawie analizy j´zyka,

jakim w listach i telefonach pos∏ugiwali si´ porywacze

– okreÊlili ich profil psychologiczny, jako osoby pracujà-

ce w organach Êcigania lub co najmniej z nimi zwiàzane.

– WÊród zatrzymanych nie ma policjantów – komen-

tuje prokurator Koz∏owski, jednak rozmow´ koƒczy

znaczàcym zdaniem. – Stuprocentowej wiedzy o po-

rwaniu na pewno jeszcze nie mamy, wi´c nie ma co

wró˝yç z fusów, ale sàdz´, ˝e gdy dowiemy si´ wszyst-

kiego, w∏osy stanà nam d´ba na g∏owie. ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. autor

W paêdzierniku 2006 r. prokuratorsko-
-policyjny zespó∏ z Olsztyna ustali∏, co
dzia∏o si´ z Krzysztofem Olewnikiem
w trakcie porwania i gdzie znajdujà si´
jego zw∏oki. Zaj´∏o to pi´ç miesi´cy.
Poprzednie ekipy nie potrafi∏y tego
dokonaç przez 4,5 roku.

Prokurator Zbigniew 
Koz∏owski

▲
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Rubryk´ sponsoruje 

Pomagamy rodzinom 

zaginionych

JOANNA BRYLOWSKA z Gdyni.
Zagin´∏a 13 wrzeÊnia 2004 r.
Wiadomo, ˝e w dniu zagini´cia
wsiad∏a na prom do Szwecji 
(relacji Gdynia – Karlskrona). 
Ma 25 lat (wtedy 23). 
Wzrost 165 cm, oczy niebieskie. 

IZABELA KOSTECKA z Warszawy.
Zagin´∏a 5 paêdziernika 2006 r. 
Ma 17 lat. Wzrost 162 cm, 
oczy piwne.

MARTYNA KOèBIEL z E∏ku.
Zagin´∏a 15 czerwca 2006 r. 
Ma 15 lat. Wzrost 168 cm, 
oczy niebieskie. 
Znaki szczególne: 
pieprzyk pod ustami 
po lewej stronie.

FRANCISZEK DRÑG 
z Chociwla (gmina Bobolice, 

woj. zachodniopomorskie).
Zaginà∏ 28 listopada 2006 r. 

Ma 76 lat. Wzrost 180 cm,
oczy piwne. Znaki szczególne: 

nie widzi na lewe oko.

ANDRZEJ WINIARSKI z Wroc∏awia.
Zaginà∏ 7 listopada 2006 r. 
Ma 50 lat. Wzrost 182 cm, 

oczy niebieskie. 

MARIAN ZAR¢BSKI z Jeleniej Góry.
Zaginà∏ 4 paêdziernika 2006 r. 

Ma 66 lat. Wzrost 160 cm, 
oczy piwne. Znaki szczególne: 

blizna po lewej stronie 
na tylnej cz´Êci szyi.
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Poza kontrolà?
Teoretycznie Policja ma uprawnienia i wr´cz powinna sprawdzaç, w jakich warunkach 

prywatni u˝ytkownicy przechowujà broƒ, na którà otrzymali pozwolenie. 
W praktyce jednak policjanta, który przyszed∏ na kontrol´, mo˝na 

zwyczajnie nie wpuÊciç do domu...
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W Polsce poza wojskiem i Policjà jest ponad 300 000 sztuk

broni. Rokrocznie przest´pcy kradnà oko∏o 500 jednostek.

Straty mog∏yby zapewne byç mniejsze, gdyby prawo sen-

sownie okreÊla∏o warunki, w jakich majà byç trzymane broƒ oraz

amunicja. I gdyby jego zapisy by∏y mo˝liwe do wyegzekwowania.

SZAFA? ATEST? A MO˚E BLASZANE PUDE¸KO?
Zgodnie z art. 32. ust. 1 ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r., 

„broƒ i amunicj´ nale˝y przechowywaç i nosiç w sposób uniemo˝-

liwiajàcy dost´p do nich osób nieuprawnionych”. 

Ust. 2 tej samej ustawy zobowiàzuje ministra w∏aÊciwego

do spraw wewn´trznych do okreÊlenia, w drodze rozporzàdzenia,

„szczegó∏owych zasad i warunków przechowywania, noszenia oraz

ewidencjonowania broni i amunicji (...) z uwzgl´dnieniem zabez-

pieczeƒ uniemo˝liwiajàcych dost´p do broni i amunicji osobom

trzecim”. Taki akt prawny, owszem, powsta∏ (rozporzàdzenie

MSWiA z 3 kwietnia 2000 r.), jednak ˝adnà miarà nie mo˝na go

okreÊliç jako szczegó∏owy. „Osoby posiadajàce broƒ palnà i amuni-

cj´ sà obowiàzane przechowywaç jà w kasetach metalowych

na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku

lub w metalowych szafach albo sejfach, posiadajàcych zamki ate-

stowane” – to wszystko, co mówi on o powinnoÊciach w∏aÊcicieli

domowych arsena∏ów.

– Poza ogólnym sformu∏owaniem „meta-

lowe” nie jest okreÊlone, jakie majà byç to

szafy lub sejfy, czy na przyk∏ad dla ka˝dej

klasy broni powinien byç inny rodzaj, czy

te˝ mo˝e byç jeden dla wszystkich –

mówi nadkom. Ma∏gorzata Banasik 

z Wydzia∏u Post´powaƒ Administracyj-

nych Biura Prawnego KGP. – Podobnie,

brakuje precyzyjnego okreÊlenia rodzaju

atestów, a przecie˝ sà one inne, gdy cho-

dzi o zamki do szaf drewnianych, inne dla

ró˝nej wytrzyma∏oÊci szaf metalowych

i sejfów.

Ustawodawca nie okreÊli∏ te˝, kto mia∏-

by wydawaç atesty. Warszawski Instytut

Mechaniki Precyzyjnej opracowa∏ kryteria,

jakie muszà spe∏niaç szafy na broƒ. Ich wy-

twórcy ubiegajà si´ o atesty instytutu nie

z powodu wymogów prawa, lecz czysto ko-

mercyjnych – posiadanie certyfikatu jest

doskona∏à reklamà dla wyrobu. 

W zasadzie wi´c w porzàdku wobec litery prawa b´dzie ten, kto

z kilku kawa∏ków blachy zrobi sobie pude∏ko z zamkiem od szufla-

dy (byle majàcym atest w swojej klasie) i przykr´ci je Êrubkami

do pod∏ogi. K∏opoty z szafà nie sà jedynymi, na jakie natykajà si´

kontrolujàcy. Problematyczne mo˝e okazaç si´ ju˝ samo przeprowa-

dzenie kontroli.

UPRAWNIENIA UPRAWNIENIAMI...
Art. 27 ust. 1 ustawy o broni i amunicji uprawnia w∏aÊciwe organy

Policji do „kontroli wykonywania obowiàzków wynikajàcych z prze-

pisów ustawy” przez osoby i instytucje (a w∏aÊciwe organy wojsko-

we – przez ˝o∏nierzy zawodowych). Ustawa nie okreÊla szczegó∏o-

wo, w jaki sposób kontrole te mia∏yby si´ odbywaç, wi´c policjan-

tom pozostajà jedynie przepisy ustawy o Policji. Dok∏adniej art. 1

ust. 2 pkt 6: „Do podstawowych zadaƒ Policji nale˝à: (...) kontrola

przestrzegania przepisów porzàdkowych i administracyjnych zwià-

zanych z dzia∏alnoÊcià publicznà lub obowiàzujàcych w miejscach

publicznych”. 

S´k w tym, ˝e mieszkania, w których znajdujà si´ prywatne arse-

na∏y, miejscami publicznymi w ˝adnym wypadku nie sà. WejÊç

do nich bez zgody gospodarzy policjanci mogà jedynie w ÊciÊle

okreÊlonych wypadkach, do których kontrola broni z pewnoÊcià nie

nale˝y. Wed∏ug wyk∏adni Biura Prawnego KGP jest to zwyk∏a czyn-

noÊç administracyjna. Tymczasem nie brakuje tych, którzy uwa˝a-

jà, ˝e jest to forma przeszukania, na którà trzeba mieç nakaz pro-

kuratorski (podobnego zdania jest prof. Marian Filar – prawnik,

karnista) i jeÊli policjant takowego nie posiada, mo˝e „poca∏owaç

klamk´”.

A ˚YCIE ˚YCIEM
– Policja nigdy nie sprawdza∏a, jak przechowuj´ broƒ, ale gdyby 

kiedyÊ tak si´ zdarzy∏o, na pewno wpuÊci∏bym policjantów do domu

– mówi Jacek L., myÊliwy z wieloletnim sta˝em. – Jestem 

przekonany, ˝e tak samo zachowa∏aby si´ wi´kszoÊç myÊliwych.

Nie wiem, jak zareagowaliby posiadacze broni krótkiej, którzy

majà jà do obrony lub z racji hobby, tu mo˝e mogà wyst´powaç

problemy.

Problemy rzeczywiÊcie sà. – Ustawa o broni i amunicji oraz roz-

porzàdzenie ministra nie dajà policjantom ˝adnych delegacji, jak

prowadziç kontrole, czy nale˝y o nich uprzedzaç itd. – mówi nad-

kom. Banasik. – Praktycznie, jeÊli obywa-

tel nie zechce wpuÊciç funkcjonariuszy,

muszà mu oni uwierzyç na s∏owo, ˝e trzy-

ma broƒ „w sposób uniemo˝liwiajàcy do-

st´p osób nieuprawnionych”. 

W ró˝nych komendach przyj´to ró˝ne

sposoby „zmi´kczania opornych”. Nie-

którzy sugerujà, ˝e brak zgody na przepro-

wadzenie kontroli b´dzie skutkowa∏

w przysz∏oÊci odmowà wydania pozwole-

nia na kolejnà jednostk´ broni. Cz´Êciej

stosowanà metodà jest jednak zagro˝enie

delikwentowi, ˝e samo jego ustne zapew-

nienie nie jest przekonujàce, a wobec

tego istniejà przes∏anki do wszcz´cia po-

st´powania o odebranie pozwolenia na

broƒ. To z regu∏y skutkuje, choç czasami

w zaskakujàcy sposób. 

– Zdarzy∏ si´ kiedyÊ kuriozalny przypa-

dek, ˝e cz∏owiek nie pozwoli∏ wejÊç poli-

cjantom, a gdy ci zagrozili mu wszcz´ciem

post´powania, wyniós∏ przed dom szaf´

pancernà na dowód, ˝e broƒ jest prawid∏owo zabezpieczona –

mówi nadkom. Banasik.

UPRZEJMIE DONOSZ¢
Stró˝e prawa nie muszà jednak byç (niemal) bezradni.

– Wystarczy jakakolwiek podstawa, aby powsta∏y podejrzenia, 

˝e broƒ mo˝e dostaç si´ w r´ce osób nieupowa˝nionych, a mo˝e to

byç anonimowy donos, i prawo obliguje policjantów do dzia∏ania

majàcego na celu usuni´cie tych nieprawid∏owoÊci – mówi Artur

Chorà˝y z KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

W praktyce oznacza to najcz´Êciej wszcz´cie procedury cofni´cia

pozwolenia na broƒ i kontrol´ w domu u˝ytkownika na podstawie

przepisów kodeksu post´powania administracyjnego.

A jeÊli nikt nie doniesie? B´dà to musieli zrobiç niewpuszczeni

do domu policjanci? Anonimowo? ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Andrzej Mitura

W Polsce w r´kach osób fizycznych
znajduje si´, wed∏ug stanu 

na 31 grudnia 2005 r., 
277 597 sztuk broni 

(palnej – bojowej, myÊliwskiej
i sportowej, nie liczàc: 
sygna∏owej, gazowej, 

elektrycznej, kusz oraz bia∏ej) 
plus 59 522 sztuki 

(w tym 4119 egzemplarzy 
broni maszynowej) 

w ró˝nych instytucjach,
stowarzyszeniach, 

klubach sportowych itd.



TYLKO S¸U˚BA Przes∏uchania metodà FBI POLICJA 997        styczeƒ 2007 r.24

– Nale˝y wyjÊç z za∏o˝enia, ˝e chocia˝ jednego dnia sk∏adajà wy-

jaÊnienia, to nast´pnego mogà wróciç do nas w charakterze Êwiad-

ków, a nawet informatorów – mówi nadkom. Wies∏aw Zyskowski

z CSP w Legionowie, starszy wyk∏adowca Zak∏adu Taktyki Krymi-

nalistycznej, lider grupy prowadzàcej szkolenia metodà FBI.

– Przes∏uchujàcy zawsze powinien traktowaç te osoby podmioto-

wo, nigdy przedmiotowo. 

– Okradli mnie – opowiada Ewa K., której metodà FBI najwy-

raêniej nie potraktowano. – Posz∏am z∏o˝yç zawiadomienie. W po-

czekalni komisariatu godzin´ czeka∏am na pana policjanta. Gdy

szliÊmy korytarzem, dwa razy si´ zatrzymywa∏, ˝eby z kolegami

wymieniç uwagi o dyskotece, na której – jak wywnioskowa∏am

z rozmowy – byli poprzedniego dnia. W pokoju przes∏uchaƒ biur-

ko by∏o zarzucone papierami. Pan porzàdkowa∏ je chyba z dziesi´ç

minut, ja ca∏y czas sta∏am. Wreszcie kaza∏ mi usiàÊç. Zacz´∏o si´

przes∏uchanie. Owszem, by∏ grzeczny, cierpliwy. W pewnym mo-

mencie zadzwoni∏ telefon, odebra∏ go, po czym powiedzia∏, ˝e

musimy szybko koƒczyç, bo ma innà wa˝nà spraw´. A czy moja

nie by∏a wa˝na?

PRZE¸AMAå LODY
Ju˝ na poczàtku rozmowy policjant powinien wywrzeç na kliencie

pozytywne wra˝enie. Równie˝, jeÊli chodzi o wyglàd. Musi byç

schludny, zadbany.

Policjant spotkanie z osobà, którà b´dzie przes∏uchiwa∏, powi-

nien zaczàç od wyciàgni´cia r´ki i przedstawienia si´. 

– W sposobie podania d∏oni zawartych jest wiele istotnych infor-

macji – mówi Zyskowski. – Na przyk∏ad spocona mo˝e Êwiadczyç

o tym, ˝e osoba jest zdenerwowana, zestresowana, ewentualnie ma

problemy z przemianà materii, a gdy podaje tylko cz´Êç d∏oni,

Przes∏uchanie metodà FBI pozwala uzyskaç maksimum
informacji, ustaliç fakty i okolicznoÊci zdarzenia.

Klienci
Policji

– Metoda FBI obejmuje nie tylko stricte przes∏uchania, czyli

w naszym poj´ciu zapisywanie treÊci wypowiedzi danej osoby

do protoko∏u – mówi oficer CBÂ. – Rozszerzona jest o rozmow´

wst´pnà, która rozpoczyna si´ nawiàzaniem kontaktów ze sk∏a-

dajàcymi wyjaÊnienia lub zeznania. Pokazuje, jak prze∏amaç 

bariery, zdobyç zaufanie. Na poczàtku zaj´ç sàdzi∏em, ˝e mówienie

na ten temat nie ma najmniejszego sensu – przecie˝ ja doskona-

le wiem, ˝e np. najpierw powinienem si´ przywitaç, przedsta-

wiç. Szybko jednak zrozumia∏em, ˝e teori´ nale˝y umiej´tnie

przek∏adaç na praktyk´.

Wspomniany oficer uczestniczy∏ w szkoleniu metodà FBI.

– Po zakoƒczeniu uÊwiadomi∏em sobie, ˝e niektóre z dochodzeƒ,

jakie wczeÊniej realizowa∏em, poprowadzi∏bym inaczej – przyznaje.

– A na pewno rozszerzy∏bym je o rozmow´ wst´pnà.

TO NIE PRZEDMIOT!
Prowadzàcy przes∏uchania metodà FBI nie pos∏ugujà si´ takimi

okreÊleniami, jak Êwiadek, pokrzywdzony, podejrzany. Nazywajà

ich klientami.
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mo˝e to wskazywaç, ˝e jest nieszczera lub skr´powana. Dla poli-

cjanta sà to sygna∏y, jak post´powaç, by zyskaç jej zaufanie.

JeÊli osoba jest niepe∏nosprawna, np. porusza si´ o kulach, lepiej

zrezygnowaç z tej formy powitania – wyciàgni´cie r´ki mo˝e byç

dla niej du˝ym utrudnieniem.

TEMATY NEUTRALNE
Pierwszy kontakt z klientem nast´puje zwykle w poczekalni jed-

nostki Policji. Dochodzeniowiec najpierw mówi „Czy mog´ prosiç

pana X”, potem „Dzieƒ dobry”, wreszcie przedstawia si´, dodajàc

„To ja pana/panià zaprosi∏em”. Nale˝y unikaç u˝ywania s∏owa „we-

zwa∏em”! Nast´pnie podejmuje rozmow´ na neutralne tematy, np.

pyta, czy nie by∏o problemów z dotarciem do komendy. JeÊli klient

ju˝ w poczekalni lub korytarzu chce wiedzieç, po co konkretnie zo-

sta∏ wezwany, to ze wzgl´du na obecnoÊç osób trzecich nale˝y od-

powiedzieç, ˝e wszystko zostanie wyjaÊnione, gdy wejdà do po-

mieszczenia, w którym b´dzie odbywa∏o si´ przes∏uchanie. Tam

nale˝y poprosiç klienta, by czu∏ si´ swobodnie, zdjà∏ okrycie

wierzchnie, usiad∏.

GODNE TRAKTOWANIE
Istotna jest forma, w jakiej przes∏uchujàcy zwraca si´ do przes∏u-

chiwanego.

Potrzebne sà wyczucie i pewna elastycznoÊç. Na przyk∏ad panià

Krystyn´ Kowalskà mo˝na zapytaç, czy nie b´dzie mia∏a nic prze-

ciwko temu, by zwracaç si´ do niej „pani Krysiu”. Ale ju˝ profeso-

rowi Zenonowi Kowalskiemu czy dr. hab. Janowi Nowakowi nie

proponuje si´ przejÊcia na „panie Zenku” czy „panie Janku”. 

Wobec nich u˝ywa si´ tytu∏ów naukowych, a wi´c „panie profesorze”,

„panie doktorze”.

– Policjant musi pami´taç, by klienta nie poni˝aç, lecz traktowaç

godnie – dodaje Zyskowski. W ˝adnym wypadku nie jest te˝ do-

puszczalne u˝ywanie wulgaryzmów czy zastraszanie.

– Nie do koƒca wierzy∏am, ˝e metoda sprawdzi si´ w odniesie-

niu do naszego elementu przest´pczego – dzieli si´ swoimi wàtpli-

woÊciami policjantka z KSP – nie oszukujmy si´, w wi´kszoÊci pry-

mitywnego, ale… Jeden z moich ostatnich sukcesów zawdzi´czam

m.in. „z∏amaniu” zatrzymanej osoby metodà FBI w∏aÊnie. Wcze-

Êniej, kilkakrotnie, przes∏uchiwali jà policjanci z du˝o wi´kszym

doÊwiadczeniem ni˝ moje. „Wypru∏a” si´, gdy wreszcie zacz´∏a byç

traktowana jak cz∏owiek. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Andrzej Mitura

W czerwcu 2003 r. agenci specjalni FBI przeszkolili w MCSSP
w Legionowie grup´ polskich funkcjonariuszy z ca∏ego kraju.
Nast´pnie powo∏any zosta∏ Zespó∏ Programowy KGP, którego
zadaniem by∏o opracowanie programów dydaktycznych „Tak-
tyki i techniki przes∏uchaƒ metodà FBI”. W 2005 r. da∏ on reko-
mendacje wszystkim szko∏om policyjnym do prowadzenia
tego typu szkoleƒ. Obecnie realizujà je tylko cztery: WSPol.
w Szczytnie, SP w Pile i Katowicach oraz CSP w Legionowie.
W CSP w Legionowie szkolenia trwajà tydzieƒ, zaczynajà si´
o 8.00, koƒczà o 18.00. Aby w nich uczestniczyç, trzeba spe∏-
niç okreÊlone warunki – mieç od 4 do 10 lat s∏u˝by w pionie
dochodzeniowo-Êledczym lub kryminalnym, chocia˝ nie jest
to bezwzgl´dnie przestrzegane, oraz nie wi´cej ni˝ 15 lat pra-
cy w Policji.
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Z Kosowa dla Z Kosowa dla 

H istoria pokojowych misji polskiej 

Policji te˝ liczy 15 lat. „Niebieskie

bractwo” od lat wspiera charytatyw-

nà akcj´ – funkcjonariusze zabezpieczajà

koncerty, czuwajà nad bezpieczeƒstwem

kwestujàcych, organizujà zbiórki pieni´dzy

i w∏asne imprezy, z których dochód przeka-

zujà na konto orkiestry. 

ÂWIADEK TRUDU
Mundurowi „misjonarze” postanowili w tym

roku przekazaç na aukcj´ dar szczególny

– flag´, która powiewa∏a nad ich obozem

w Kosowskiej Mitrowicy. Umieszczo-

na na maszcie przy g∏ównym placu by∏a

Êwiadkiem najwi´kszych wydarzeƒ w ˝yciu

kontyngentu – przybycia rotacji, uroczysto-

Êci Medal Parade, czyli Êwi´ta odznaczenia

policjantów medalami ONZ, obchodów

Dnia Niepodleg∏oÊci, a przede wszystkim

codziennego trudu polskich gliniarzy. Przez

prawie pó∏ roku, razem z flagà ONZ, dumnie

Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy, którà ju˝ po raz 15. dyryguje 
Jurek Owsiak, dosta∏a w tym roku wsparcie z dalekiego Kosowa. 
Do akcji pomocy dzieciom przy∏àczyli si´ policjanci z XI rotacji polskiej
jednostki specjalnej (Special Police Unit), operujàcej w tym rejonie Êwiata.
Wystawili na licytacj´ symbol swojej misji – flag´, która powiewa∏a 
nad ich obozem w Kosowskiej Mitrowicy. 

∏opota∏a nad polskim obozem, przypomina-

jàc ka˝dego dnia, ˝e policjanci reprezentujà

nie tylko w∏asnà formacj´, ale ca∏y kraj. 

Pomys∏ przekazania flagi zrodzi∏ si´

wÊród policjantów przebywajàcych z dala

od ojczyzny. 

26 maja 2006 r. – po˝egnanie jednostki 
w SP w S∏upsku. Flag´ z ràk komendanta
szko∏y insp. Stanis∏awa Bukowskiego
odbiera dowódca SPU nadkom. 
Zbigniew Zubel

▲



POLICJA 997        styczeƒ 2007 r. Polscy misjonarze OD NAS 27

a Orkiestry a Orkiestry 

Policjanci przygotowali dla nabywcy flagi
certyfikat potwierdzajàcy jej
autentycznoÊç
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JesteÊ pierwszym Polakiem, który s∏u˝y
w doborowej jednostce AT w si∏ach ONZ
w Kosowie, jak tu trafi∏eÊ? 

– Team 6 to mi´dzynarodowa jednostka,

stworzona na potrzeby tej misji, zajmujàca

si´ zwalczaniem aktów terrorystycznych.

S∏u˝à w niej ludzie z ró˝nych jednostek 

antyterrorystycznych. Sà cz∏onkowie ta-

kich grup, jak: GSG-9 z Niemiec, DELTA

NORGE z Norwegii, URNA z Czech, au-

striacka KOBRA, ukraiƒski SOKOL czy

SPECJALNA ENOTA ze S∏owenii. O przy-

j´cie mogà si´ staraç tylko osoby, które

w kraju pe∏nià pe∏noetatowà s∏u˝b´ w jed-

nostce AT. Dlatego np. nie sà brani pod

uwag´ amerykaƒscy funkcjonariusze

ze SWAT (Special Weapon and Tactic), 

poniewa˝ ich jednostki nie sà tzw. pe∏no-

wymiarowymi zespo∏ami antyterrorystycz-

nymi. Nie znaczy to jednak, ˝e USA nie po-

siadajà takich grup. Po prostu Stany Zjed-

noczone nie wysy∏ajà do s∏u˝by poza grani-

ce kraju funkcjonariuszy w s∏u˝bie czynnej

i to na starcie dyskwalifikuje osoby starajà-

ce si´ o przydzia∏ do naszej jednostki. 

Jecha∏em tu z nastawieniem, ˝e chc´

s∏u˝yç w∏aÊnie w Teamie 6. Niestety, obieg

informacji nie jest jeszcze u nas najlepszy

i nie wiedzia∏em dok∏adnie, jakie rozmowy

i procedury czekajà mnie na miejscu. Uda-

∏o si´ jednak. Test, który przeszed∏em, jak

si´ póêniej dowiedzia∏em, nale˝y do trud-

nych, choç mnie nie wyda∏ si´ szczególnie

skomplikowany. Po rozmowie okaza∏o si´,

˝e jestem pierwszym Polakiem w grupie.

Wkrótce równie˝ mój kolega przeszed∏ po-

myÊlnie wszystkie procedury, wi´c teraz

jest nas dwóch. 

Jak przygotowanie polskich
antyterrorystów wypada w porównaniu
z umiej´tnoÊciami speców z innych
krajów? 

– Na poczàtku z nowymi ludêmi dopra-

cowuje si´ pewne elementy dzia∏aƒ, kory-

guje i niweluje minimalne ró˝nice, które

wyst´pujà w szkoleniu obowiàzujàcym

w danym paƒstwie. Ró˝nice sà na tyle

ma∏e, ˝e nie ma formalnych przeszkód

do prowadzenia wspólnych dzia∏aƒ. Chodzi

„Blade”, policjant, który 
ze zrozumia∏ych wzgl´dów 
nie mo˝e ujawniaç 
swojej to˝samoÊci, 
w stopniu starszego sier˝anta 
s∏u˝y w Zarzàdzie Operacji
Antyterrorystycznych KGP, 
obecnie na misji w Kosowie. 

115 funkcjonariuszy stacjonujàcych w Ko-

sowskiej Mitrowicy na co dzieƒ wype∏nia za-

dania na∏o˝one przez kierownictwo UNMiK

(United Nations Interim Administration

Mission in Kosovo – Tymczasowa Misja Ad-

ministracyjna ONZ w Kosowie). Patrolujà

ulice, chronià i zabezpieczajà sàdy, dworce,

enklawy mniejszoÊci narodowych, czuwajà

nad bezpieczeƒstwem wa˝nych Êwiadków,

konwojów ludnoÊci, ochraniajà VIP-ów,

strzegà przejÊç granicznych. To tylko cz´Êç

zadaƒ, które wykonujà podczas pó∏rocznej

s∏u˝by z dala od kraju, rodziny, znajomych

i przyjació∏… 

15 LAT NA BA¸KANACH
Polscy policjanci obecni sà na Ba∏kanach

od 1992 r. W Kosowie pojawili si´ w 1999 r.

Pierwsza rotacja jednostki specjalnej wyje-

cha∏a w ten rejon w listopadzie 2000 r. Po-

czàtkowo polski obóz mieÊci∏ si´ w miej-

scowoÊci Prizren, ale po pó∏ roku w∏adze

ONZ – doceniajàc profesjonalizm naszych

stró˝ów prawa – przenios∏y ich do Kosow-

skiej Mitrowicy, gdzie w mieÊcie podzielo-

nym rzekà mieszkajà dwie zwaÊnione

nacje: Serbowie i Albaƒczycy. 

Polscy policjanci od ponad szeÊciu lat

wype∏niajà wzorowo mandat ONZ. 8 grud-

nia do Kosowa wyruszy∏a ju˝ dwunasta 

rotacja SPU. Nad ich obozem znowu za∏o-

pocze bia∏o-czerwona. 

Przekazana na licytacj´ flaga wisia∏a

w Mitrowicy od 19 czerwca do 11 listopa-

da 2006 r. Z ràk komendanta Szko∏y Policji

w S∏upsku odebra∏ jà w dniu po˝egnania

jednostki jej dowódca nadkom. (obecnie

podinspektor) Zbigniew Zubel. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor i SP w S∏upsku (1) 

Kontrola na jednej z dróg omijajàcych
oficjalne przejÊcie graniczne. Pojazdy bez
tablic rejestracyjnych to widok codzienny

Na górskich bezdro˝ach nieoceniona jest
wyciàgarka od poczciwego stara

Przerwa na obiad. Posi∏ki dostarczane sà na
wszystkie posterunki, gdzie policjanci pe∏nià
s∏u˝b´, tak˝e te w górach

...do domu daleko

▲
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o jakiÊ przyk∏ad zakoƒczonej ju˝ akcji,
która da∏aby obraz tego, co tutaj robicie. 

– Typowa realizacja: zatrzymaliÊmy zbie-

g∏ego z wi´zienia przest´pc´ wojennego,

który lokalnym policjantom grozi∏ bronià

d∏ugà. Po ucieczce schowa∏ si´ w rodzin-

nym domu. Gdy przyjecha∏a miejscowa po-

licja, wystawi∏ przez okno karabin i powie-

dzia∏, ˝e zacznie strzelaç. Policjanci odje-

chali, zostaliÊmy wezwani my. WeszliÊmy

si∏à i zatrzymaliÊmy oprócz sprawcy tak˝e

jego brata, który uciek∏ z innego zak∏a-

du karnego. W domu znaleêliÊmy 

kilka sztuk broni i granaty. 

Pilnujemy tak˝e VIP-ów. Ochrania-

my konwoje – zarówno wa˝nych osób,

jak i niebezpiecznych przest´pców, 

wobec których istnieje uzasadnione 

podejrzenie, ˝e mogà zostaç odbici lub

Êwiadków, których wielu chcia∏oby uciszyç

na zawsze. Robimy w∏aÊciwie to samo, co

w kraju. 

Tylko poziom zagro˝enia jest wy˝szy. 
– Misja kosowska trwa ju˝ par´ lat, ale

tu przez ca∏y czas jest jak w tyglu.

Przy iloÊci broni, która jest na tym

terenie, wszystko mo˝e si´ wyda-

rzyç. Miejscowa policja nie daje

sobie z tym rady, oni te˝ sà za-

straszani. Przy akcjach rzadko

znajdujemy kaliber poni˝ej

7,62 mm. Przewa˝nie sà to

kbk AK, PK albo i coÊ wi´kszego. 

Czy dzia∏acie równie˝ podczas zamieszek? 
– Jak ka˝dy policjant jestem w stanie

braç udzia∏ w zabezpieczeniu demonstra-

cji. Mam tak˝e wyposa˝enie prewencyjne,

u˝ycie Teamu 6 jednak traktowane jest

w takich sytuacjach jako ostatecznoÊç. By-

wa∏y wypadki, ˝e grupa zabezpiecza∏a roz-

ruchy, ale jako jednostka AT, jako ostatnie

uderzenie lub ewentualne odparcie ataku.

Wiem, ˝e cz∏onkowie Teamu 6 byli obecni

w czasie starç na moÊcie w Mitrowicy

w 2002 r., gdy zostali ranni polscy policjan-

ci. Widaç nawet na filmie, jak jeden z Te-

amu 6 os∏ania∏ z tarczà balistycznà wycofu-

jàcych si´ ch∏opaków. 

Dlaczego jeêdzisz na misje? 
– ˚eby si´ rozwijaç. Pierwszy raz by∏em

na VII rotacji polskiej SPU. Poznaj´ nowych

o zgranie zespo∏u i procedur, którymi si´

pos∏ugujemy. 

Wszystkich elementów wyszkolenia in-

nych jednostek nie znam i na pewno, ze

zrozumia∏ych wzgl´dów, nie poznam. Dla-

tego trudno mówiç o obiektywnym porów-

naniu. Na podstawie obserwacji tych dzia-

∏aƒ, które ju˝ çwiczyliÊmy, mog´ jednak

Êmia∏o stwierdziç, ˝e nie pozostajemy w tyle.

Je˝eli chodzi o szkolenie taktyczne, jeste-

Êmy w jednym szeregu z najlepszymi. Tutaj

musimy zapomnieç o pewnych niuansach

post´powania w jednostkach macierzy-

stych i na czas misji ujednoliciç sposób 

post´powania, wszyscy musimy funkcjono-

waç w tym samym systemie. 

A mundury, uzbrojenie? Te˝ sà
zunifikowane? Ka˝dy przywozi je przecie˝
z kraju... 

– To prawda, i wszystko to wa˝y, a limity

baga˝u sà restrykcyjne. Jako antyterrorysta

potrzebuj´ tego sprz´tu sporo. Rzeczy cy-

wilne ograniczy∏em do niezb´dnego mini-

mum. Zabra∏em w∏aÊciwie ca∏e wyposa˝e-

nie, ewentualne niedobory mo˝na uzupe∏-

niç na miejscu. 

Ka˝dy w Teamie 6 nosi przywieziony

mundur z nazwà formacji, wi´c ja mam na-

pis „Policja”, i naszywkà jednostki. Jedy-

nym wspólnym akcentem jest umieszczony

w widocznym miejscu emblemat ONZ.

Wraz z has∏em „UNMiK Police!” informuje,

˝e do akcji wesz∏y si∏y UN, a nie jakaÊ gru-

pa paramilitarna czy przest´pcza. 

Czy rotacje poszczególnych kontyngentów
nie przeszkadzajà w utrzymaniu gotowoÊci
bojowej teamu? 

– Tak jak w kraju ca∏y czas si´ szkolimy,

nowi do∏àczajà do zespo∏u i si´ zgrywamy.

Do Kosowa przyjecha∏em w lipcu 2006 roku

i zgodnie z rozkazem powinienem tu s∏u-

˝yç do lipca 2007 r. Inna sprawa to dowód-

ca – gdy zje˝d˝a do kraju, nast´pujà demo-

kratyczne wybory jego nast´pcy. 

!? 
– Jest to funkcja rotacyjna. My spoÊród

siebie wybieramy dowódc´. Jest to bardzo

dobry system, sprawdza si´ od dawna. 

DomyÊlam si´, ˝e za wiele o swojej
s∏u˝bie nie mo˝esz mówiç, prosz´ jednak

Nasz cz∏owiek w Team 6

ludzi, nawiàzuj´ kontakty, zdobywam do-

Êwiadczenia, szlifuj´ j´zyk. Staram si´ nie

marnowaç tego czasu. Moja macierzysta

jednostka dzia∏a ju˝ w ATLASIE – grupie

europejskich jednostek AT. W przysz∏oÊci

przy jednym zdarzeniu b´dzie mo˝liwe

wspó∏dzia∏anie zespo∏ów AT z kilku krajów. 

Pierwsi dwaj Polacy ju˝ to robià
w Kosowie. Gratuluj´ i dzi´kuj´
za rozmow´. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor
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To Twoja trzecia misja. Czym ró˝ni si´ 
od poprzednich? 

– Ka˝da by∏a inna. Pierwsza w Kosowie,

w skoszarowanej polskiej jednostce specjal-

nej. Potem misja Unii Europejskiej w Ma-

cedonii, która polega∏a g∏ównie na doradza-

niu miejscowej policji, a teraz znowu w Ko-

sowie, tyle ˝e jako ekspert. Jestem poza

tym zast´pcà dowódcy kontyngentu i odpo-

wiadam za siedmiu policjantów, którzy, po-

dobnie jak ja, s∏u˝à poza polskim obozem

i mieszkajà w ró˝nych cz´Êciach prowincji. 

Czym w Kosowie zajmuje si´ oficer CBÂ? 
– Ka˝dy z nas wykonuje typowe dzia∏ania

policyjne. Policjanci z naszego kontyngen-

tu pracujà w AT, na przejÊciach granicz-

nych, w wydziale ochrony Êwiadka, w wy-

dziale zajmujàcym si´ przest´pstwami 

gospodarczymi. Ja pracuj´ w War Crime

Unit i zajmuj´ si´ Êciganiem sprawców

przest´pstw wojennych pope∏nionych 

w latach 1998–1999. Okres ten koƒczy si´

wraz z nalotami NATO. 

Potem te˝ dochodzi∏o do konfliktów
zbrojnych? 

– Tak, ale zgodnie z prawem, na podsta-

wie którego dzia∏amy, nasz mandat nie

obejmuje przest´pstw wojennych po nalo-

tach. By∏a ju˝ wtedy zaanga˝owana stro-

na trzecia – NATO i wed∏ug przepisów

zdarzenia nie mia∏y charakteru prze-

st´pstw wojennych, lecz by∏y konfliktem

mi´dzy dwoma narodowoÊciami. W War

Crime Unit pracuje ze mnà kolega z Polski,

ale on zajmuje si´ ekshumacjami grobów

masowych. 

Ca∏y czas nap∏ywajà do nas informacje

o miejscach pochówku. Czasem potwier-

dzajà si´, innym razem nie i wykopujemy

na przyk∏ad jakieÊ zwierz´ce koÊci. 

Szukacie Êwiadków, korzystacie
z informatorów? 

– Jest to normalna policyjna praca. W wy-

dziale sà policjanci z: USA, Wielkiej Bryta-

nii, Szwecji, Indii, Niemiec, Finlandii,

Bangladeszu, Turcji, Chin, Filipin i Jorda-

nii, wszyscy z doÊwiadczeniem w komór-

kach dochodzeniowych i operacyjnych swo-

ich krajów. Wspó∏pracujemy z mi´dzynaro-

dowymi prokuratorami, ja konkretnie

z amerykaƒskim. Mamy mo˝liwoÊç korzysta-

nia ze Êrodków techniki operacyjnej –

pods∏uchów telefonicznych czy obserwacji.

Pomocà s∏u˝à nam organizacje mi´dzynaro-

dowe, np. ODIHR (komórka OBWE – Of-

fice for Democratic Institutions and Hu-

man Rights – Biuro ds. Instytucji Demo-

kratycznych i Praw Cz∏owieka – przyp. au-

tor), a ekspertyz´ zdj´ç w sprawie prowa-

dzonej przeze mnie robi∏o ostatnio labora-

torium kryminalistyczne w Oslo. 

I, podobnie jak w Polsce, te˝ trzeba uwa-

˝aç na zbirów. Dla wielu nasza s∏u˝ba jest

niewygodna, odkrywamy bowiem tajem-

nice z przesz∏oÊci, które rzutujà na teraê-

niejszoÊç. Codziennie np. trzeba spraw-

dzaç, czy pod samochodem nie ma wybu-

chowej niespodzianki, bo takie przypadki

ju˝ by∏y... 

Spraw jest bardzo du˝o, niektóre czekajà

na swojà kolej. Sà to Êledztwa dotyczàce za-

bójstw masowych, porwaƒ, egzekucji, prze-

trzymywania wi´êniów, torturowania,

zgwa∏ceƒ pope∏nionych przez stron´ prze-

ciwnà. Zdarza∏y si´ jednak i zbrodnie prze-

ciw w∏asnej ludnoÊci – Albaƒczycy mordo-

wali Albaƒczyków, a Serbowie Serbów, np.

za wspó∏prac´ z wrogiem. 

Mamy pierwsze informacje od ludzi, któ-

rzy twierdzà, ˝e w ich wiosce zjawili si´ 

Albaƒczycy bàdê Serbowie – zale˝y, która

CBÂ
a zbrodnie wojenne

strona by∏a akurat dominujàca w tym cza-

sie, zebrali wszystkich m´˝czyzn w stodo-

le, a kobietom i dzieciom kazali iÊç do

Serbii lub Albanii. Po m´˝czyznach ginà∏

wszelki Êlad. Po powrocie ludnoÊci okazy-

wa∏o si´, ˝e ze stodo∏y zosta∏ tylko popió∏

i jakieÊ metalowe cz´Êci. Naszà rolà jest 

teraz odnalezienie Êwiadków – kto, co wi-

dzia∏, jakie sà Êlady. Wykorzystujemy te˝

informatorów. Praca podobna jak w kraju,

tyle ˝e trudniejsza, bo tu jesteÊmy trakto-

wani jak obcy. Nie ka˝dy ma do nas zaufa-

nie. Niby chce nam pomóc, ale obawia si´

o swoje zdrowie, o ˝ycie, o rodzin´. 

TrudnoÊci sà równie˝ ze z∏apaniem

zbrodniarzy. Je˝eli ju˝ rozwià˝emy jakàÊ

spraw´, to i tak sprawców dawno tu nie ma.

Wyjechali do Albanii albo Serbii i ˝yjà

gdzieÊ pod zmienionymi nazwiskami.

Do tej pory przep∏yw przez granice nie jest

zbyt dobrze kontrolowany. 

Dlaczego jeêdzisz na misje? 
– Przychodzi taki moment w ˝yciu, ˝e

wydaje ci si´, i˝ to, co robisz, pozna∏eÊ ju˝

bardzo dobrze. Prac´ zaczyna∏em w 1985 r.

jako zwyk∏y policjant na ulicy. Tak mi pora-

dzono – je˝eli chcesz byç dobrym glinà,

musisz poznaç ten fach od podstaw. 

Zawsze marzy∏em o ∏apaniu groênych prze-

st´pców i powoli do tego dochodzi∏em.

Pracowa∏em w wydziale kryminalnym

w dzielnicy, ale zna∏em ju˝ swój teren

na wylot: metody dzia∏ania sprawców

i wi´kszoÊç przest´pców. Nast´pnym eta-

pem by∏a komenda wojewódzka i podobne

doÊwiadczenia na wy˝szym szczeblu, po-

tem CBÂ i ca∏y czas zawodowo si´ rozwi-

ja∏em. 

Gdy powsta∏y mo˝liwoÊci wyjazdów, po-

stanowi∏em poszerzyç swoje horyzonty, po-

znaç coÊ innego, sprawdziç si´ w nowych

warunkach. A nie by∏o ∏atwo – musia∏em

jako doros∏y cz∏owiek nauczyç si´ angiel-

skiego, zawsze chcia∏em to zrobiç, ale 

nigdy nie mia∏em doÊç czasu. To by∏o kolej-

ne wyzwanie. 

Poza tym mam tu mo˝liwoÊç pracy z po-

licjantami z ca∏ego Êwiata. To sà bezpoÊred-

nie kontakty, które procentujà potem

w pracy w kraju. Mam te˝ poczucie, ˝e

uczestnicz´ w czymÊ wa˝nym. 

Przyjemnie b´dzie kiedyÊ usiàÊç z wnu-

kiem i opowiadaç, jak to dziadek by∏ pra-

cownikiem ONZ czy Unii Europejskiej, 

sà zdj´cia, legitymacje, odznaczenia... 

Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ szcz´Êliwego
powrotu do kraju. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Rozmowa z podinsp. Krzysztofem K.,
funkcjonariuszem CBÂ, obecnie s∏u˝àcym 
w Kosowie
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O katastrofie w kopalni w´gla kamiennego Halemba w Rudzie

Âlàskiej dowiedzia∏a si´ z telewizji. Z szafy wyj´∏a plecak,

w którym ma przygotowane do natychmiastowego wyjazdu

najbardziej potrzebne rzeczy. Kilka minut póêniej zadzwoni∏ tele-

fon. Dy˝urny KWP w Katowicach poinformowa∏ jà, ˝e zapad∏a de-

cyzja o udziale psychologów w akcji ratowniczej i zapyta∏, ilu ludzi

i w jakim czasie mo˝e zmobilizowaç do dzia∏aƒ. Zespó∏, którego

prace koordynuje, liczy osiem osób, natychmiast wys∏a∏a do nich

SMS, by pozostawali w stanie gotowoÊci. Aspirant Anna Kubicka-

-Tomczyk pojecha∏a na miejsce tragedii.

HALA ¸EZ ROZPACZY
Sto∏ówka kopalni Halemba. W tym olbrzymim, odizolowanym od

mediów, pomieszczeniu czekajà rodziny zasypanych górników. ˚ony,

dzieci, rodzice, rodzeƒstwo, teÊciowie. Jedni nerwowo chodzà, inni

siedzà. Pojedynczo i grupkami. Mówià niewiele. Niektórzy p∏aczà.

Od momentu, kiedy zacz´li si´ gromadziç, czuwajà nad nimi

psychologowie. Z kopalni Halemba, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, Policji. Kieruje nimi Anna

Kubicka-Tomczyk. Ca∏y czas pozostaje w kontakcie z dowódcami

s∏u˝b uczestniczàcych w akcji ratowniczej.

– Na poczàtku, poniewa˝ trudno by∏o si´ dodzwoniç, biega∏am

mi´dzy sto∏ówkà a sztabem kopalni, gdzie mog∏am uzyskaç kon-

kretne informacje – mówi. – Rodziny czeka∏y na wiadomoÊci, nawet

najgorsze. Musia∏y byç przekazywane cz´sto i rzetelnie. JeÊli si´ je

dawkuje, albo sà sprzeczne ze sobà, w ludziach narasta rozpacz. 

Nie doÊç, ˝e ich bliscy byli przysypani, to jeszcze pierwszego dnia

dostarczane informacje by∏y niepe∏ne, nieregularnie pojawiali si´

przedstawiciele dyrekcji.

Nast´pnego dnia informacje o akcji ratowniczej przekazywane

by∏y ju˝ systematycznie.

NAJWA˚NIEJSZE: BYå RAZEM
– Najtrudniej pomagaç, towarzyszàc – mówià Êlàscy psychologowie

uczestniczàcy w akcji w Halembie. – S∏owa niewiele pomogà,

zresztà nie ma takich, którymi mo˝na pocieszyç osoby prze˝ywajà-

ce tragedi´. Rolà psychologa jest zadbaç, by nie zostali sami. Wziàç

za r´k´, wesprzeç ramieniem. Zatroszczyç si´ o nich – podaç her-

bat´, kanapk´, otuliç kocem. Zadzwoniç do dziecka, które samo

zosta∏o w domu.

Zw∏oki szeÊciu górników wydobyto w nocy 22 listopada. Dob´

póêniej – siedemnastu. Uleg∏y wszystkim procesom poÊmiert-

nym, jakie zachodzà w organizmie przebywajàcym w temperatu-

rze 1500 stopni Celsjusza. Po sfotografowaniu zosta∏y przewie-

zione do zak∏adu medycyny sàdowej.

Psychologowie przestrzegali przed oglàdaniem cia∏. Niektóre 

rodziny zdecydowa∏y inaczej.

TE˚ MAMY UCZUCIA
Identyfikacja odbywa∏a si´ na podstawie zdj´ç i ogl´dzin cia∏

w prosektorium. Rodzinom towarzyszyli psychologowie policyjni.

– Reakcje by∏y ró˝ne, od szoku i niedowierzania przez p∏acz, 

lament, a˝ po ulg´, ˝e to rzeczywiÊcie on – opowiadajà psychologowie.

O swoich prze˝yciach nie chcà mówiç.

– My te˝ mamy uczucia – dodaje Kubicka-Tomczyk. – Wzruszamy

si´, p∏aczemy. Na miejscu zdarzenia musimy dzia∏aç, skupiaç

na udzielaniu pomocy. Na emocje przychodzi czas póêniej.

B¸¢DY UCZÑ
Wszyscy psychologowie z KWP w Katowicach, którzy byli w Ha-

lembie, brali udzia∏ w akcji ratowniczej w hali MTK w Chorzowie

w styczniu 2006 roku. Wtedy zgin´∏o 65 osób.

– Tamta tragedia pozostawi∏a w nas Êlad – mówià. – Tym bardziej

rozumiemy, jak wa˝ne jest zadbanie o ratowników, pomoc psycho-

logiczna w∏aÊnie dla nich.

W paêdzierniku 2006 roku psychologowie przeszli szkolenie

z zespo∏u stresu pourazowego. Mówià, ˝e dzi´ki niemu stali si´ sil-

niejsi.

Z dzia∏aƒ w hali MTK w Chorzowie wyciàgni´to wnioski doty-

czàce organizacji pracy psychologów policyjnych w sytuacjach nad-

zwyczajnych. Stworzono algorytm post´powania. Zgodnie z nim

akcjà dowodzi koordynator psychologów policyjnych. Przy identyfi-

kacji cia∏a w prosektorium rodzinie towarzyszà dwie osoby – by mo-

g∏y si´ wzajemnie wspieraç. Potem nale˝y im udzieliç pomocy psy-

chologicznej.

Na poczàtku grudnia 2006 roku psychologowie i policjanci

z KWP w Katowicach uczestniczyli w zaj´ciach pozwalajàcych po-

zbyç si´ tych emocji, które nagromadzi∏y si´ w nich podczas akcji

ratunkowej w Halembie. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. KWP w Katowicach

Policyjni psychologowie zawsze sà tam, gdzie dochodzi 
do tragedii. I gdzie potrzebna jest pomoc.

Szok 
po szoku

Âlàsk op∏akuje górników
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J est ju˝ projekt podzia∏u tych pieni´dzy. Potrzeb-

na jest jeszcze zmiana rozporzàdzenia MSWiA

z 6 grudnia 2001 roku w sprawie szczegó∏owych

zasad otrzymywania i wysokoÊci uposa˝enia zasadni-

czego policjantów, dodatków do uposa˝enia oraz usta-

lania wys∏ugi lat, od której jest uzale˝niony wzrost

uposa˝enia zasadniczego. Najwa˝niejsza zmiana ma

dotyczyç zwi´kszania dodatków podczas pe∏nienia

s∏u˝by przez policjanta na konkretnym stanowisku.

Teraz nie b´dzie ju˝ mo˝na podwy˝szaç go na czas

nieokreÊlony, jedynie okresowo. 

Projekt zmian rozporzàdzenia MSWiA z 6 grud-

nia 2001 r. znajduje si´ na stronie: bip.kgp.poli-

cja.gov.pl.

WLICZA SI¢ 
DO EMERYTURY
Obecna podwy˝ka dodatków ma byç wprowadzona

na czas okreÊlony w cyklach pó∏rocznych. Wielu poli-

cjantów wola∏oby raczej zwi´kszenie mno˝ników ni˝

dodatków, bo bojà si´, ˝e podwy˝ka nie wliczy im si´

do emerytury.

– To nieprawda – mówi kom. Artur Jopek, p.o. dy-

rektora Biura Finansów KGP. – Dodatek s∏u˝bowy

i funkcyjny, chocia˝ przyznawane sà na czas okreÊlo-

ny, majà charakter sta∏y i sà wliczane do podstawy

emerytury i pochodnych od uposa˝enia, takich jak

odprawy i trzynastki.

WED¸UG OCENY, 
A NIE UZNANIA
Antoni Duda, przewodniczàcy NSZZP, ma wàtpliwo-

Êci, czy podwy˝ki w formie dodatków b´dà sprawie-

dliwe. – Nie ma jasnych zasad podzia∏u tych Êrodków

– mówi. – To zbyt du˝e pieniàdze, ˝eby je dzieliç do-

wolnie. Dlatego domagamy si´ uzgodnienia z nami

kryteriów ich przyznawania. ZaproponowaliÊmy, aby

co najmniej 50 procent kwoty podwy˝ki przeznaczyç

na wzrost mno˝ników uposa˝enia zasadniczego. Je˝e-

li ca∏a podwy˝ka ma iÊç w dodatki, to specjalny zespó∏

do ich rozdysponowania nie jest potrzebny, bo w osta-

tecznym rozrachunku pieniàdze i tak podzielà prze∏o-

˝eni. Badania CBOS z paêdziernika 2006 roku wyka-

za∏y, ˝e policjanci sà w z∏ej sytuacji materialnej. 

Sàdz´, ˝e taki podzia∏ nowych pieni´dzy nie poprawi

ich bytu. Obawiam si´ te˝, ˝e gdy pieniàdze sp∏ynà

na przyk∏ad w kwietniu, nikt nie wyp∏aci ich z wyrów-

naniem od stycznia.

Kierownictwo Policji zapewnia jednak, ˝e kryteria

przyznawania podwy˝ki dodatków nie b´dà dowolne.

Sumy b´dà zale˝a∏y od pisemnej oceny okresowej 

pracy policjanta. 

– Nawet jeÊli podwy˝ka zostanie wyp∏acona

w kwietniu, to z wyrównaniem od stycznia – mówi 

dyrektor Jopek. ■

PAWE¸ CHOJECKI

B´dzie na pewno

KTO NIE DOSTANIE PODWY˚KI DODATKU

✔ ukarani dyscyplinarnie, których kara jeszcze
nie zosta∏a zatarta; 

✔ policjanci, u których w opinii s∏u˝bowej stwier-
dzono nieprzydatnoÊç lub niewywiàzywanie
si´ z obowiàzków przed up∏ywem 6 miesi´cy
od jej wydania; 

✔ skazani prawomocnym wyrokiem lub ci, którym
warunkowo umorzono post´powanie karne
przed up∏ywem roku; 

✔ funkcjonariusze, którzy otrzymali ogólnà ocen´
okresowà poni˝ej wymagaƒ, przed up∏ywem
6 miesi´cy od jej sporzàdzenia;

✔ policjanci w s∏u˝bie kandydackiej; 
✔ odbywajàcy szkolenie podstawowe. 
– Obowiàzujàce rozporzàdzenie MSWiA okreÊla,
˝e kursanci nie majà dodatków s∏u˝bowych,
wi´c nie ma mo˝liwoÊci prawnej, ˝eby dostali
podwy˝k´ – t∏umaczy nadkom. Krzysztof Choiƒ-
ski, zast´pca dyrektora Biura Prawnego KGP.

MAREK BIE¡KOWSKI, komendant g∏ówny Policji:

– Chcemy przyciàgnàç do Policji m∏odych ludzi i utrzymaç w s∏u˝bie do-
Êwiadczonych funkcjonariuszy. Wzrosnà zarobki 97 proc. policjantów.
ÂciÊle okreÊliliÊmy kryteria wykluczenia z podwy˝ki. Wskazujemy te˝
kwot´ minimalnà. B´dzie to zapewne 170 z∏otych. OkreÊlajàc zaÊ kwot´
maksymalnà na ka˝dym stanowisku, nie pozwalamy na zbyt wielkie dys-
proporcje w zarobkach. Prze∏o˝ony musi uzasadniç wysokoÊç podwy˝ki
ocenà okresowà. Pomimo tak wielu zabezpieczeƒ przed nieprawid∏owo-
Êciami, w razie stwierdzenia przyznania podwy˝ki na podstawie innych
kryteriów ni˝ solidna praca, b´dà interweniowa∏y komórki kontrolne. 
Podwy˝ka dodatków s∏u˝bowych i funkcyjnych jest oczywiÊcie
uwzgl´dniana przy naliczeniu podstawy emerytury. Zaniepokojonych
plotkami chcia∏bym uspokoiç, ˝e nikt nie planuje zmian w policyjnych
emeryturach. 
W roku 2008 przewidywana jest podwy˝ka mno˝ników w grupach
zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach.

Projekt ustawy bud˝etowej na 2007 rok zak∏ada, ˝e przeci´tne
uposa˝enie policjanta wyra˝one mno˝nikiem ma wzrosnàç 
z 2,03 do 2,18. Na podwy˝ki zaplanowano oko∏o
250 milionów z∏otych, nie liczàc nagród rocznych. Oznacza to, 
˝e pensja funkcjonariusza wzroÊnie Êrednio o oko∏o 220 z∏otych.
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P e∏nomocnik rzàdu ds. przygotowania organów administracji

paƒstwowej do wspó∏pracy z Systemem Informacyjnym

Schengen (SIS) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) wy-

znaczy∏ Komendanta G∏ównego Policji jako organ w∏aÊciwy do bu-

dowy Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) wraz z Central-

nym W´z∏em Polskiego Komponentu (CW PK) SIS II i VIS w Pol-

sce. Chodzi o dost´p do informacji dotyczàcych osób i mienia me-

todà automatycznego wyszukiwania danych. 

DLACZEGO POLICJA?
SIS umo˝liwia wymian´ informacji o osobach i rzeczach mi´dzy

paƒstwami cz∏onkowskimi za poÊrednictwem jednostki centralnej

w Strasburgu, a ka˝dy kraj korzysta z bazy danych dzi´ki uprzednio

zbudowanej u siebie krajowej cz´Êci SIS, tzw. N-SIS (Narodowy

System Informacyjny Schengen). Oznacza to, ˝e Policja musi przy-

gotowaç i dostosowaç swój system centralny (KSIP) do wspó∏pracy

z SIS i VIS oraz rozbudowaç infrastruktur´ sieciowà, by umo˝liwiç

wszystkim u˝ytkownikom (tak˝e spoza resortu) korzystanie z tych

systemów. 

Budowa KSI wraz z CW PK SIS II i VIS jest elementem mi´dzy-

narodowych zobowiàzaƒ Polski wynikajàcych z art. 3 Traktatu Ak-

cesyjnego oraz z punktu 1. Deklaracji Ministrów Spraw Wewn´trz-

nych Paƒstw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, W´gry i S∏o-

wacja) z Brukseli z 19 lipca 2004 r. dotyczàcych zniesienia kontro-

li granicznych na wewn´trznych granicach w paêdzierniku 2007 r.

B¸iI KGP by∏o gotowe ju˝ w lutym 2006 r. (koncepcja cz´Êci na-

rodowej N-SIS), ale Komisja Europejska, która opisywa∏a interfej-

sy wymiany informacji oraz specyfikacj´ do cz´Êci centralnej SIS

II/VIS, nie wywiàza∏a si´ na czas. Przetarg ruszy∏ wi´c dopiero

w III kwartale 2006 r.

DLACZEGO KONKURS?
– WybraliÊmy taki tryb przetargu – mówi podkom. dr Andrzej

Machnacz, dyrektor B¸iI KGP – który uznaliÊmy za zapewniajà-

cy najlepszà realizacj´ tego przedsi´wzi´cia. Nie ma jeszcze

na Êwiecie takiego systemu, tym samym brakuje pe∏nej wiedzy

na temat zasad jego funkcjonowania. Dlatego po konsultacjach

ze znawcami przedmiotu zdecydowaliÊmy si´ na tryb konkursu.

Ponadto dotychczas stosowany w policyjnych przetargach tryb

nieograniczony nie móg∏ byç zastosowany ze wzgl´du na brak

mo˝liwoÊci opracowania szczegó∏owej specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia (SIWZ). Tryb konkursowy pozwala nato-

miast uzyskaç od zg∏aszajàcych szczegó∏owà koncepcj´ budowy

systemu i na tej podstawie wybraç rozwiàzanie najlepsze. I to

przecie˝ nie tylko dla Policji, ale ca∏ej Polski, bo to jest system

ogólnonarodowy.

Konkurs zosta∏ rozstrzygni´ty 30 listopada 2006 r. Firma, która

go wygra∏a, przedstawi∏a szczegó∏owà koncepcj´ budowy ca∏ego

systemu. B¸iI zasi´ga∏o w tej sprawie tak˝e opinii Polskiego 

Towarzystwa Informatycznego, które równie˝ potwierdzi∏o, ˝e

tylko firma, która wygra∏a konkurs, mo˝e skutecznie zbudowaç

taki system.

– Konkurs nie jest formà przetargu ani
trybem udzielenia zamówienia publicz-
nego. To rodzaj procedury zachowujàcej
zasady konkurencji, która mo˝e poprze-
dzaç post´powanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego. Jak dotàd w Policji
przeprowadzono tylko jedno takie post´-
powanie, w 2005 r. Jego przedmiotem
by∏o „opracowanie za∏o˝eƒ technicz-
nych i wykonanie modernizacji toru reje-
stracji obrazu i jego przetwarzania dla
stanowiska rejestracji Êladów linii papi-
larnych”.
Nie nale˝y wi´c porównywaç ze sobà
procedur przetargu nieograniczonego
oraz konkursu w celu wskazania, która
z nich jest doskonalsza ze wzgl´du

na odmienne przeznaczenie obydwu
post´powaƒ. Konkurs to procedura
przewidziana do pozyskania przez za-
mawiajàcego planu lub projektu (czyli
pracy konkursowej) wybranego przez
sàd konkursowy. Jej celem jest nabycie
praw do planów lub projektów, które sà
materialnà postacià koncepcji autora
pracy. Nad zastosowaniem post´powa-
nia konkursowego warto si´ zastano-
wiç, gdy zamawiajàcy nie jest w stanie
samodzielnie wypracowaç koncepcji
rozwiàzaƒ do opisu przedmiotu zamó-
wienia.
Z sytuacjà takà mamy do czynienia
przy oryginalnych projektach realizowa-
nych pod specyficzne wymagania u˝yt-

kownika, o du˝ym stopniu skomplikowa-
nia wynikajàcym na przyk∏ad z zastoso-
wania wysokich technologii. W mojej
ocenie budowa Krajowego Systemu In-
formatycznego wraz z Centralnym W´-
z∏em Polskiego Komponentu SIS II i VIS
jest przyk∏adem takiego projektu i dlate-
go uwa˝am, ˝e post´powanie konkurso-
we by∏o jedynym mo˝liwym rozwiàza-
niem, choç przetarg nieograniczony za-
wsze powinien byç rozpatrywany
w pierwszej kolejnoÊci, a dopiero gdy
nie mo˝e sprostaç wymaganiom, bàdê
lepsze efekty da inny tryb, nale˝y rozwa-
˝yç pozosta∏e procedury.
Konkursem zainteresowa∏o si´ a˝ 31
firm. Wnioski o dopuszczenie do udzia∏u
z∏o˝y∏o 9 wykonawców (g∏ównie zrze-
szonych w konsorcja). Zakwalifikowa∏o
si´ pi´ciu.

Do Schengen z konkursu
Przetarg na budow´ SIS II w Polsce zosta∏ og∏oszony
przez KGP w rzadko w Polsce stosowanym 
trybie – konkursowym, mimo ˝e inwestycja jest
warta kilkadziesiàt milionów z∏otych. 
Wywo∏a∏o to protesty niektórych firm.

Podinspektor TOMASZ DRÑ˚KIEWICZ, 
naczelnik Wydzia∏u Zamówieƒ Publicznych Biura Finansów KGP:
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DLACZEGO PROTESTY?
Jeden z zarzutów brzmia∏: „Dlaczego w pierwszej fazie konkursu

ma byç podawana cena?” 

– Nigdzie w ustawie o zamówieniach publicznych nie jest na-

pisane, ˝e jest to niezgodne z prawem – mówi podinsp. Piotr Ka-

linowski, radca B¸iI KGP. – A poza tym, co jest warta nawet naj-

wspanialsza koncepcja, jeÊli po jej wybraniu oka˝e si´, ˝e b´dzie

kosztowa∏a miliard dolarów? Bud˝et dla tego przedsi´wzi´cia wy-

nosi∏ oko∏o 54 mln z∏, z czego znaczna cz´Êç Êrodków pochodzi

z UE (11 mln euro, tj. ponad 40 mln z∏otych), a 6,39 mln z∏ z bu-

d˝etu paƒstwa i tylko w tych granicach mo˝na by∏o si´ poruszaç.

Uda∏o si´ znaleêç ofert´ na ca∏à inwestycj´ za oko∏o 49 mln z∏.

Ca∏e post´powanie by∏o jawne, ka˝dy uprawniony mia∏ i nadal

ma mo˝liwoÊç wglàdu we wszystkie dokumenty i protoko∏y posie-

dzeƒ komisji przetargowej, z∏o˝onej z przedstawicieli B¸iI oraz

Biura Finansów KGP.

Policja inwestuje nie tylko w informatyk´, ale i w ∏àcznoÊç.

– W 2007 r. Policja b´dzie organizowa∏a przetarg na terminale

mobilne oraz elementy sieciowe i modernizacj´ kablowà sieci

telekomunikacyjnej – mówi dr Andrzej Machnacz, dyrektor

B¸iI. – Program modernizacji Policji w latach 2008-2009 prze-

widuje przetargi na radiotelefony, stacje bazowe i stacje retrans-

misyjne. ■

TADEUSZ NOSZCZY¡SKI

ANITA WICHNIAK-OLCZAK, rzecznik prasowa 
prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych:

– Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez
publiczne og∏oszenie zamawiajàcy przyrzeka nagrod´ za wy-
konanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sàd konkur-
sowy pracy konkursowej, w szczególnoÊci z zakresu plano-
wania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, ar-
chitektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.
Nagrodami w konkursie mogà byç: nagroda pieni´˝na lub
rzeczowa, zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez
og∏oszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac kon-
kursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówie-
nia z wolnej r´ki autora wybranej pracy konkursowej. Ozna-
cza to, ˝e konkurs jest etapem poprzedzajàcym udzielenie
zamówienia w trybach wskazanych w ustawie Prawo zamó-
wieƒ publicznych. 
W ubieg∏ym roku skorzystano z procedury konkursowej w 75
przypadkach w ca∏ym kraju. Z bazy UZP wynika, ˝e w post´-
powaniu na wykonanie projektu-koncepcji funkcjonalnej
i technicznej KSI wp∏yn´∏y 3 odwo∏ania, z czego dwa zosta∏y
oddalone, jedno uwzgl´dnione.
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Alenie tylko takie. Limak odpowiada: „Czy na-

prawd´ trzeba z tego robiç problem – od daw-

na pewne przywileje by∏y dla wybranych i w tej mate-

rii nic si´ nie zmieni∏o! JesteÊmy w unii i dla samego

siebie warto uczyç si´ j´zyków obcych, bo nie wiado-

mo kiedy znajomoÊç ta mo˝e si´ przydaç. Nie liczcie

na j´zykowe prezenty (...)”. A Toudee radzi: „Nie

∏udêcie si´, ˝e za∏apiecie si´ na jakiÊ kurs zorganizowa-

ny przez resort. Ja ju˝ si´ wyleczy∏em z takich marzeƒ.

Po pierwsze, pojawia si´ problem, czy informacja o or-

ganizowaniu kursu sp∏ynie pod tzw. strzechy, a po dru-

gie, czy wasz stary zdecyduje si´ pozbyç na czas kursu

policjanta, którego robot´ trzeba b´dzie podzieliç

mi´dzy pozosta∏ych. My wybrn´liÊmy z tego w ten

sposób, ˝e zorganizowaliÊmy zaj´cia na kursie j´zyko-

wym w komendzie – zgod´ wyrazi∏ 01. Firmie szkolà-

cej odpadajà koszty utrzymania sali wyk∏adowej, a my

mamy kurs j´zykowy za 8 z∏ za godzin´ lekcyjnà

od osoby. Puenta – weêcie sprawy w swoje r´ce i nie

czekajcie na inicjatyw´ góry, bo prawdopodobnie si´

nie doczekacie”.

JAK? GDZIE? KIEDY?
Wypowiedzi forumowiczów poruszajà kilka podstawo-

wych spraw zwiàzanych z has∏em „kursy j´zykowe dla

policjantów”. Po pierwsze, czy kurs j´zyka obcego dla

funkcjonariusza to przywilej, obowiàzek, a mo˝e przy-

jemnoÊç, której powinien si´ oddawaç w czasie wolnym

od pracy? Po drugie, jaka jest faktyczna liczba osób za-

interesowanych szkoleniami j´zykowymi? I po trzecie,

kto ma si´ zajmowaç ich organizowaniem?

Od 2006 r. kursy j´zyka angielskiego dla policjantów

i pracowników cywilnych prowadzi Studium J´zyków

Obcych WSPol. w Szczytnie. Sà to zaj´cia stacjonarne,

trwajàce, w zale˝noÊci od poziomu zaawansowania,

od 6 do 10 tygodni. Do egzaminu kwalifikacyjnego

stajà 42 osoby, z których 14 najlepszych tworzy grup´

kursowà. W minionym roku takich kursów odby∏o si´

pi´ç, wzi´∏o w nich udzia∏ oko∏o 70 osób z ca∏ej Polski.

W skali Policji to bardzo ma∏o. Za∏o˝enia jednak sà

takie: na kurs jedzie osoba, która na swoim stanowisku

pracy wykorzystuje j´zyk obcy (w tym przypadku

– angielski). – W Policji funkcji, gdzie potrzebna jest

znajomoÊç angielskiego, jest niewiele – twierdzi pod-

insp. Jacek Gil, zast´pca dyrektora Biura Kadr i Szko-

lenia KGP. – Czy staç nas na to, by szeroko uczyç j´zy-

ków obcych? Kurs podstawowy w Policji trwa pó∏ roku,

a szkolenia j´zykowe, które odbywa∏y si´ kiedyÊ

w CSP w Legionowie, ciàgn´∏y si´ prawie rok: jakie to

proporcje? 

Poza tym, dodaje dyrektor, kandydaci do Policji co

najmniej w stopniu Êrednim pos∏ugujà si´ angielskim

i nie ma potrzeby uczyç ich od poczàtku. Nale˝y 

raczej wyselekcjonowaç grup´ osób, które znajà ju˝ 

jakiÊ j´zyk obcy i daç im mo˝liwoÊç doskonalenia go. 

– Znam wielu policjantów po kursach w Legiono-

wie, którzy wcale nie wykorzystujà dobrej znajomoÊci

j´zyka na swoim stanowisku pracy – mówi Jacek Gil.

Cz´sto równie˝ bywa tak, co potwierdzajà wypowie-

dzi na IFP, ˝e na has∏o „kurs j´zykowy” zg∏asza si´

w komendach wielu ch´tnych. Kiedy zaÊ przychodzi

do konkretów, zostaje niewielka grupka zapaleƒców.

Toudee: „ZorganizowaliÊmy (...) zaj´cia angielskiego

w jednostce – na 270 policjantów (...) uczestniczy

w nich tylko kilku funkcjonariuszy”. Powody sà ró˝ne,

ale zwykle to obowiàzki zawodowe zmuszajà do rezy-

gnacji z zaj´ç. 

– Tak˝e w KGP znalaz∏o si´ sporo osób ch´tnych na

bezp∏atne kursy j´zykowe. Jak przysz∏o co do czego –

dodaje podinsp. Jacek Gil – zosta∏a tylko garstka.

Podobnie zdarza si´ w ca∏ej Polsce. JeÊli zaj´cia od-

bywajà si´ w czasie pracy, cz´sto trzeba je zawieszaç

albo rozwiàzywaç grupy, gdy˝ lektoraty kolidujà z „ko-

niecznoÊcià wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych”.

Ale nawet gdy lektoraty sà w czasie wolnym, nie∏atwo

utrzymaç wszystkich s∏uchaczy od poczàtku do koƒca

kursu. 

WZI¢LI SPRAWY W SWOJE R¢CE
„My generalnie kombinujemy sami – cz´Êç osób skoƒ-

czy∏a kurs finansowany przez UE (...). ZnaleêliÊmy

Nieobce 
j´zyki obce

Kursy j´zykowe to jakieÊ novum, podajcie przecieki, bo ja 
nie posiadam ˝adnych informacji, chyba ˝e KWP zostawia
wszystko dla siebie. Wojsko od dawna inwestuje w swoich
˝o∏nierzy, u nas chyba dalej tylko wybraƒcy mogà na koszt
firmy uczyç si´ j´zyka – pisze OZ. Takie posty mo˝na znaleêç
na IFP pod tematem „Kursy j´zykowe”.
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lektora za 8 z∏ za godzin´ lekcyjnà (jak za darmo). Za-

j´cia mamy raz w tygodniu po 2 godziny. Moja rada

– nie czekajcie na inicjatyw´ góry, weêcie sprawy

w swoje r´ce (...)” – pisze na IFP cytowany ju˝ To-

udee. O tym, ˝e zaradnoÊç procentuje, przekonaç si´

mo˝na w co najmniej kilku miastach w Polsce.

W Szczecinie w sekcji doskonalenia zawodowego pra-

cuje czterech policjantów-lektorów, którzy od 2001 r.

prowadzà zaj´cia z angielskiego i niemieckiego dla

s∏u˝b mundurowych. Kurs trwa trzy lata (od poziomu

podstawowego do wy˝szego ze s∏ownictwem specjali-

stycznym) i wcià˝ powstajà nowe grupy, poniewa˝

ch´tnych jest bardzo du˝o. W Êwietlicy KMP w Gdaƒ-

sku trzy razy w tygodniu odbywajà si´ lektoraty z nie-

mieckiego, za które funkcjonariusze p∏acà 10 z∏ mie-

si´cznie. Prowadzi je Towarzystwo Polska – Niemcy. 

W Radomiu na proÊb´ policjantów nawiàzano

wspó∏prac´ ze szko∏à j´zykowà – kursanci spotykajà

si´ po pracy na terenie komendy i szlifujà angielski,

za który sami p∏acà. Podobny model sprawdza si´

w kilku innych województwach. Szko∏y j´zykowe

same zg∏aszajà si´ do jednostek, oferujàc preferen-

cyjne ceny. Trzeba tylko znaleêç troch´ czasu i ch´ci, 

by skorzystaç z tych propozycji.

PRZECIE˚ JESTEÂMY W UNII!
Najwi´cej mo˝liwoÊci majà komendy, które w∏àczy∏y

si´ w unijne programy zawierajàce szkolenia j´zykowe.

Dzi´ki Êrodkom z Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-

nego (EFS) i urz´dów pracy oraz projektom napisa-

nym przez szko∏y j´zykowe angielskiego uczà si´ poli-

cjanci w: Katowicach, Bydgoszczy, Kielcach, Poznaniu

i Rzeszowie. Zaj´cia zwykle sà nieodp∏atne i odbywa-

jà si´ cz´Êciowo w komendach, cz´Êciowo w salach

szkó∏ j´zyków obcych. W samej Bydgoszczy do projek-

tu zg∏osi∏o si´ tysiàc osób (wybrano 300 z ca∏ego woje-

wództwa).

W ramach wspó∏pracy przygranicznej, opierajàc si´

na Inicjatywie Wspólnotowej Interreg IIIA, finanso-

wanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne-

go, rozwijajà si´ kontakty polskich policjantów z nie-

mieckimi, czeskimi i s∏owackimi kolegami. W Gorzo-

wie Wielkopolskim w 2006 r. odby∏y si´ trzy edycje

kursu j´zyka niemieckiego metodà tandemowà:

pary z∏o˝one z funkcjonariusza polskiego i nie-

mieckiego wspólnie pracowa∏y nad doskona-

leniem znajomoÊci j´zyka; na czas kursu

szkolàcy si´ policjanci mieszkali we Frank-

furcie. 

W KPP w ˚ywcu w czerwcu ubieg∏ego roku

wystartowa∏ projekt „Komunikacja bez granic

– mów j´zykiem swojego sàsiada” obejmujàcy 

nauk´ s∏owackiego dla ˝ywieckich funkcjona-

riuszy. Sprawdzenie oraz utrwalenie naby-

tych w czasie kursu umiej´tnoÊci odb´-

dzie si´ na wiosn´ na obozie integracyj-

nym w ˚ylinie na S∏owacji (po∏ow´

uczestników b´dà stanowili policjanci

s∏owaccy). 

20 policjantów z woj. opolskiego, w ramach

projektu „Komunikacja i skuteczne zarzàdzanie 

warunkiem bezpieczeƒstwa w regionie”, bezp∏atnie

mo˝e poznaç podstawy j´zyka czeskiego. Na 80 miejsc

w czterech grupach angielskich i niemieckich ch´t-

nych by∏o ponad 400 osób.

ZAPOMNIANY WSCHÓD
W wi´kszoÊci kursów „unijnych” preferowane sà j´zy-

ki angielski i niemiecki; w Kielcach jedna osoba mo˝e

uczyç si´ hiszpaƒskiego, a policjanci z po∏udniowego

pogranicza poznajà czeski i s∏owacki. Zastanawiajàce,

˝e ˝adna komenda na Êcianie wschodniej nie oferuje

kursów bia∏oruskiego ani ukraiƒskiego (o rosyjskim

nie wspominajàc). Czy jest to pozosta∏oÊç po minionej

epoce, gdy wszyscy uczyli si´ w szkole j´zyka naszego

najwi´kszego sojusznika? Kto dziÊ mo˝e go pami´taç,

jeÊli policjanci sà coraz m∏odsi, a rosyjski od lat ju˝ nie

jest obowiàzkowy? W WSPol. w Szczytnie sà lektorzy

rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego, czemu wi´c

taki nacisk k∏adzie si´ tylko na angielszczyzn´?

Nie zawsze przecie˝ w czasie kontroli drogowej

mo˝na pos∏u˝yç si´ uniwersalnym „j´zykiem migo-

wym” czy rozmówkami ze strony internetowej CSP

– zw∏aszcza jeÊli nie ma si´ pod r´kà komputera z do-

st´pem do sieci. ■

ALEKSANDRA WICIK 
collage Krzysztof Zaczkiewicz
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Przest´pstwo to jest w pewnym sensie odpowiednikiem

art. IX par. 1 p.w.k.k. z 1969 r. W odró˝nieniu jednak od tego

przepisu obowiàzujàcy art. 204 par. 4 k.k. nie przewiduje 

karalnoÊci „dostarczania” ofiary, gdy˝ zdaniem Sàdu Najwy˝szego

odnoszenie tego zwrotu do cz∏owieka nale˝y uznaç za ma∏o po-

prawne1. Wyeliminowany zosta∏ równie˝ zwrot „nawet za jej zgo-

dà”, przez co ustawodawca pragnà∏ odciàç si´ od b∏´dnej regulacji

sugerujàcej, jakoby mo˝liwe by∏o uprowadzenie za zgodà osoby

uprowadzonej2. 

Pojawia si´ w zwiàzku z tym pytanie, jakie dobro prawne stano-

wi przedmiot ochrony przest´pstwa okreÊlonego w art. 204 par.

4 k.k.?

WOLNOÂå SEKSUALNA 
Przest´pstwo to zosta∏o umieszczone w rozdziale „Przest´pstwa

przeciwko wolnoÊci seksualnej i obyczajnoÊci”. Wynika z tego, ˝e

rodzajowym przedmiotem ochrony jest wolnoÊç seksualna i oby-

czajnoÊç, czyli dwa równorz´dne dobra prawne. Oprócz rodzajowe-

go przedmiotu ochrony funkcjonuje jednak indywidualny przed-

miot ochrony, którym w odniesieniu do art. 204 par. 4 k.k. jest wol-

noÊç seksualna. 

WolnoÊç seksualnà nale˝y rozumieç jako wolnoÊç jednostki

do swobodnego rozporzàdzania swoim ˝yciem seksualnym, do swo-

body wyboru partnera seksualnego. WolnoÊç seksualna, jak twier-

dzi J. Warylewski, mo˝e byç rozpatrywana w ró˝nych p∏aszczy-

znach. 

W p∏aszczyênie psychicznej b´dzie przejawem niezale˝noÊci

w dokonywaniu wyborów, poczucia swobody czy wr´cz spontanicz-

noÊci w realizacji potrzeb i pragnieƒ seksualnych, jak równie˝ mo˝-

liwoÊci post´powania w zgodzie z w∏asnà wolà i z aprobowanym

systemem wartoÊci. W p∏aszczyênie prawnej natomiast wolnoÊç

seksualna oznaczaç b´dzie mo˝liwoÊç wyboru zachowaƒ o charak-

terze seksualnym aprobowanych przez normy prawne, a tak˝e

ochrony przedmiotowej wolnoÊci przed zamachami innych jedno-

stek oraz przed ingerencjà ze strony paƒstwa3.

WolnoÊç seksualna mo˝e byç negatywna, a wi´c „wolnoÊç od cze-

goÊ” i pozytywna – „wolnoÊç do czegoÊ”. Z „wolnoÊcià seksualnà

od” mamy do czynienia w wypadku ingerencji w sfer´ wolnoÊci jed-

nostki ze strony innej jednostki bàdê jednostek lub ze strony paƒ-

stwa. „WolnoÊç seksualna do” mo˝e byç ujmowana jako niezale˝-

noÊç jednostki w podejmowaniu decyzji dotyczàcych jej ˝ycia sek-

sualnego tylko wówczas, gdy da si´ ona pogodziç z niezale˝noÊcià

innych jednostek w tym samym przedmiocie.

ZWABIENIE LUB UPROWADZENIE
Przest´pstwo z art. 204 par. 4 k.k. polega na zwabieniu lub uprowa-

dzeniu innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicà, a wi´c

gdziekolwiek poza terytorium Polski. Nale˝y zaznaczyç, ˝e wype∏-

nienie znamion tego przest´pstwa nastàpi równie˝ wtedy, gdy zwa-

bienie lub uprowadzenie b´dzie „wewnàtrzkrajowe”. Istotne jest

jednak, aby celem dzia∏ania sprawcy by∏o

przeznaczenie do prostytucji za granicà 

osoby zwabionej lub uprowadzonej4. Wa˝ne

jest równie˝, ˝e ofiarà przest´pstwa,

przedmiotem czynu, mo˝e byç ka˝da oso-

ba niezale˝nie od p∏ci, wieku czy te˝

od Êwiadczonych ju˝ us∏ug prostytucyj-

nych, czy te˝ nie5.

By zosta∏y wype∏nione znamiona

przest´pstwa, istotne jest okreÊlenie

w celu uprawiania prostytucji. Nie

nastàpi wype∏nienie tych znamion, 

je˝eli ofiara wyrazi∏a zgod´ na cel

dzia∏ania sprawcy. Znamiona czasow-

nikowe okreÊlajàce czynnoÊç spraw-

czà „zwabia” i „uprowadza” same w sobie zawie-

rajà bowiem brak zgody osoby zwabionej lub uprowadzonej.

Zwabienie polega na wprowadzeniu osoby w b∏àd albo na wyko-

rzystaniu jej b∏´du co do rzeczywistego celu wyjazdu za granic´6,

np. obietnica uczciwej pracy w charakterze kelnerki. Jednak˝e

w doktrynie mo˝na zauwa˝yç poglàd, ˝e ów b∏àd mo˝e dotyczyç nie

tylko celu wyjazdu za granic´, ale nawet warunków uprawiania pro-

stytucji za granicà7. Uprowadzenie natomiast oznacza porwanie

kogoÊ, doprowadzenie do zmiany dotychczasowego miejsca pobytu

wbrew woli drugiej osoby8.

Bioràc pod uwag´ stron´ podmiotowà przest´pstwa, nale˝y

stwierdziç, ˝e jest to przest´pstwo kierunkowe wymagajàce zamia-

ru bezpoÊredniego.

Celem dzia∏ania sprawcy, zgodnie z treÊcià przepisu, jest dopro-

wadzenie osoby do uprawiania prostytucji za granicà.

Do ustawowych znamion tego przest´pstwa nie nale˝y znami´

skutku, a wi´c jest to przest´pstwo bezskutkowe (formalne). Nie

jest wi´c konieczne, aby osoba zwabiona lub uprowadzona rozpo-

cz´∏a bàdê kontynuowa∏a za granicà Êwiadczenie us∏ug seksualnych

w celach zarobkowych, wa˝ne jedynie, aby sprawca obejmowa∏ to

swoim zamiarem.

KUPNO-SPRZEDA˚
Drugie przest´pstwo odnoszàce si´ do problematyki spenalizowa-

ne zosta∏o w art. 253 par. 1 k.k. Sprawcà b´dzie ka˝dy, kto uprawia
handel ludêmi nawet za ich zgodà. Jest to zbrodnia zagro˝ona

karà pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy ni˝ 3 lata.

Tytu∏ rozdzia∏u, w którym zamieszczone zosta∏o to przest´p-

stwo, wskazuje, ˝e rodzajowym przedmiotem ochrony jest porzà-

dek publiczny. W Êwietle art. 253 par. 1 k.k. jest nim wolnoÊç cz∏o-

wieka i jego godnoÊç. ˚aden bowiem cz∏owiek, ze wzgl´du na swo-

jà istot´, nie mo˝e byç przedmiotem jakiegokolwiek handlu, nieza-

Handel ludêmi
Walka z handlem ludêmi jest jednym z najistotniejszych
wyzwaƒ, jakie stojà dzisiaj przed spo∏ecznoÊcià
mí dzynarodowà. Rozmiar tego zjawiska dowodzi, 
˝e wiek XXI nie jest wolny od niewolnictwa i pracy
przymusowej.

TYLKO S¸U˚BA Handel ludêmi
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– Wiele jeszcze przed nami – mówi insp. Andrzej

Trela, dyrektor Biura Kryminalnego KGP, które ze

strony Policji koordynuje Êledztwo w sprawie polsko-

-w∏oskiego handlu ludêmi. – Przes∏uchaliÊmy ju˝ po-

nad 300 Êwiadków, zosta∏o blisko 700. Do zakoƒczenia

post´powania przygotowawczego jeszcze daleko. Wy-

nika to zarówno z liczby koniecznych do przes∏ucha-

nia Êwiadków w Polsce i we W∏oszech, a tak˝e in-

nych czynnoÊci dowodowych w obu krajach. To zajmie

co najmniej rok.

UCIEKALI DO KONSULA
Polskie w∏adze dowiedzia∏y si´ o sprawie w po∏owie

ubieg∏ego roku. Ambasad´ RP w Rzymie alarmowa∏

Na jednej z plantacji kobieta zas∏ab∏a z wycieƒczenia. 

Nie wiadomo, czy jeszcze ˝y∏a, kiedy stra˝nicy 

zapakowali jà do dostawczego samochodu i wywieêli

w nieznanym kierunku. Nikt jej odtàd nie widzia∏. 

Jej nazwisko widnieje obok ponad stu osób, które uznano

za zaginione od 2000 roku we W∏oszech.

Domenico Centrone, konsul honorowy RP we w∏o-

skim Bari. Zg∏asza∏o si´ do niego coraz wi´cej Polaków,

którzy uciekli z plantacji i byli bez Êrodków do ˝ycia.

Centrone, biznesmen zajmujàcy si´ przetwórstwem

owoców, pomaga∏, na ile móg∏. Dawa∏ po 100–150

euro, organizowa∏ transport do Polski. W koƒcu uzna∏,

˝e tak masowemu zjawisku nie podo∏a. 

W Polsce tymczasem przybywa∏o post´powaƒ

w sprawie oszustw, których ofiarà padli ludzie wys∏ani

do pracy na po∏udniu W∏och. Koƒczy∏y si´ niewykry-

ciem sprawcy. W tym roku liczba Êledztw przekroczy-

∏a 300. Z zeznaƒ Êwiadków wy∏ania∏ si´ obraz procede-

ru, który jako ˝ywo przypomina∏ handel ludêmi. 

– Polacy je˝d˝à na w∏oskie plantacje od czterech,

pi´ciu lat – mówi podinsp. Przemys∏aw Molenda,

jeden z policjantów, którzy wspó∏pracujà z W∏ochami.

– Nie od razu by∏ to bezprawny proceder. KtoÊ praco-

wa∏ na plantacji, sprowadzi∏ tam par´ osób. Znajomy

W∏och zap∏aci∏ mu par´ groszy za nast´pnych. I okaza-

∏o si´, ˝e z tego mo˝na ˝yç. Potem przybra∏o to roz-

miary masowe. 

NIEKTÓRZY WIDZIELI PIENIÑDZE

We W∏oszech rynek jest ch∏onny, bo miejscowi nie

chcà ci´˝ko pracowaç w ekstremalnych warunkach,

NiewolnicyXXI wieku

18 lipca o 2.00 na plantacje w okolicy Foggiiwkroczyli w∏oscy i polscy policjanci.Zatrzymali 20 osób, któreuczestniczy∏y w niewolniczymwyzysku Polaków,Rumunów i Afrykaƒczyków.Na zdj´ciu z lewej:zatrzymaniejednego z podejrzanych 
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le˝nie od tego, czy przynosi on komukolwiek jakieÊ zyski, czy te˝

po∏àczony jest ze stratà9.

CzynnoÊç sprawcza polega na uprawianiu handlu ludêmi. U˝y-

cie przez ustawodawc´ wyra˝enia „uprawia handel” nale˝y inter-

pretowaç po prostu jako „handluje”, co mo˝e z kolei sprawiaç pew-

ne trudnoÊci w precyzyjnym ustaleniu zakresu i sensu tego poj´cia

na potrzeby art. 253 k.k., tym bardziej ˝e brakuje legalnej definicji

„handlu ludêmi”. W doktrynie prawa karnego przyjmuje si´, ˝e pe-

nalizacji podlegaç b´dzie ka˝de zachowanie polegajàce na dokony-

waniu transakcji handlowych kupna-sprzeda˝y, ale równie˝ innego

rodzaju transakcji cywilnoprawnych, tj. zastawu, zamiany lub u˝y-

czenia10. Wa˝ne jest, by przedmiotowe transakcje dotyczy∏y „ludzi”

jako przedmiotu handlu.

K¸OPOTY Z DEFINICJÑ 
Precyzyjnà definicj´ poj´cia „handel ludêmi” po raz pierwszy poda-

je Protokó∏ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludê-
mi, w szczególnoÊci kobietami i dzieçmi11, uzupe∏niajàcy Konwencj´

Narodów Zjednoczonych przeciwko mi´dzynarodowej przest´p-

czoÊci zorganizowanej z 2000 r. Zgodnie z art. 3 pkt a) protoko∏u

handel ludêmi oznacza: werbowanie, transport, przekazywanie, prze-
chowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróêb lub u˝y-
ciem si∏y lub te˝ z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadze-
nia, oszustwa, wprowadzenia w b∏àd, nadu˝ycia w∏adzy lub wykorzy-
stania s∏aboÊci, wr´czenia lub przyj´cia p∏atnoÊci lub korzyÊci dla uzy-
skania zgody osoby majàcej kontrol´ nad innà osobà, w celu wykorzy-
stania. Wykorzystanie owo obejmuje jako minimum, wykorzystanie

prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego,

prac´ lub us∏ugi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub

praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usuni´cie 

organów.

Zgoda ofiary handlu ludêmi na zamierzone wykorzystanie nie ma

˝adnego znaczenia, je˝eli pos∏u˝ono si´ któràkolwiek z wy˝ej okre-

Êlonych metod. Zgodnie zaÊ z art. 3 pkt c) za handel ludêmi uwa-

˝ane jest równie˝ werbowanie, transport, przekazywanie, przechowy-
wanie lub przyjmowanie dziecka, a wi´c osoby, która nie ukoƒczy∏a 18.
roku ˝ycia, celem jego wykorzystania, nawet wówczas, gdy nie obejmu-
je ˝adnej z powy˝szych metod.

Pojawienie si´ definicji poj´cia „handel ludêmi” o tak szerokim

zakresie zastosowania niewàtpliwie nale˝y oceniç bardzo pozytyw-

nie. Jednak˝e powstaje pytanie, czy ratyfikacja przez Polsk´ tego

protoko∏u pozwala nadaç poj´ciu „handel ludêmi”, wyst´pujàcemu

w art. 253 par. 1 k.k., znaczenie, jakie nada∏ mu art. 3 protoko∏u?

Odpowiedê na to pytanie wydaje si´ negatywna.

Zgodnie z art. 91 Konstytucji RP – ratyfikowana umowa mi´dzy-

narodowa, po jej og∏oszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej

Polskiej, staje si´ cz´Êcià krajowego porzàdku prawnego i jest bez-

poÊrednio stosowana, chyba ˝e jej stosowanie jest uzale˝nione

od wydania ustawy. Umowa mi´dzynarodowa ratyfikowana

za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie ma pierwszeƒstwo

przed zwyk∏à ustawà krajowà, je˝eli ustawy te zawierajà niedajàce

si´ pogodziç rozwiàzania.

Adresatem Protoko∏u o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu
za handel ludêmi, w szczególnoÊci kobietami i dzieçmi z 2000 r. jest

paƒstwo – strona umowy, które zobowiàzuje si´ podjàç dzia∏ania,

w tym ustawodawcze, w celu realizacji obowiàzków z niego p∏ynà-

cych, na które wyrazi∏o dobrowolnie zgod´, podpisujàc go. Paƒstwo

zobowiàzuje si´ wi´c do wprowadzenia w prawie krajowym odpo-

wiednich norm prawnych, które uznajà za przest´pstwa czyny

okreÊlone w art. 3 protoko∏u.

Innym aktem mi´dzynarodowym, który równie˝ zawiera defini-

cj´ „handlu ludêmi” jest Konwencja Rady Europy z 2005 r. w spra-

wie dzia∏aƒ przeciwko handlowi ludêmi. Poza powtórzeniem, w art. 4

pkt a) definicji „handlu ludêmi” zawartej w art. 3 protoko∏u, Kon-

wencja w pkt e) tego˝ artyku∏u okreÊla, kogo nale˝y uznaç za ofia-

r´ tego procederu. Ofiarà jest ka˝da osoba, która jest przedmiotem

handlu ludêmi zdefiniowanym w tym artykule12.

Równie˝ Unia Europejska dostrzeg∏a problem handlu ludêmi,

czego wyrazem jest mi´dzy innymi Decyzja Ramowa Rady Unii
Europejskiej z 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludêmi13. 

Zgodnie z art. 1 za handel ludêmi nale˝y uznaç: werbowanie,
transport, przekazywanie lub póêniejsze przejmowanie osoby w∏àcznie
z wymianà lub przeniesieniem kontroli nad tà osobà wówczas, gdy
dzieje si´ to:

– przy u˝yciu przymusu, si∏y lub zastraszenia, w tym uprowadzenia,
oszustwa lub nadu˝ycia finansowego,

– lub ma miejsce nadu˝ycie w∏adzy lub sytuacji wra˝liwoÊci, które
powoduje, ˝e osoba nie ma w rzeczywistoÊci prawdziwego i nadajàcego
si´ do zaakceptowania wyboru innego ni˝ poddanie si´ wykorzystaniu,

– lub oferowane, przyjmowane sà op∏aty lub korzyÊci dla uzyskania
zgody osoby majàcej kontrol´ nad innà osobà, do celów wyzysku pracy
lub us∏ug tej osoby, w tym w formie co najmniej przymusowej lub obo-
wiàzkowej pracy lub us∏ug, niewolnictwa lub praktyk podobnych
do niewolnictwa oraz poddaƒstwa, lub do celów wyzysku prostytucji 
innych osób lub innych form wykorzystania seksualnego, w tym porno-
grafii.

ZGODA I CEL BEZ ZNACZENIA
Zgoda ofiary handlu ludêmi na wykorzystanie, zamierzone lub rze-

czywiste, nie jest brana pod uwag´, gdy zosta∏ u˝yty którykolwiek

ze Êrodków tu wymienionych. Je˝eli ofiarà handlu jest dziecko, nie

ma znaczenia równie˝, czy stosowany by∏ wobec niego jakikolwiek

Êrodek przymusu.

Analizujàc treÊç art. 253 par.1 k.k., nale˝y zauwa˝yç, ˝e w dok-

trynie brakuje zgodnoÊci co do tego, czy jednorazowa transakcja

cywilnoprawna wype∏nia znamiona przest´pstwa? 

Cz´Êç przedstawicieli doktryny uwa˝a, ˝e nie, podajàc jako argu-

ment u˝ycie przez ustawodawc´ w przepisie wyra˝enia „uprawia

handel” oraz wskazanie przedmiotu przest´pstwa w liczbie mno-

giej „ludêmi”14. Inni udzielajà na to pytanie odpowiedzi pozytyw-

nej, podnoszàc, ˝e w j´zyku polskim s∏owo „ludzie” nie wyst´puje

w liczbie pojedynczej, a u˝ycie przez ustawodawc´ liczby mnogiej

do okreÊlenia przedmiotu przest´pstwa jest trafniejsze pod wzgl´-

dem j´zykowym i logicznym, a nadto wnioskowanie odmienne

by∏oby sprzeczne ze zwyk∏ym poczuciem sprawiedliwoÊci i ochro-

n´ pojedynczej osoby w tym zakresie stawia∏oby pod znakiem 

zapytania15. Stanowisko takie w pe∏ni nale˝y zaakceptowaç. 

Zgoda ofiary na handel nie jest istotna. U˝ycie okreÊlenia „nawet

za ich zgodà” oznacza, ˝e zgoda osoby pokrzywdzonej na pope∏nie-

nie przest´pstwa nie mo˝e byç skutecznie wyra˝ona16. Odpowie-

dzialnoÊç karna sprawcy zachodzi, gdy wyst´puje zgoda ofiary, 

a nawet proÊba osoby b´dàcej przedmiotem handlu.

Przest´pstwo handlu ludêmi mo˝e zostaç pope∏nione tylko z winy

umyÊlnej. Z okreÊlenia „uprawia handel” wynika, ˝e sprawca reali-

zuje rzeczywistoÊç obj´tà znamieniem strony przedmiotowej prze-

st´pstwa, w zwiàzku z czym czyniç to mo˝e jedynie w zamiarze

bezpoÊrednim17.

Oboj´tny jest te˝ cel, w jakim odbywa si´ handel ludêmi. Dyspo-

zycjà tego przepisu mo˝e byç zatem obj´te zachowanie sprawcy po-

legajàce np. na dostarczeniu (do Polski lub za granicà) innej osoby

w celu prostytucji za jej zgodà. W przypadku zaÊ sytuacji, gdy

sprawca dokona sprzeda˝y lub innej czynnoÊci cywilno-

prawnej osoby, a celem b´dzie uprawianie przez nià prostytucji

za granicà, to zaistnieje koniecznoÊç kumulatywnej kwalifikacji

▲
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prawnej przest´pstwa na podstawie art. 253 par. 1 k.k. w zw.

z art. 204 par. 4 k.k.18. Niewskazanie przez ustawodawc´ celu han-

dlu ludêmi, zagro˝enie surowszà sankcjà, jak te˝ umiejscowienie

tego przest´pstwa w kodeksie karnym mo˝e wskazywaç na wol´

ustawodawcy, by z tego przepisu kwalifikowane by∏y przypadki

handlu ludêmi w celach innych ni˝ prostytucja19.

Mimo wielu problemów interpretacyjnych dotyczàcych omawia-

nych przest´pstw, rozbie˝noÊci co do oceny stosunku, w jakim po-

zostajà przepisy penalizujàce okreÊlone czyny, brak definicji legal-

nej terminu „handlu ludêmi”, i – co si´ z tym wià˝e – brak jedno-

litego stanowiska doktryny w tym zakresie, umieszczenie prze-

st´pstwa handlu ludêmi w kodeksie karnym nale˝y oceniç pozy-

tywnie. Oznacza to, ˝e ustawodawca polski dostrzega wag´ oma-

wianej problematyki. ■

dr  JANUSZ BRYK
(WSPol. w Szczytnie)

1 Postanowienie SN z 17.03.2000 r., I KZP 1/2000, OSP 2000, z. 9, poz. 126 wraz z glosà

J. Warylewskiego

2 K. Karsznicki, s. 68

3 J. Warylewski, Przest´pstwa przeciwko wolnoÊci seksualnej i obyczajnoÊci. Roz-

dzia∏ XXV kodeksu karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 13

4 J. Warylewski, (w:) A. Wàsek (red.), Kodeks karny. Cz´Êç szczególna, t. 1. Komentarz,

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 934

▲

27 listopada 2006 roku prezydent podpisa∏ ustaw´
nowelizujàcà kodeks karny oraz inne ustawy. 

Zmian dokonano w czterech ustawach: kodeksie karnym,

kodeksie post´powania karnego, kodeksie karnym wykonaw-

czym oraz kodeksie post´powania w sprawach o wykroczenia.

Wprowadzono przyspieszony tryb sàdzenia np. sprawców wyst´p-

ków chuligaƒskich.

NA GORÑCYM UCZYNKU
W myÊl nowych uregulowaƒ przed tzw. sàdami 24-godzinnymi

stanà osoby, które dopuÊci∏y si´ mi´dzy innymi zniszczenia mienia,

gróêb karalnych, zniewa˝enia funkcjonariuszy, naruszenia nietykal-

noÊci cielesnej. Tryb przyspieszony b´dzie dotyczy∏ równie˝ nie-

trzeêwych sprawców wypadków drogowych. W ten sposób sàdzeni

b´dà ci, którzy zostanà z∏apani na goràcym uczynku lub bezpoÊred-

nio potem.

Istotà zmian jest wskazanie limitu czasu na przekazanie zatrzy-

manej osoby do dyspozycji sàdu oraz na sformu∏owanie wniosku

o rozpoznanie sprawy w post´powaniu przyspieszonym, zast´pujà-

cego akt oskar˝enia. Policja i prokuratura b´dà musia∏y wykonaç te

czynnoÊci w ciàgu 48 godzin. 

Sàd b´dzie mia∏ dob´ na wydanie wyroku. W uzasadnionych wy-

padkach sàd mo˝e og∏osiç przerw´ w procesie trwajàcà do 14 dni.

Tym samym zmieni si´ organizacja pracy sàdów i prokuratur. Wpro-

wadzone zostanà dy˝ury s´dziów, prokuratorów i adwokatów.

DO PI¢CIU LAT
Ustawa wprowadza do kodeksu karnego poj´cie wyst´pku o cha-

rakterze chuligaƒskim. Ma on polegaç mi´dzy innymi na umyÊl-

Sàdy 24-godzinne

Od stycznia mniej do r´ki 
Przypominamy, ˝e od stycznia br. o 0,25 proc. zwi´ksza si´

sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne. Wzrost sk∏adki zostanie

pokryty z dochodu zatrudnionego. Pensje styczniowe zarówno

funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych Policji b´dà wi´c

ni˝sze o 0,25 proc. Pocieszajàce, ˝e ta operacja jest ostatnià, któ-

ra mia∏a doprowadziç do tego, by sk∏adka zdrowotna osiàgn´∏a

poziom 9 proc. podstawy wynagrodzenia. 1,25 proc. finansuje

zatrudniony, a 7,75 proc. – bud˝et paƒstwa. Reguluje to art. 79

ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze Êrodków publicznych – Dz.U. nr 210,

poz. 2135 z 27 wrzeÊnia 2004 r. z póên. zmianami. ■
P. Ost.

nym zamachu na zdrowie, wolnoÊç, czeÊç lub nietykalnoÊç ciele-

snà, jak równie˝ na bezpieczeƒstwo powszechne, na dzia∏alnoÊç 

instytucji paƒstwowych lub samorzàdu terytorialnego. 

Sprawca wybryku chuligaƒskiego nie b´dzie móg∏ liczyç na wa-

runkowe zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolnoÊci lub

grzywny. Sàdy b´dà obligatoryjnie orzeka∏y obowiàzek naprawienia

szkody lub nawiàzk´ na rzecz pokrzywdzonego lub organizacji spo-

∏ecznej, je˝eli pokrzywdzony nie jest znany. Zawieszenie wykona-

nia kary pozbawienia wolnoÊci b´dzie mog∏o nastàpiç jedynie

w szczególnie uzasadnionych wypadkach. 

Przyspieszone post´powanie karne b´dzie stosowane wobec

sprawców czynów zagro˝onych karà nieprzekraczajàcà pi´ciu lat

pozbawienia wolnoÊci. Ustawa wejdzie ˝ycie po up∏ywie trzech

miesi´cy od dnia og∏oszenia. ■

MA¸GORZATA ZATORSKA

5 B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przest´pstwa przeciwko wolnoÊci, wolnoÊci

sumienia i wyznania, wolnoÊci seksualnej i obyczajnoÊci oraz czci i nietykalnoÊci ciele-

snej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 134
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Ka˝dy grosz si´
liczy

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Po-

leg∏ych Policjantach dzia∏a ju˝ prawie 10 lat.

Pod jej opiekà pozostaje ponad 200 rodzin osie-

roconych przez policjantów, których Êmierç po-

zostaje w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ s∏u˝-

bowych. Pe∏nomocnicy fundacji w ka˝dej ko-

mendzie wojewódzkiej Policji przekazali zarzà-

dowi informacje o takich rodzinach. Fundacja

otoczy∏a je opiekà, szczególnie te, które sà

w trudnej sytuacji materialnej i ˝yciowej.

– Kiedy Êmierç policjanta jest nag∏oÊniona me-

dialnie – mówi Irena Zajàc, prezes zarzàdu fun-

dacji – organizowane sà zbiórki pieni´˝ne lub

inne formy (np. koncerty charytatywne) pomocy

osieroconym rodzinom, ale nie wszystkie wypad-

ki Êmierci policjanta na s∏u˝bie sà znane spo∏e-

czeƒstwu. 

Z up∏ywem czasu rodziny te pozostajà osamot-

nione, a zebrane pieniàdze wyczerpane, i najcz´-

Êciej jedynym êród∏em ich utrzymania pozostaje

renta rodzinna, która nie wystarcza nawet na bie-

˝àce wydatki (op∏aty czynszu i innych Êwiad-

czeƒ, koszty wy˝ywienia, ubrania i nauki dzieci). 

Dlatego, w imieniu podopiecznych rodzin,

pragn´ serdecznie podzi´kowaç wszystkim dar-

czyƒcom za dotychczasowe darowizny. ■
IF 

Dzia∏alnoÊç fundacji mo˝na równie˝

wesprzeç (oprócz dobrowolnych

darowizn), wp∏acajàc 1 procent

od podatku dochodowego, który

ju˝ wkrótce b´dzie rozliczany za

2006 rok, na konto nr: 

PKO VI/O Warszawa

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

ARO – kolejne aresztowania
Byli pracownicy Biura Logistyki Policji KGP: dyrektor insp. Zbigniew C. 

i jeden z jego zast´pców oraz g∏ówna ksi´gowa w Biurze Finansów (wszyscy

na emeryturze) zostali w grudniu 2006 r. aresztowani. To dalszy ciàg post´po-

wania w sprawie nieprawid∏owoÊci przy przetargach i zakupach samochodów te-

renowych ARO w 2004 r. Trójka by∏ych policjantów podejrzana jest o poÊwiad-

czenie nieprawdy w dokumentacji przetargowej i o przekroczenie uprawnieƒ

s∏u˝bowych, a byli szefowie biura logistyki tak˝e o sprawstwo kierownicze.

Spraw´ prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Bia∏ymstoku. ■ ag

Przepraszamy
„˚adne pieniàdze nie zrekompensujà Êmierci

bliskiej osoby” – napisaliÊmy w grudniowym 

numerze z 2006 r., w artykule El˝biety Sitek pt.

„Ile jest warte ˝ycie gliniarza?”. I to prawda. Nie

jest natomiast prawdziwa suma renty rodzinnej,

którà przypisaliÊmy Pani Joannie Molak i jej

dwóm córkom. W 1996 roku, po tragicznej Êmierci

Piotra Molaka, przyznano 1215,98 z∏otych renty

– ∏àcznie dla wdowy i córek. 

Za t´ nieÊcis∏oÊç przepraszamy zainteresowa-

ne Panie i Czytelników. ■
Redakcja

Informujemy
Wszystkich zainteresowanych zawiadamiamy,

˝e autorem zdj´ç zamieszczonych w listopado-

wym numerze „Policji 997” jako ilustracja tekstu

„B´dzie jedna marka” jest Wojciech Basiƒski. ■
Redakcja

Poznaƒscy policjanci uniewinnieni
Sàd Okr´gowy w Poznaniu uniewinni∏ dwóch policjantów,

którzy w nocy 29 kwietnia 2004 roku podczas akcji zastrzeli-

li 19-letniego ¸ukasza Targosza i ci´˝ko ranili jego koleg´ 

Dawida Lisa. Funkcjonariusze zostali zawieszeni w s∏u˝bie,

a nast´pnie oskar˝eni o nieuzasadnione u˝ycie broni i niedo-

pe∏nienie obowiàzków. 12 grudnia 2006 roku sàd uzna∏, ˝e

funkcjonariusze dzia∏ali w ramach swoich uprawnieƒ i nie z∏a-

mali prawa.

Do u˝ycia broni dosz∏o, gdy na ich wezwanie nie zatrzyma∏

si´ samochód marki Rover, którym – jak podejrzewali – poru-

sza∏ si´ poszukiwany przez nich groêny przest´pca Sebastian S. Wed∏ug wersji poli-

cjantów kierujàcy pojazdem usi∏owa∏ najechaç na jednego z nich. Wtedy pad∏y strza-

∏y. Kierowca zginà∏ na miejscu; pasa˝er zosta∏ ci´˝ko ranny. 

Okaza∏o si´, ˝e ostrzelani nie mieli nic wspólnego z poszukiwanym przest´pcà.

Âwiadkowie oskar˝enia twierdzili, ˝e funkcjonariusze zacz´li strzelaç bez ostrze˝e-

nia. Sàd przychyli∏ si´ jednak do s∏ów policjantów. Wyrok nie jest prawomocny.

O sprawie pisaliÊmy w nr. 8/2005 naszego miesi´cznika. ■ Przek.
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Obydwie tragedie sà wynikiem zbiegu niekorzyst-

nych okolicznoÊci i jeÊli mo˝na mówiç o b∏´dzie

policjantów, to z ca∏à pewnoÊcià nie by∏ on zawiniony. 

POZNA¡ – NIEDOK¸ADNE ROZPOZNANIE? 
Kiedy policjanci z zespo∏u poszukiwaƒ celowych wy-

dzia∏u kryminalnego poznaƒskiej KWP namierzyli

Êciganego listem goƒczym Sebastiana Sz., podejrza-

nego m.in. o napady z bronià i usi∏owanie zabójstwa,

dzia∏ali z du˝à ostro˝noÊcià. Kilka dni obserwowali

budynek, w którym przest´pca wynajmowa∏ miesz-

kanie. Ustalili, ˝e posiada broƒ i materia∏y wybucho-

we. Poznali jego zwyczaje, np. ten, ˝e porusza si´

po mieÊcie wo˝ony samochodem przez kolegów, le-

˝àc na pod∏odze mi´dzy siedzeniami. Informacje,

z kilku êróde∏, by∏y na tyle wiarygodne, ˝e na ich

podstawie prokurator wyda∏ nakaz przeszukania.

Póêniej inny zarzuci∏ w akcie oskar˝enia, ˝e obserwa-

cja by∏a niedok∏adna, a ustalenia nieprecyzyjne (Se-

bastian Sz. zosta∏ zatrzymany w dzieƒ po tragicznej

pomy∏ce. W zajmowanym przez niego lokalu znale-

ziono ca∏y arsena∏ broni). 

LONDYN – NIEDOK¸ADNE ROZPOZNANIE?
21 lipca 2005 roku terroryÊci próbowali dokonaç

zamachów w Êrodkach komunikacji miejskiej. Ponie-

wa˝ by∏o to dwa tygodnie po wybuchu bomby w me-

trze, gdzie zgin´∏o 56 osób, policja skoncentrowa∏a

wszystkie si∏y na odnalezieniu sprawców. Ju˝ po kil-

ku godzinach ustalono, ˝e w jednym z bloków praw-

dopodobnie ukrywa si´ m´˝czyzna podobny do za-

machowca. Przez ca∏à noc policjanci obserwowali 

jego mieszkanie. Kiedy o 9.30 wyszed∏ z niego do-

mniemany terrorysta, funkcjonariusze ruszyli za nim. 

Póêniej media zarzuci∏y policji, ˝e rozpoznanie

przeprowadzi∏a niedok∏adnie i rozpocz´∏a Êledzenie

m´˝czyzny bez upewnienia si´, czy to faktycznie 

poszukiwany. 

POZNA¡ – DWIE WERSJE ZDARZENIA
Obserwujàc blok, w którym przebywa∏ Sebastian Sz.,

policjanci zobaczyli, ˝e przed wejÊcie podjecha∏  sa-

mochód marki Rover.  Chwil´ póêniej w mieszkaniu

zgas∏o Êwiat∏o. Z budynku wyszed∏ m´˝czyzna

podobny do poszukiwanego. Funkcjonariusze przeka-

zali t´ informacj´ kierujàcemu akcjà. Tymczasem

Êledzony wsiad∏ do samochodu i odjecha∏. Wiadomo

ju˝ by∏o, ˝e pozostali policjanci nie zdà˝à dotrzeç,

aby zatrzymaç przest´pc´.  Funkcjonariusze postano-

wili zatem nie traciç go z oczu. Nie mieli auta,

dlatego poprosili o pomoc znajomego – dopuszcza to

w przypadkach szczególnie wa˝nych ustawa o Policji.

Wraz z kierowcà cywilem ruszyli za oddalajàcym si´

samochodem. W przekonaniu, ˝e jedzie nim Seba-

stian Sz., upewni∏o ich zachowanie kierowcy, który co

chwila odwraca∏ g∏ow´ i rozmawia∏ z kimÊ, kogo nie

by∏o widaç, kto prawdopodobnie le˝a∏ na tylnym sie-

dzeniu lub pod∏odze, co, jak wiadomo, by∏o zwycza-

jem  poszukiwanego  przest´pcy.  Rover  jecha∏  bar-

dzo szybko. Wydawa∏o si´, ˝e zaczyna uciekaç.

Przed skrzy˝owaniem funkcjonariusze wyprzedzili

go. Obydwa samochody stan´∏y na czerwonym

Êwietle. Dogoni∏ je nieoznakowany policyjny golf. Po-

licjantów by∏o ju˝ czterech, uznali wi´c, ˝e to w∏aÊci-

wy moment, by zaczàç akcj´. Funkcjonariusze wysko-

czyli z pojazdów. Od tego momentu istniejà dwie

wersje zdarzenia. Wed∏ug jednych Êwiadków policjan-

ci pokazali Êciganemu kierowcy legitymacje, krzyczàc

„Policja!”. Zatrzymywany kierowca gwa∏townie cof-

nà∏. Uderzy∏ w stojàcego za nim golfa (rys. 1). Wrzu-

ci∏ jedynk´ i ruszy∏ wprost na funkcjonariuszy znaj-

dujàcych si´ przed maskà rovera (rys. 2). Policjanci
mieli u∏amek sekundy na decyzj´: strzelaç, czy
pozwoliç si´ zabiç niebezpiecznemu – jak wtedy
uwa˝ali – przest´pcy? Wszyscy czterej oddali ∏àcz-

nie w kierunku samochodu 39 strza∏ów. Inni Êwiad-

Gdy policjant si´ myli...
29 kwietnia 2004 roku w Poznaniu policjanci zastrzelili
19-letniego ¸ukasza Targosza i postrzelili 19-letniego Dawida Lisa.
Funkcjonariusze byli przekonani, ˝e Êcigajà niebezpiecznego przest´pc´.
22 lipca 2005 roku na stacji metra w Londynie brytyjscy policjanci
zastrzelili 27-letniego Brazylijczyka Charlesa Menezesa. Byli przekonani, 
˝e majà do czynienia z terrorystà samobójcà. 

rys. 1

Wyrok za zabójstwo policjanta
Sàd Okr´gowy w Katowicach skaza∏ na 25 lat pozbawienia wol-

noÊci Grzegorza S., który w sierpniu 2003 r. zastrzeli∏

23-letniego sier˝anta Grzegorza Za∏og´ z B´dzina. O warunkowe

zwolnienie zabójca b´dzie móg∏ si´ ubiegaç po 20 latach. Skazani

zostali równie˝ Marcin C. – na cztery lata oraz Konrad S. – na dwa

lata w zawieszeniu, obaj za ukrywanie Grzegorza S. Wyrok nie jest

prawomocny.

O tragicznie zmar∏ym policjancie pisaliÊmy w nr. 2/2006 

„Policji 997”. ■
ag
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wia mi to wielki ból, ale przez pami´ç dla

syna musz´ byç na tym procesie.

Pani Krystyna nie jeêdzi na rozprawy.

Od Êmierci Grzegorza bardzo podupad∏a

na zdrowiu. Najgorsze jest jednak cierpie-

nie psychiczne.

– Te rany nigdy si´ nie zagojà – mówià

Za∏ogowie.

Grzegorz by∏ ich jedynym synem. Wyso-

ki, 195 cm wzrostu, przystojny, zdolny. 

Zawód policjanta by∏ jego marzeniem, dla

niego zrezygnowa∏ ze studiów na politech-

nice. Od paêdziernika 2003 roku chcia∏

podjàç nauk´, tym razem na uniwersytecie,

na wydziale resocjalizacji.

– Umia∏ wszystko zrobiç – mówi ojciec.

– W domu i w gospodarstwie. By∏ naszà

wielkà podporà i pociechà.

Od 2004 roku w miejscowoÊci Hutki-

-Kanki, rodzinnej wiosce zabitego funk-

By∏o póêne sobotnie popo∏udnie – mówi

Krystyna Za∏oga. – Syn spieszy∏ si´

na nocnà s∏u˝b´. Wysz∏am z nim na po-

dwórko. Poca∏owa∏ mnie w policzek,

po czym wsiad∏ do samochodu. Wtedy

ostatni raz widzia∏am go ˝ywego.

B´dzin, oko∏o 1.15 z 9 na 10 sierp-

nia 2003 roku pod numer 997 zadzwoni∏

mieszkaniec ulicy Krakowskiej (samotny

emeryt) i zg∏osi∏ najÊcie na swoje mieszka-

nie. Dy˝urny powiadomi∏ patrol, który po-

jecha∏ pod wskazany adres. Widzàc dwóch

podejrzanie wyglàdajàcych m´˝czyzn,

funkcjonariusze chcieli ich wylegitymowaç,

lecz ci rzucili si´ do ucieczki. Policjanci 

ruszyli za nimi. Jeden ze Êciganych zaczà∏

strzelaç. Âmiertelna kula trafi∏a 23-letniego

Grzegorza Za∏og´ w g∏ow´. 

Zabójcy uda∏o si´ zbiec. Szybko ustalo-

no jego to˝samoÊç. 28-letni Grzegorz

Skowroƒski, pseudonim „Âwir”, cz∏onek

zorganizowanej grupy przest´pczej od lat

dzia∏ajàcej na Âlàsku, by∏ poszukiwany 

listem goƒczym. Policja przeprowadzi∏a

zakrojonà na olbrzymià skal´ ob∏aw´.

14 sierpnia 2003 roku w Bielsku-Bia∏ej za-

trzymano bandyt´ i jego kumpli. Podczas

akcji dosz∏o do strzelaniny. Ci´˝ko ranne-

go Skowroƒskiego przewieziono do szpita-

la. (Za jego leczenie placówka domaga∏a

si´ od Policji, a po odmowie równie˝

od prokuratury w Katowicach, zwrotu

80 tysi´cy z∏otych!)

W 2004 roku „Âwir” stanà∏ przed sàdem

pod zarzutem zabójstwa, nielegalnego po-

siadania broni, najÊcia na posesj´. Wraz

z nim na ∏awie oskar˝onych zasiad∏o trzech

m´˝czyzn, którzy pomagali mu si´ ukry-

waç. Rozprawa jeszcze si´ toczy. Henryk

Za∏oga, ojciec Grzegorza, który w procesie

wyst´puje w charakterze oskar˝yciela po-

si∏kowego, ma nadziej´, ˝e w tym roku

wreszcie zapadnie prawomocny wyrok.

– Skowroƒski jest bezwzgl´dny, nie ma

˝adnych uczuç wy˝szych – mówi. – Nie wy-

razi∏ skruchy. Patrz´ na niego, chocia˝ spra-

Nie zapomnieli
Âmierç sier˝. Grzegorza Za∏ogi wywo∏a∏a ból nie tylko
rodziny, przyjació∏ i znajomych. Dotkn´∏a te˝ wszystkich
policjantów.

cjonariusza, przepi´knie po∏o˝onej wÊród

lasów, organizowany jest ogólnopolski

Bieg Prze∏ajowy Policjantów im. sier˝.

Grzegorza Za∏ogi. Uczestnicy wyruszajà

z biwaku leÊnego, równie˝ nazwanego 

jego imieniem. Inicjatorami przedsi´-

wzi´cia byli Tadeusz Czop, burmistrz

miasta i gminy ¸azy, na terenie której 

le˝à Hutki-Kanki, Krystyna i Henryk 

Za∏ogowie, podinsp. Jaros∏aw ˚muda, 

komendant Komisariatu Policji w ¸azach.

Goràco wspiera∏ ich m∏. insp. Antoni

Smolarek, komendant powiatowy Policji

w Zawierciu, a tak˝e NSZZP KWP 

w Katowicach. Urzàdzenie biwaku, m.in. 

zapewnienie ca∏ej infrastruktury, koszto-

wa∏o w∏adze samorzàdowe w ¸azach 

oko∏o 50 tysi´cy z∏otych.

– ChcieliÊmy, aby by∏o to miejsce spo-

tkaƒ policjantów i mieszkaƒców naszego

terenu – mówi Ilona Pelon, sekretarz

Urz´du Miasta i Gminy ¸azy. – W ub.r. 

odby∏ si´ tak˝e, z okazji Dnia Pracownika

Samorzàdowego, I Cross im. sier˝. Grzego-

rza Za∏ogi, który zorganizowaliÊmy razem

z naszà policjà.

Jedna z ulic na osiedlu Górki Mi∏ob´dz-

kie w B´dzinie oraz Poliklinika MSWiA

w Katowicach tak˝e noszà jego imi´. �
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. archiwum

Bieg Prze∏ajowy Policjantów im. sier˝. Grzegorza Za∏ogi

Gang pedofilów zatrzymany
W dniach 12–14 grudnia 2006 r. przeprowadzono w ca∏ym kraju operacj´ pod kryp-

tonimem „Baleno”. Policjanci z KGP i komend wojewódzkich wkroczyli do mieszkaƒ

osób podejrzewanych o posiadanie i rozpowszechnianie treÊci pornograficznych

z udzia∏em nieletnich. Zabezpieczono 35 komputerów, ponad 5000 p∏yt CD i DVD,

kilkanaÊcie tysi´cy zdj´ç, aparaty cyfrowe, nagrywarki, kasety VIS, dyskietki. Zatrzy-

mano 16 m´˝czyzn w wieku 30–55 lat, sà wÊród nich nauczyciele, lekarz internista,

naukowiec i organista.

Akcja by∏a wynikiem prowadzonego od ponad roku przez polskà Policj´ Êledztwa

po tym, jak policja holenderska przekaza∏a informacj´, ˝e na stronach serwisu inter-

netowego BBS znajdujà si´ filmy pornograficzne z udzia∏em nieletnich. Obrazy Êcià-

gane by∏y przez pedofilów z 29 krajów, w tym z Polski. ■
GB
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U rzàd Âledczy, mieszczàcy si´ przy ul. Warszaw-

skiej, dzieli∏a od komisariatu niewielka odle-

g∏oÊç. Poderwany natychmiast pluton dy˝urny

ruszy∏ do akcji. 

KTO STRZELA¸?
Dowodzàcy pododdzia∏em podkom. Ignacy Miƒski,

komendant bia∏ostockiej PP, ju˝ po dwóch minutach

wpad∏ do sieni urz´du. Tu˝ za drzwiami natknà∏ si´

na zw∏oki policjanta.

– Od razu rozpozna∏em st. post. Ignacego Macie-

jewskiego z naszego komisariatu, oddelegowanego

do pe∏nienia s∏u˝by dy˝urnego w Urz´dzie Âledczym

– raportowa∏ póêniej. – Ignacy najwidoczniej zosta∏ za-

skoczony przez napastnika, nie zdà˝y∏ nawet odpiàç

kabury z bronià. Nie by∏o te˝ widaç Êladów walki czy

oporu.

58-letni policjant zosta∏ zastrzelony. Âwiadczy∏y o tym

rany postrza∏owe i ∏uski po nabojach karabinowych.

Skrytobójczy mord postawi∏ na nogi ca∏à bia∏ostockà

policj´. Trzystu policjantów skierowano w mroênà noc

na zaÊnie˝one ulice miasta w poszukiwaniu jakiego-

kolwiek Êladu po zbieg∏ym zabójcy. Zamachowiec nie

móg∏ uciec daleko. Móg∏ natomiast znaleêç jakieÊ

schronienie.

Przetrzàsano wi´c szynki, mieszkania prostytutek

i tanie hoteliki. Mimo bardzo póênej pory pukano

do drzwi mieszkaƒców ul. Warszawskiej, rozpytywano

dozorców z kamienic sàsiadujàcych z urz´dem. 

DLACZEGO ZGINÑ¸?
By∏o ma∏o prawdopodobne, by policjant komuÊ si´

narazi∏. Cieszy∏ si´ powszechnà sympatià kolegów,

prze∏o˝onych oraz sàsiadów. W domu by∏ przyk∏ad-

nym m´˝em i ojcem.

Napad rabunkowy te˝ nie wchodzi∏ w gr´. Poli-

cjantowi nic nie zgin´∏o. – Mo˝e wi´c to nie on mia∏

byç celem zamachu? – zastanawiali si´ prowadzàcy

Êledztwo, z niecierpliwoÊcià wyczekujàc informacji

od wys∏anych w teren funkcjonariuszy.

Jedna z nich okaza∏a si´ szczególnie istotna. Stró˝

trzypi´trowej kamienicy s∏ysza∏ wystrza∏y dobiegajàce

z budynku urz´du, a bezpoÊrednio po nich widzia∏

wybiegajàcego stamtàd z karabinem w r´ku m´˝czy-

zn´ w wojskowym mundurze. Tego samego ˝o∏nierza

widzia∏ równie˝ stojàcy 300 metrów dalej doro˝karz. 

W porozumieniu z ˝andarmerià i garnizonem woj-

skowym przeprowadzono b∏yskawiczne kontrole

w pododdzia∏ach. Szukano ˝o∏nierzy, którzy kry-

tycznego wieczora mieli dost´p do broni. Okaza∏o

si´, ˝e 22-letni strzelec Jan Ciborowski z 42. p.p.

nie wróci∏ z warty do swojej jednostki. 

Strza∏y 
w urz´dzie

4 stycznia 1934 r., tu˝ przed pó∏nocà, dy˝urnego Komisariatu
G∏ównego PP w Bia∏ymstoku wyrwa∏ z zamyÊlenia terkot
telefonu. Dzwoni∏ funkcjonariusz z pobliskiego Urz´du Âledczego.
Chaotycznie informowa∏ o strzelaninie w budynku. Prosi∏
o szybkà pomoc.

St. post. 
Ignacy Maciejewski

Pogrzeb zabitego policjanta odby∏ si´ 8 stycznia 1934 r.
na cmentarzu w Starosielcach ko∏o Bia∏egostoku.
Uczestniczyli w nim, oprócz rodziny, przedstawiciele
w∏adz miasta, prze∏o˝eni i koledzy Ignacego
Maciejewskiego. Mow´ po˝egnalnà wyg∏osi∏ podkom.
Ignacy Miƒski, komendant PP w Bia∏ymstoku
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GDZIE JEST CIBOROWSKI?
O 3.00 w nocy, w niespe∏na trzy godziny po zabójstwie,

znano ju˝ nazwisko domniemanego zabójcy oraz jego

rysopis. Informacje te szybko rozes∏ano do posterun-

ków PP oraz na stacje kolejowe. Przypuszczano, ˝e Ci-

borowski b´dzie stara∏ si´ uciec pociàgiem.

Na Êlad poszukiwanego natrafi∏ konny patrol

na przejeêdzie kolejowym Szosy Brzeskiej. Oko∏o 5.00

widzia∏ go dró˝nik, chwil´ nawet z nim rozmawia∏.

˚o∏nierz pyta∏ o drog´. Potem ruszy∏ w kierunku Biel-

ska Podlaskiego.

Skierowano tam grup´ poÊcigowà. W jednej ze wsi

uciekinier pyta∏ o najkrótszà drog´ do stacji kolejowej.

Wskazano mu tory prowadzàce do miejscowoÊci Le-

wickie, na trasie Bia∏ystok – BrzeÊç. 

– ZdawaliÊmy sobie spraw´ – pisa∏ póêniej komen-

dant Miƒski w raporcie do Komendy G∏ównej PP

w Warszawie – ˝e mamy do czynienia z cz∏owiekiem

zdeterminowanym, który, majàc przy sobie broƒ, nie

zawaha si´ jej u˝yç. By∏ przecie˝ kilkanaÊcie godzin

na nogach. G∏odny, zm´czony i przemarzni´ty w ka˝-

dej chwili móg∏ wejÊç do pierwszej z brzegu cha∏upy,

sterroryzowaç domowników, a w razie jakiegokolwiek

oporu bez skrupu∏u ich wymordowaç. MusieliÊmy

szybko go odnaleêç.

Kierownictwo akcji „poÊcigowo-dochodzeniowej”

za˝àda∏o od dyrekcji kolei bia∏ostockiej udost´pnienia

motorowej drezyny. Patrol wróci∏ jednak z niczym.

Ostrze˝ono jedynie dró˝ników i pracowników kolei

o niebezpiecznym przest´pcy. Ciborowski jakby za-

pad∏ si´ pod ziemi´. 

HERBATKA Z ZABÓJCÑ
Strzelec Ciborowski pojawi∏ si´ na stacji Lewickie

przed 20.00. Od razu zosta∏ rozpoznany przez koleja-

rza, ale ten nie da∏ nic po sobie poznaç. ˚o∏nierz zapy-

ta∏ o pociàg do BrzeÊcia. Poniewa˝ do przyjazdu pozo-

stawa∏o kilka godzin, pracownik kolei zaprosi∏ go

do s∏u˝bówki. Pocz´stowa∏ goràcà herbatà, chwil´ po-

rozmawia∏, a nast´pnie, pod pozorem wykonania obo-

wiàzków s∏u˝bowych, wymknà∏ si´ z pokoju, aby po-

wiadomiç policj´. 

Sygna∏ o pojawieniu si´ Ciborowskiego dotar∏ do ko-

mendanta Miƒskiego w kilka minut. Natychmiast

skierowa∏ tam motorowà drezyn´ z grupà poÊcigowà.

W momencie, gdy kolejarz telefonowa∏, do pokoju,

w którym przebywa∏ ˝o∏nierz, wszed∏ post. Lucjan

Âpiewak z miejscowego posterunku. Ciborowski

na widok policjanta pociàgnà∏ za spust.

Âpiewak cudem ocala∏. Pocisk drasnà∏ go w szyj´.

Posterunkowy b∏yskawicznie rzuci∏ si´ na ˝o∏nierza.

Bandyta walczy∏ o wolnoÊç, policjant o ˝ycie. Mimo

odniesionej rany Âpiewak wyrwa∏ karabin z ràk ˝o∏nie-

rza i uk∏u∏ go bagnetem. Ten jednak nie dawa∏ za wy-

granà. Na szcz´Êcie kolejowà drezynà przyby∏a policyj-

na odsiecz.

ZASTRZELONY PRZEZ POMY¸K¢
Strzelec Ciborowski przyzna∏ si´ do zabójstwa 

st. post. Ignacego Maciejewskiego. Chcia∏ zabiç sier˝.

Stanis∏awa Kuca, szefa kompanii, w której s∏u˝y∏.

Za sekowanie jego i kolegów, jak si´ wyrazi∏. 

4 stycznia Ciborowski pe∏ni∏ s∏u˝b´ wartowniczà

w mieÊcie. Otrzyma∏ karabin i 10 nabojów. Postanowi∏

rozprawiç si´ ze swoim przeÊladowcà. Zaczai∏ si´

na niego na ul. Warszawskiej, którà sier˝. Kuc wraca∏

zwykle do domu. Kiedy zmarz∏, schroni∏ si´ w sieni

Urz´du Âledczego. Zbli˝a∏a si´ pó∏noc, gdy skrzypn´-

∏y drzwi i w nik∏ym Êwietle ˝arówki zamajaczy∏a postaç

policjanta w d∏ugim szynelu i czapce na g∏owie. Cibo-

rowski wystrzeli∏ dwa razy. Potem jeszcze raz nacisnà∏

spust. „˚eby si´ nie m´czy∏” – jak cynicznie zezna∏.

Wybieg∏ na ulic´. Nie pami´ta∏, jak d∏ugo szed∏. Kiedy

opad∏ z si∏, skr´ci∏ do jakiejÊ zagrody, wszed∏ do stodo-

∏y i zagrzeba∏ w sianie. Dopiero wieczorem dotar∏

do stacji Lewickie. Przed odjazdem pociàgu planowa∏

unieszkodliwiç kolejarza, zabraç mu cywilne ubranie

i pieniàdze. 

PRZED SÑDEM
Zabójca policjanta stanà∏ przed wojskowym sàdem do-

raênym 17 stycznia 1934 r. Oskar˝a∏ go mjr Wyszomirski

z Wilna. Sk∏adowi s´dziowskiemu przewodniczy∏ prezes

wileƒskiego sàdu wojskowego pp∏k Proniewicz, ∏awnika-

mi byli czterej oficerowie garnizonu bia∏ostockiego.

Obrony zabójcy podjà∏ si´ kpt. Duszyƒski z 42. p.p.

Ciborowski beznami´tnie, bez cienia skruchy, przy-

zna∏ si´ do zabójstwa st. post. Maciejewskiego, ale za-

przeczy∏, ˝e mia∏ zamiar pozbawiç ˝ycia równie˝ dru-

giego policjanta. Obroƒca nie mia∏ ∏atwego zadania.

Stara∏ si´ usprawiedliwiç jego czyn trudnym dzieciƒ-

stwem, brakiem rodziny i nale˝ytej opieki (po Êmierci

ojca wychowywa∏ si´ w przytu∏ku). 

Âwiadkowie nie wystawili jednak Ciborowskiemu

dobrej opinii. Ju˝ jako nastolatek zaczà∏ od drobnych

kradzie˝y. Potem krad∏ rowery, ∏upi∏ wagony kolejowe

i mieszkania. Przed powo∏aniem do wojska wyspecjali-

zowa∏ si´ w napadach na pijanych. Za to sp´dzi∏ szeÊç

miesi´cy za kratkami.

Wyrok og∏oszono po kilku dniach. Sàd nie dopatrzy∏

si´ ˝adnych okolicznoÊci ∏agodzàcych. Skaza∏ Cibo-

rowskiego na kar´ Êmierci i pozbawienie praw publicz-

nych na zawsze. ■

JERZY PACIORKOWSKI 
reprodukcje z „Tajnego Detektywa”

Strzelec Ciborowski
(z lewej) w rozmowie 
ze swym obroƒcà

Post. Lucjan Âpiewak w szpitalu. Za wzorowà postaw´
podczas zatrzymywania bandyty odznaczony zosta∏
Krzy˝em Zas∏ugi za DzielnoÊç
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P olicja paƒstwowa (La Police Nationale) i ˝an-

darmeria (La Gendarmerie) wykonujà te same

zadania i wspó∏pracujà ze sobà, choç podlegajà

dwóm ministerstwom: spraw wewn´trznych i obrony. 

POLICJA CZY ˚ANDARMERIA
Obie si∏y porzàdkowe ró˝ni kompetencja terytorialna

– policja dzia∏a przewa˝nie w miastach powy˝ej 20 ty-

si´cy mieszkaƒców, ˝andarmeria zaÊ przydzielona jest

do ma∏ych miasteczek i terenów wiejskich. Ponadto

w stu departamentach sà jednostki policji municypal-

nej, które podlegajà merowi. Zajmujà si´ one utrzymy-

waniem porzàdku publicznego oraz lokalnym ruchem

drogowym.

Poniewa˝ rekrutacja do obu s∏u˝b jest oddzielna, nie

ma mo˝liwoÊci przejÊcia z policji do ˝andarmerii i od-

wrotnie. Ch´tnych do pracy w policji, inaczej ni˝

w Polsce, nie brakuje – pensja na poczàtek to oko-

∏o 1500 euro. By ubiegaç si´ o przyj´cie w szeregi po-

licji, trzeba byç obywatelem Republiki Francuskiej.

PRZEMYT POLSKO-FRANCUSKI
Sen z powiek francuskim stró˝om prawa sp´dzajà trzy

zagro˝enia: narkotyki, terroryzm i nielegalna imigra-

cja. Ponadto zorganizowane grupy przest´pcze zajmu-

jà si´ handlem ludêmi, obrotem skradzionymi samo-

chodami, oszustwami i wy∏udzeniami finansowymi,

praniem pieni´dzy i fa∏szerstwami. Francja jest tak˝e

punktem tranzytowym haszyszu i kokainy (przerzu-

canych dalej w kierunku pó∏nocnym) oraz narkoty-

ków syntetycznych przemycanych do Hiszpanii. Nie-

legalny alkohol transportowany jest z Francji

do paƒstw skandynawskich, a papierosy – do Wielkiej

Brytanii.

Polscy przest´pcy do Francji najcz´Êciej przemycajà

papierosy (g∏ównie z krajów by∏ego Zwiàzku Radziec-

kiego) oraz spore iloÊci niedeklarowanej gotówki

(przewa˝nie euro). 

ZNIKAJÑCE ZABYTKI
Francja oraz W∏ochy to dwa paƒstwa w Europie Za-

chodniej najbardziej nara˝one na kradzie˝ dzie∏ sztu-

ki i dóbr kultury. Dlatego w 1975 r. powo∏ano w Re-

publice Francuskiej Centralne Biuro ds. Zwalczania

Przest´pczoÊci przeciwko Dobrom Kultury (OCBC

– Office Central de lutte contre le trafic des Biens

Culturels), które podlega Centralnej Dyrekcji Policji

Kryminalnej w MSW. OCBC dzia∏a na terenie ca∏ego

kraju i ma w swych szeregach zarówno policjantów,

jak i ˝andarmów. Wspó∏pracuje z ministerstwem kul-

tury, do którego na sta∏e oddelegowani sà dwaj ofice-

rowie policji, oraz z ministerstwami sprawiedliwoÊci

i finansów. Liczy 30 funkcjonariuszy i ma przedstawi-

cieli w ka˝dym wydziale regionalnym policji krymi-

nalnej i ˝andarmerii na terenie ca∏ej Francji. OCBC

pe∏ni ponadto rol´ krajowego biura Interpolu w za-

kresie dóbr kultury. 

P¸ONÑCE PRZEDMIEÂCIA
Pod koniec paêdziernika 2005 r. na paryskich przed-

mieÊciach, zamieszkanych przez imigrantów z krajów

muzu∏maƒskich, wybuch∏y najwi´ksze od 1968 r. 

zamieszki. Ich bezpoÊrednià przyczynà by∏a przypad-

kowa Êmierç dwóch ch∏opaków, którzy zgin´li pora˝e-

ni pràdem w stacji transformatorowej (schronili si´

tam, uciekajàc przed policjà). W odwecie grupy nasto-

latków zacz´∏y podpalaç auta i demolowaç budynki.

Rozruchy, które ogarn´∏y ca∏y kraj, uda∏o si´ opano-

waç dopiero po trzech tygodniach ulicznych walk. Po-

licyjny bilans zamieszek to prawie 9000 spalonych sa-

mochodów i oko∏o 200 zniszczonych budynków. Prze-

s∏uchano blisko 5000 osób, a 400 skazano na kary wi´-

zienia.

W pierwszà rocznic´ tych wydarzeƒ w tzw. zapalne

miejsca skierowano niemal 4000 policjantów i ˝andar-

mów. O spokój apelowa∏y tak˝e rodziny ofiar, które

przesz∏y w marszu milczenia przez paryskà dziel-

nic´ Clichy-sous-Bois, gdzie rozpocz´∏y si´ zamieszki,

i z∏o˝y∏y kwiaty w miejscu Êmierci dwóch nasto-

latków. 

Nie oby∏o si´ jednak bez groênych incydentów:

na obrze˝ach Pary˝a i w Marsylii zaatakowano pi´ç au-

tobusów i doszcz´tnie zniszczono dwa. W ataku ucier-

pia∏y cztery osoby; francuska policja zatrzyma∏a pi´ciu

nastolatków, jeden z nich mia∏ 14 lat.

˚andarm i policjanci
Z czasów napoleoƒskich wywodzi si´ dualizm funkcji
policyjnych, który jest cechà charakterystycznà systemu
ochrony porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego w Republice. 
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Czy wiesz, ˝e

Policyjna wspó∏praca z partnerem francuskim uregulowana zosta∏a
w Umowie mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republi-
ki Francuskiej o wspó∏pracy w dziedzinie spraw wewn´trznych, sporzà-
dzonej w Warszawie 12 wrzeÊnia 1996 r., która obowiàzuje od 1 mar-
ca 1998 r.
Rola francuskiej policji zosta∏a zdefiniowana w art. 12 Deklaracji Praw
Cz∏owieka i Obywatela uchwalonej 26 sierpnia 1789 r.: „Zabezpieczenie
praw cz∏owieka i obywatela stwarza potrzeb´ w∏adzy publicznej (apara-
tu przymusu), w∏adza ta zatem jest ustanowiona ku po˝ytkowi ogó∏u, nie
zaÊ dla korzyÊci osobistej tych, którym zosta∏a powierzona”.
Policja paƒstwowa zatrudnia ok. 150 tys. funkcjonariuszy (z administra-
cjà i technikami w∏àcznie), a ˝andarmeria – oko∏o 100 tysi´cy osób. 
Prawie 10 proc. policjantów to kobiety.
Bezpieczeƒstwa w Pary˝u i trzech przyleg∏ych departamentach (Hauts-
-de-Seine, Seine-Saint-Denis i Val-de-Marne) strze˝e paryska Préfecture
de Police, która zatrudnia prawie 20 tys. oficerów.
Najs∏ynniejszym francuskim ˝andarmem jest oczywiÊcie Ludovic Cru-
chot z Saint-Tropez. W szeÊciu filmach poÊwi´conych jego przygodom
w postaç t´ wcieli∏ si´ niezapomniany Louis de Fun¯s. Pierwszy z serii
„˝andarmów” ukaza∏ si´ w 1964 r. (Le gendarme de Saint-Tropez),
a ostatni, szósty, w 1982 r. (Le gendarme et les gendarmettes).

Chocia˝ rzàd francuski, po ustaniu zamieszek, 

wyasygnowa∏ 420 mln euro na popraw´ ˝ycia w pod-

miejskich gettach, to jednak bezrobocie w Clichy-

-sous-Bois wynosi prawie 40 proc. i jest czterokrotnie

wy˝sze ni˝ francuska Êrednia. ■

ALEKSANDRA WICIK
zdj´cia magazynu francuskiego MSW „Civique”
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STYCZE¡
✔ Mistrzostwa Wydzia∏ów w Tenisie Sto∏owym KWP w Katowicach

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w P∏ywaniu Kobiet i M´˝-

czyzn (KWP w Bydgoszczy)

✔ Mistrzostwa Policji w Bryd˝u Sportowym (19–21 stycznia 2007 r.)

pod patronatem komendanta g∏ównego Policji w CSP w Legio-

nowie. W mistrzostwach mogà wziàç udzia∏ 6-osobowe 

reprezentacje wszystkich jednostek. Zg∏oszenia nale˝y 

przesy∏aç faksem pod numer (0-22) 605 35 05. Termin 

zg∏oszeƒ up∏ywa 12 stycznia. Wszyscy uczestnicy mistrzostw

otrzymajà bezp∏atne zakwaterowanie w CSP. Wy˝ywienie 

odp∏atne, zgodnie z obowiàzujàcymi stawkami. Informacji

udziela rzecznik komendanta CSP podinsp. Anna Galant, 

tel: (0-22) 605 32 29

✔ Halowy Turniej Pi∏ki No˝nej o Puchar Komendanta Miejskiego

Policji w Wa∏brzychu (woj. dolnoÊlàskie, prze∏om stycznia i lutego)

LUTY 
✔ Wojewódzkie Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim – Strzy˝ów

(woj. podkarpackie)

✔ Mistrzostwa OPP w Halowej Pi∏ce No˝nej (KWP w Katowicach)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Pi∏ce Siatkowej o Puchar

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

✔ Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Pi∏ce Siatkowej, 

Hala Sportowa w OÊrodku Szkolenia Policji w Gdaƒsku

✔ Fina∏ Ligi Halowej Pi∏ki No˝nej S∏u˝b Mundurowych Trójmia-

sta sezonu 2006/2007, Hala Sportowa OÊrodka Szkolenia Policji

w Gdaƒsku

✔ Halowe Zawody Policjantów w Pi∏ce No˝nej o Puchar KPP w Wej-

herowie, Hala Sportowa KPP Wejherowo (KWP w Gdaƒsku)

✔ III Mi´dzynarodowe Mistrzostwa Polski Policji w Narciarstwie

Alpejskim w Szczyrku (luty–marzec, KWP w Katowicach)

MARZEC
✔ Turniej Pi∏ki Siatkowej „O puchar komendanta Szko∏y Policji

w Katowicach”.

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Narciarstwie Alpejskim

(Szczyrk, KWP w Katowicach)

✔ Mistrzostwa Wydzia∏ów KWP w Halowej Pi∏ce No˝nej (KWP

w Katowicach)

✔ VIII Policyjny Bieg Piastów o Puchar Komendanta Wojewódz-

kiego Policji we Wroc∏awiu (Jelenia Góra, woj. dolnoÊlàskie)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Halowej Pi∏ce No˝nej o Pu-

char Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

✔ Zawody Strzeleckie dla Szkó∏ i OÊrodków Szkolenia o Puchar

Komendanta Rektora WSPol. w Szczytnie

✔ Turniej Pi∏ki Siatkowej (marzec–kwiecieƒ, KPP w Starachowi-

cach, woj. kieleckie)

✔ Turniej Pi∏ki Siatkowej (marzec–kwiecieƒ, woj. dolnoÊlàskie)

✔ Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Halowej

Pi∏ce No˝nej, Hala Sportowa OÊrodka Szkolenia Policji w Gdaƒ-

sku, zasi´g ogólnopolski (marzec–kwiecieƒ)

KWIECIE¡
✔ V Mistrzostwa Polski Policjantów w Maratonie D´bno 2007 

(15 kwietnia, woj. zachodniopomorskie) 

✔ Mistrzostwa S∏u˝b Mundurowych w Szachach (G∏ucho∏azy, woj.

opolskie)

✔ Turniej Pi∏ki Koszykowej „O puchar komendanta Szko∏y Policji

w Katowicach”

✔ V Otwarty Wiosenny Bieg Prze∏ajowy dla S∏u˝b Mundurowych

„O puchar komendanta Szko∏y Policji w Katowicach”

✔ Turniej Tenisa Sto∏owego dla Policjantów KPP w Olecku (woj.

warmiƒsko-mazurskie)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Wyciskaniu Sztangi Le˝àc

(KWP w Katowicach)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Strzelaniu (KWP w Katowicach)

✔ Turniej Pi∏ki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji

w Piszu z udzia∏em lokalnych samorzàdowców (woj. warmiƒsko-

-mazurskie)

✔ Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar KWP w Katowicach

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Patrolowym (KWP

w Bydgoszczy)

✔ Mistrzostwa w Strzelaniu w ramach Wojewódzkiej Spartakiady

Policji (KWP w Poznaniu)

✔ Mi´dzynarodowe Zawody Strzeleckie „Romków” (KWP w Po-

znaniu)

✔ Otwarte Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie „Wiosna” (KWP

w Poznaniu)

✔ Halowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Pomorskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdaƒsku, Hala Sportowa

OÊrodka Szkolenia Policji w Gdaƒsku

✔ Mistrzostwa S∏u˝b Mundurowych MSWiA w Wyciskaniu Sztan-

gi Le˝àc (WSPol. w Szczytnie, prze∏om kwietnia i maja)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa w Pi∏ce Halowej w Opolu (lub maj)

Kalendarz imprez sportowych 
dla policjantów 
w pierwszym pó∏roczu 2007 r.
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MAJ 
✔ Halowy Turniej Pi∏ki No˝nej, TS „Wis∏a”, ul. Reymonta

22 (KWP w Krakowie)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa w P∏ywaniu (Le˝ajsk, woj. podkar-

packie) 

✔ VIII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

✔ II Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie „O puchar komendanta

Szko∏y Policji w Katowicach”

✔ Zawody Strzeleckie dla Policjantów KMP w Olsztynie (woj.

warmiƒsko-mazurskie)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Tenisie Sto∏owym (Sosno-

wiec, KWP w Katowicach)

✔ I Sztafeta-Pielgrzymka ku czci Jana Paw∏a II do Watykanu 

(2 – 11 maja 2007 r., KWP we Wroc∏awiu)

✔ VII Turniej Pi∏ki No˝nej o Puchar Komendanta KPP w Polkowi-

cach (woj. dolnoÊlàskie)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa S∏u˝b Mundurowych w Judo (KWP

w Katowicach) 

✔ Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta KPP w W´gorzewie

(woj. warmiƒsko-mazurskie)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa S∏u˝b Mundurowych w Karate (KWP

w Katowicach)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Kolarstwie Górskim (Bren-

na, KWP w Katowicach

✔ Mi´dzynarodowy Turniej Policyjny w Wieloboju w Euroregionie

Nysa (woj. dolnoÊlàskie)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Prze∏ajowym (KWP

w Bydgoszczy)

✔ Kynologiczne Mistrzostwa Policji woj. lubuskiego (KWP w Go-

rzowie)

✔ Mistrzostwa w Wieloboju w ramach Wojewódzkiej Spartakiady

Policji (KWP w Poznaniu)

✔ Zawody Strzeleckie Grup Realizacyjnych o Puchar Wielkopol-

skiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

✔ Mistrzostwa S∏u˝b Mundurowych MSWiA w Pi´cioboju Policyj-

nym (WSPol. w Szczytnie, prze∏om maja i czerwca) 

✔ Zawody o Uzyskanie Policyjnej Odznaki SprawnoÊci Fizycznej

(WSPol. w Szczytnie, prze∏om maja i czerwca)

CZERWIEC 
✔ II Mistrzostwa Polski S∏u˝b Mundurowych w Kolarstwie Szoso-

wym (Tyczyn pod Rzeszowem)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biathlonie Letnim (˚ory,

KWP w Katowicach)

✔ Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Wydzia∏u Techniki Opera-

cyjnej, Strzelnica Garnizonowa w Wejherowie (13–15 czerwca,

WTO KWP w Gdaƒsku) 

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa w Pi∏ce No˝nej (Tarnobrzeg, woj.

podkarpackie)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Tenisie Ziemnym (KWP

w Katowicach)

✔ Wojewódzkie Mistrzostwa w Wieloboju Policyjnym (KWP

w Rzeszowie)

✔ Turniej w Pi∏ce Siatkowej z okazji Dnia Otwartego Szko∏y Poli-

cji w Katowicach

✔ IV Turniej Pi∏karski pomi´dzy Dru˝ynami Ksi´˝y, Nauczycieli

i Policji (Milicz, woj. dolnoÊlàskie) 

✔ Wojewódzki Turniej Par Patrolowych Policjantów Prewencji

(KWP w Gorzowie)

✔ Turniej Pi∏ki Siatkowej, TS „Wis∏a”, ul. Reymonta 22 (KWP

w Krakowie

✔ Otwarte Policyjne Mistrzostwa Gdaƒska w Sportach Si∏owych,

Hala Sportowa OÊrodka Szkolenia Policji w Gdaƒsku 

✔ Mistrzostwa Policji Garnizonu Pomorskiego w Szachach, Hala

Sportowa OÊrodka Szkolenia Policji w Gdaƒsku

✔ Turniej Pi∏ki Pla˝owej o Puchar Âwi´tokrzyskiego Komendanta

Wojewódzkiego Policji (29–30 czerwca, KPP w Piƒczowie, woj.

kieleckie)

Terminy do ustalenia
✔ Indywidualne Zawody Strzeleckie dla Dzielnicowych, strzelnica

OSP w Gdaƒsku (I po∏owa 2007 r.)

✔ VIII Edycja Policyjnej Ligi Koszykówki (styczeƒ–kwiecieƒ, woj.

dolnoÊlàskie) 

✔ Dru˝ynowe Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Woje-

wódzkiego w Gdaƒsku, strzelnica OSP w Gdaƒsku (II po∏o-

wa 2007 r.)

✔ VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Policji w W´dkarstwie Sp∏awi-

kowym (KWP w Bydgoszczy, termin do ustalenia) ■

oprac. T.N.
zdj. archiwum

W dniu zamkni´cia numeru nieznane by∏y terminy imprez sportowych organizowanych

przez szko∏y Policji w Pile i S∏upsku
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Czy aspirant Joanna Skiba z serialu „Plebania” ma odpowiednik
w rzeczywistoÊci?

– Z ca∏à pewnoÊcià w Policji nie brakuje teraz m∏odych, zdecydo-

wanych, sumiennych paƒ policjantek. Delikatnych z wyglàdu, ma-

jàcych wszelkie przepisy w jednym paluszku, bezwzgl´dnych dla

groênych przest´pców. Moja postaç nie jest odzwierciedleniem

konkretnej osoby, ale modelu kobiet, które pracujà w Policji, stwo-

rzonego w wyobraêni scenarzystów.

A ile jest w Joannie Patrycji?
– Joanna ma moje warunki fizyczne, mój g∏os… czasami bywam

tak samo zdecydowana i konkretna. Jestem podobnie jak ona zaan-

ga˝owana w ka˝de przedsi´wzi´cie, którego si´ podejmuj´. Cho-

cia˝ aspirant, którà gram, nigdy nie przystaje na pó∏Êrodki. Ja uznaj´

kompromisy.

Czy zamieni∏aby Pani swojà aspirant na inne policjantki, np.
bardziej dynamicznà z „Kryminalnych” albo z przymru˝eniem oka
ze „Z∏otopolic”?

– W ˝adnym razie! W Joannie Skibie zachodzi cudowna symbio-

za i zabawnoÊci, i dzia∏ania. Uwielbiam chwile na planie serialu,

gdy odwiedza nas kaskader, by nauczyç mnie nowych rzeczy. 

Demonstruje, jak mam obezw∏adniaç, uderzaç, czy pos∏ugiwaç si´

moim ulubionym rekwizytem – tonfà. Komizm Joanny polega nie

tylko na charakterystyce osobowoÊci, lecz równie˝ na tym, ˝e taka

kobietka o dziewcz´cym uroku, na pozór s∏absza, rzuca na mask´

samochodu zbira o posturze byczka. Jak mog∏abym chcieç zamieniç

jà na innà postaç?

A jednak praca Joanny jest doÊç monotonna. To kolegom
przypadajà wa˝niejsze sprawy…

– Nie uwa˝am tak. ScenarzyÊci nie usadzili mnie za biurkiem.

Tworzà mi barwny, pe∏en wra˝eƒ policyjny ˝yciorys. 

A najmocniejsze z nich to…?
– Nieustannie biegam po planie, uczestniczàc w akcjach. ¸apa-

∏am ju˝ drobnych pijaczków za bijatyki, uczestniczy∏am w akcji ob-

serwowania dilerów narkotykowych, rozwiàzywa∏am z moimi uro-

czymi kolegami, Józkiem i Komendantem, spraw´ skradzionego 

alkoholu. Du˝o by∏o tego.

Prawdziwym policjantkom w ˝yciu zawodowym grozi czasem
Êmiertelne niebezpieczeƒstwo, o czym Êwiadczà ostatnie smutne
wydarzenia. A jednak decydujà si´ one na takie ryzyko. Czy to
jest wed∏ug Pani rozsàdne?

– Decydujàc si´ na uprawianie zawodu, musimy braç pod uwag´

jego ciemne strony. Kiedy ktoÊ chce zostaç aktorem, musi za∏o˝yç,

˝e rzadko b´dzie bywa∏ w domu. A policjantki… Ryzyka s∏u˝by nie

da si´ porównaç z aktorskimi niedogodnoÊciami. Ale one muszà

przecie˝ mieç odpowiednie predyspozycje i powo∏anie. Wierzyç

mo˝na jedynie, ˝e tragiczne wydarzenia b´dà wyjàtkami. Tego bym

˝yczy∏a wszystkim odwa˝nym Paniom i Panom policjantom.

Ma Pani narzeczonego? Czy te˝ Pani serce móg∏by zdobyç
przystojny policjant?

– Nie mam narzeczonego, moje serce jest wolne, wi´c jeÊli zna

pani takiego przystojnego funkcjonariusza, z ch´cià go poznam.

Czego ˝yczy∏aby Pani policjantom w Nowym Roku?
– Panom policjantom ˝ycz´, ˝eby na posterunkach pojawi∏o si´

wiele pi´knych i inteligentnych paƒ policjantek, a paniom ˝ycz´

przystojnych i màdrych kolegów, bo w atrakcyjnym otoczeniu pra-

cuje si´ z wielkà przyjemnoÊcià i uÊmiechem na ustach.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

MONIKA DÑBROWSKA
zdj. Justyna Go∏aszewska

Mój policyjny ˝yciorys

Patrycja Szczepanowska, z urodzenia bia∏ostoczanka,
ma 27 lat. W 2002 r. ukoƒczy∏a warszawskà Akademi´ 
Teatralnà. Od 2003 roku wspó∏pracuje z Teatrem Powszech-
nym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W serialu
„Plebania” gra aspirant Joann´ Skib´. Wcià˝ czeka na
prawdziwe wyzwanie aktorskie.
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To jedno z najwa˝niejszych
wydarzeƒ w ˝yciu ka˝dego
z nas. I na pewno najpi´kniejsze.
Nic zatem dziwnego, ˝e pragniemy,
aby w takiej chwili towarzyszy∏o
nam wiele osób – rodzina,
przyjaciele, koledzy,
wspó∏pracownicy.

O Êwiadczyny, zar´czyny, a nast´pnie

wielkie przygotowania do samej uro-

czystoÊci. Ustalamy dat´ i form´ za-

Êlubin (Êwiàtynia, urzàd, a mo˝e jedno

i drugie), wybieramy miejsce, gdzie odb´-

dzie si´ przyj´cie (restauracja, dom). Kar-

nawa∏ to czas, który wybiera wiele par. 

Sporzàdzamy list´ goÊci i cz´sto mamy

rozterki – g∏ównie ze wzgl´du na finanse

– czy koledzy, z którymi pracujemy, nie ob-

ra˝à si´, jeÊli nie zaprosimy ich na wesele.

Na pewno nie, by∏oby im natomiast przy-

kro, gdybyÊmy nie poprosili ich na ceremo-

ni´ zaÊlubin.

DAJ GOÂCIOM 
TRZY TYGODNIE
Zaproszenia wr´czamy najpóêniej trzy ty-

godnie przed uroczystoÊcià, ka˝demu indy-

widualnie. Chyba ˝e pragniemy, aby by∏

ca∏y zespó∏ (to zale˝y, czy panuje w nim

mi∏a, ˝yczliwa atmosfera), wtedy, na przy-

k∏ad podczas zebrania, informujemy, ˝e

wst´pujemy w zwiàzek ma∏˝eƒski i b´dzie

nam przyjemnie, gdy wszyscy uÊwietnià

uroczystoÊç swojà obecnoÊcià. Zaproszenie

mo˝emy tak˝e wywiesiç na tablicy og∏o-

szeƒ, w sekretariacie.

Zaproszenia powinny byç wydrukowane

na specjalnych blankietach. Tekst mo˝li-

wie najprostszy. Przekazujemy je w koper-

tach, nigdy luzem.

W BIELI –
TYLKO PANNA M¸ODA
Idàc na Êlub i wesele, pami´tajmy, aby za-

∏o˝yç odpowiedni do tak wa˝nej uroczysto-

Êci strój. Nie musi byç wytworny, ale ele-

gancki. Kobiety nie powinny ubieraç si´

na bia∏o – ten kolor jest zarezerwowany wy-

∏àcznie dla panny m∏odej. Matki nowo˝eƒ-

ców, a tak˝e panie z ich najbli˝szej rodziny,

powinny wyeliminowaç czarne suknie, kos-

tiumy, garsonki.

Nie zapomnijmy o kwiatach. Chyba ˝e

paƒstwo m∏odzi proszà, by zamiast nich

daç maskotki, które potem przeka˝à

na przyk∏ad do domu dziecka. Zdarza si´,

˝e mi∏oÊnicy zwierzàt zamiast kwiatów

wolà „prezenty” dla czworonogów w schro-

nisku.

Uwa˝ajmy, aby nie w∏àczyç si´ w orszak

Êlubny. To miejsce dla m∏odej pary, rodzi-

ców i Êwiadków. Równie˝ ˝yczenia sk∏adaj-

my jako ostatni – po Êwiadkach, rodzicach,

dziadkach, bli˝szych i dalszych krewnych,

przyjacio∏ach.

˚ADNYCH PIENI¢DZY!
OczywiÊcie, nie zawsze mo˝emy przyjÊç

na uroczystoÊç (praca, sprawy rodzinne,

wyjazdy), powinniÊmy jednak pami´taç,

˝eby si´ wyt∏umaczyç z nieobecnoÊci,

a tak˝e z∏o˝yç ˝yczenia. Mi∏ym zwycza-

jem jest te˝ ofiarowanie nowo˝eƒcowi

przez wspó∏pracowników drobnego upo-

minku. Nie dajemy natomiast pieni´-

dzy! 

Najlepiej, gdy osoba najbardziej za-

przyjaêniona z nowo˝eƒcem zapyta, co

sprawi m∏odej parze przyjemnoÊç.

W kosztach zakupu partycypujà jednak

tylko ci, którzy wyra˝à takà wol´. Nie

mo˝e byç ˝adnego przymusu. Pod ko-

niec dnia pracy spotykamy si´ wszyscy

i przekazujemy prezent i kwiaty. Obda-

rowany zwykle cz´stuje kole˝anki i kole-

gów ciastem (tzw. weselnym), kawà,

herbatà. Innà formà, ale ju˝ kosztow-

niejszà, jest zaproszenie wspó∏pracowni-

ków do pubu, kawiarni lub restauracji. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Andrzej Mitura

Konsultacja Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora 
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