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Uj´cie 49-letniego Marka M., podejrzanego o seksualne

wykorzystywanie dzieci i rozpowszechnianie pornografii

dzieci´cej, to sukces polskiej Policji. Drastyczne zdj´cia 

i filmy przez lata krà˝y∏y w Internecie. Ich autora

poszukiwa∏y policje szwedzka i kanadyjska, w spraw´

w∏àczy∏ si´ Interpol. To Polacy ustalili miejsce

przest´pstwa, ofiar´ i – co najwa˝niejsze – podejrzanego.

Marek M. by∏ z rodzinà na dzia∏ce, kiedy sto∏eczni

policjanci zakuli go w kajdanki.
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bardziej ostro˝nie nale˝a∏oby dyskutowaç

o pieniàdzach dla Policji. Zawsze mo˝na

by wówczas doszukiwaç si´ b∏´dów

strukturalnych, organizacyjnych. Mówiç,

˝e szkoda „pompowaç” fundusze w Poli-

cj´, skoro nie pracuje ona efektywnie.

Co b´dzie jednak, jeÊli Sejm pieni´dzy
nie przyzna?

– Nie wierz´ w to. Mówimy przecie˝

o propozycji rzàdu, który ma wi´kszoÊç

w Sejmie. Pos∏owie wiedzà o problemach

polskiej Policji z naborem m∏odych ludzi

do s∏u˝by i utrzymaniem w niej doÊwiad-

czonych funkcjonariuszy. JeÊli ma nas

byç wi´cej na ulicach, policjanci muszà

dostaç podwy˝ki. I to nie takie jak

w ostatnich latach, ale zdecydowanie

wy˝sze. Poza tym przysz∏oroczna pod-

wy˝ka b´dzie pierwszym etapem wzro-

stu uposa˝eƒ, który przewidziany zosta∏

w projekcie ustawy o modernizacji Policji

w latach 2007–2009. To przemyÊlany ze-

staw posuni´ç naprawczych, które majà

utrwaliç spadek przest´pczoÊci i wzrost

poczucia bezpieczeƒstwa.

Za∏ó˝my jednak czarny scenariusz: 
Sejm nie uchwala ustawy bud˝etowej.

– Wówczas obowiàzuje prowizorium,

czyli projekt ustawy bud˝etowej zg∏oszo-

ny przez rzàd i podwy˝ka jest realizowa-

na. Zamiast konstruowania czarnych sce-

nariuszy proponuj´ zastanowiç si´, na ja-

kich zasadach t´ podwy˝k´ wyp∏acaç. Jak

rozdzieliç te 220 z∏otych, które Êrednio

przypadnà na g∏ow´ funkcjonariusza.

Policjantów strasznie irytuje, gdy mówi
si´ o tzw. Êredniej kwocie podwy˝ki.
Wi´kszoÊç zazwyczaj dostaje mniej. 

– Rozdzielenie pieni´dzy w równych

kwotach dla ka˝dego by∏oby szczytem

niesprawiedliwoÊci. Oznacza∏oby, ˝e nie

zwracamy uwagi na doÊwiadczenie, kwa-

lifikacje, pracowitoÊç, solidnoÊç, poczu-

cie obowiàzku. Czy np. ktoÊ nadu˝ywajà-

cy zwolnieƒ lekarskich ma dostaç tyle

samo, co osoba codziennie stawiajàca si´

do s∏u˝by? Na pewno nie.

Jak wi´c zostanà rozdzielone 
pieniàdze? 

– Zwi´kszymy policjantom dodatki

s∏u˝bowe. To bowiem stwarza szans´

motywowania do lepszej s∏u˝by. Pracu-

jesz dobrze, roÊnie ci dodatek. Twoja

praca jest niezadowalajàca, dodatek spa-

da. Wóz albo przewóz. To b´dzie promo-

wa∏o ci´˝ko pracujàcych policjantów,

których przecie˝ jest zdecydowana wi´k-

szoÊç.

Czy jest szansa na podwy˝k´ 
w przysz∏ym roku?

– Praktycznie jej wysokoÊç zosta∏a ju˝

ustalona. Ârednio b´dzie to oko∏o 220

z∏otych na ka˝dego policjanta. Tyle rzàd

wpisa∏ w projekt ustawy bud˝etowej.

Ale jeszcze Sejm musi bud˝et 
uchwaliç...

– A sàdzi Pan, ˝e ktoÊ b´dzie chcia∏ 

zabraç policjantom te pieniàdze? Dlacze-

go? Przecie˝ udowodniliÊmy, ˝e potrafi-

my je dobrze wydawaç. Spada przest´p-

czoÊç. Wzrasta poczucie bezpieczeƒstwa.

Po raz pierwszy od 1990 roku wi´kszoÊç

Polaków uwa˝a, ˝e Polska jest krajem

bezpiecznym. W okolicy swego miejsca

zamieszkania bezpiecznie czuje si´ bli-

sko 80 proc. mieszkaƒców naszego kraju.

Tyle pisano i mówiono, ˝e dawniej,

w czasach PRL, ludziom ˝y∏o si´ spokoj-

nie i bezpiecznie. Policja w wolnej Polsce

przyczyni∏a si´ do tego, ˝e dzisiaj, po-

dobny jak w 1987 roku, odsetek naszych

rodaków uwa˝a okolic´ swego miejsca za-

mieszkania za spokojnà i bezpiecznà.

Dlaczego wi´c policjanci, skoro dobrze

pracujà, mieliby nie dostaç podwy˝ki?

Mo˝e w∏aÊnie dlatego. Sà inne,
powa˝niejsze i nierozwiàzane dotàd
problemy. 

– Gdyby ros∏a przest´pczoÊç, spada∏o

poczucie bezpieczeƒstwa, wówczas tym

Komu, ile
Rozmowa z MARKIEM BIE¡KOWSKIM, komendantem g∏ównym Policji
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Po raz pierwszy w historii Policji ponad

po∏owa Polaków w wieku powy˝ej 15 lat

uwa˝a nasz kraj za bezpieczny. Tak czu∏o

si´ 54 proc. badanych w paêdzierniku br.

przez CBOS. 

Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej,

na zlecenie Biura Komunikacji Spo∏ecznej

KGP, w dniach 5–9 paêdziernika 2006 r. 

pyta∏o reprezentatywnà prób´ 1057 miesz-

kaƒców Polski o zagro˝enie przest´pczoÊcià

i poczucie bezpieczeƒstwa.

79 proc. ankietowanych przyzna∏o, ˝e

czujà si´ bezpiecznie w miejscu zamieszka-

nia. To wynik najlepszy po 1987 roku, kiedy

to 80 proc. Polaków uwa˝a∏o, ˝e mieszkajà

w miejscu spokojnym i bezpiecznym. 

Respondentów zapytano równie˝ o to,

czy obawiajà si´, ˝e oni lub ich najbli˝si 

mogà staç si´ ofiarami przest´pstwa. RoÊnie

liczba Polaków, którzy nie bojà si´ o swoje

bezpieczeƒstwo. W paêdzierniku br. stano-

wili oni 46 proc. badanych. Wcià˝ jednak

wi´cej – 52 proc. respondentów – obawia

si´, ˝e stanie si´ ofiarà przest´pstwa. 

Maleje liczba tych, którzy obawiajà si´

o bezpieczeƒstwo najbli˝szych. W paêdzier-

niku br. stanowili oni 56 proc. ankietowa-

nych, podczas gdy w kwietniu – 64 proc.

O to, ˝e ktoÊ z najbli˝szej rodziny stanie si´

ofiarà przest´pstwa, nie obawia si´ 42 proc.

ankietowanych, gdy pó∏ roku temu by∏o ich

tylko 34 proc. 

Szczegó∏owe wyniki badania CBOS do-

st´pne sà na stronie www.policja.pl. ■

Opracowanie wyników 
Wydzia∏ Analizy Ocen Spo∏ecznych 

BKS KGP

Podobnie mia∏o byç z tegorocznymi
nagrodami. Nie wsz´dzie jednak trafi∏y
one do rzeczywiÊcie dobrze
pracujàcych. Ze sk∏adnikami
przyznawanymi uznaniowo, a takimi sà
nagrody oraz dodatki s∏u˝bowe, mogà
si´ dziaç ró˝ne dziwne rzeczy. Znajomi
znajomych…

– Wykluczam takie post´powanie. Jeden

sygna∏ o nieprawid∏owoÊciach i do jednost-

ki jedzie wys∏ana przeze mnie kontrola. To

sà pieniàdze podatników, a prze∏o˝ony od-

powiada za ich rozdzielenie wed∏ug czytel-

nych kryteriów. W tym roku do ka˝dego

policjanta trafi∏o ju˝ blisko 1000 z∏otych

w formie nagród. OczywiÊcie, ˝e o ich wy-

sokoÊci decydujà prze∏o˝eni w komendzie

miejskiej czy powiatowej, bo tam trafi∏y

bezpoÊrednio pieniàdze. Jeden funkcjona-

riusz dosta∏ wi´cej, inny mniej. Ale prosz´

zauwa˝yç, ˝e kwota przeznaczona na na-

grody by∏a w roku bie˝àcym trzykrotnie

wy˝sza ni˝ w ubieg∏ym. Podobnie rzecz ma

si´ z podwy˝kami. W latach 2002–2006 po-

licjanci dostawali Êrednio ka˝dego roku

pensj´ wy˝szà o 70 z∏otych. W roku 2007

podwy˝ka wyniesie 220 z∏otych. Ustawa

o modernizacji przewiduje podobny

wzrost w kolejnych dwóch latach. DoÊç

powiedzieç, ˝e policyjne pensje wzrosnà

w trzy lata o kwot´ podobnà do uzyskanej

przez funkcjonariuszy przez ostatnich

dziesi´ç lat.

Po˝yjemy, zobaczymy.
– Nie lubi´ takiej asekuranckiej posta-

wy. Rozumiem, ˝e wszystkim nam zale˝y,

aby policjanci dostali podwy˝k´, bo ina-

czej zabraknie ich na ulicach. Wiele osób

w podobnie sceptyczny sposób myÊla∏o

o tegorocznych nagrodach. I co? Pienià-

dze sp∏yn´∏y do jednostek. KilkanaÊcie

dni temu zdecydowa∏em o przekazaniu

bezpoÊrednio do komend powiatowych

i miejskich kolejnych 30 milionów z∏o-

tych na IV kwarta∏, czyli po 300 z∏otych

dla ka˝dego policjanta. A w grudniu

do jednostek na nagrody sp∏ynie jesz-

cze 10 milionów. Jestem realistà, ale

tak˝e jako szef Policji musz´ byç optymi-

stà, widzieç cele i staraç si´ je zrealizo-

waç. W 2007 roku oprócz pieni´dzy

na podwy˝ki sp∏ynà te˝ Êrodki na zakup

samochodów, mundurów, sprz´tu infor-

matycznego, wyposa˝enia osobistego po-

licjanta. Wszystko to zosta∏o ju˝ wpisane

w projekt ustawy bud˝etowej i jest kom-

patybilne z zapisami z projektu ustawy

o modernizacji w latach 2007–2009. ■

Rozmawia∏ Bartosz Pawlicki
zdj. Anna Michejda

Czy Polska jest krajem, w którym ˝yje si´ bezpiecznie? (oceny w latach 1987–2006) 

Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, mo˝na nazwaç bezpiecznym i spokojnym? 
(oceny w latach 1987–2006)

Czujemy si´ bezpieczniej

êród∏o: CBOS

êród∏o: CBOS
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Bezprecedensowe odszkodowanie – 
902 tysiàce z∏otych – Policja ma zap∏aciç
20-letniemu Dawidowi Lisowi z Poznania,
który w wyniku policyjnej akcji do koƒca
˝ycia pozostanie inwalidà. Tak orzek∏ sàd. 

Z drowie cz∏owieka nie ma ceny. Ta jednak jest

ni˝sza, kiedy inwalidà zostaje policjant i przy-

chodzi do przyznania mu odszkodowania.

„ZAWSZE B¢DZIE ZDANY NA KOGOÂ…”
W kwietniu 2004 roku w Poznaniu podczas policyj-

nej akcji zginà∏ 19-letni ¸ukasz Targosz, a ci´˝ko ran-

ny zosta∏ jego kolega Dawid Lis. Z zeznaƒ bioràcych

udzia∏ w akcji policjantów, którzy poszukiwali niebez-

piecznego przest´pcy, wynika, ˝e Dawid i ¸ukasz

uciekali przed policjà samochodem, a przy próbie za-

trzymania usi∏owali najechaç na funkcjonariusza. Wte-

dy pad∏y strza∏y. Inni Êwiadkowie twierdzà, ˝e tak nie

by∏o, a policjanci strzelali bez uprzedzenia. ¸ukasz

zginà∏ na miejscu, Dawid trafi∏ do szpitala. 

Proces w tej sprawie trwa ju˝ trzeci rok. Sàd nie

orzek∏ jeszcze, czy do tragedii dosz∏o wskutek b∏´du

funkcjonariuszy, czy te˝ w wyniku ich dzia∏ania

w obronie w∏asnej. Dawid Lis dozna∏ ci´˝kiego urazu

kr´gos∏upa. Mimo operacji i d∏ugotrwa∏ej rehabilitacji

prawdopodobnie do koƒca ˝ycia pozostanie na wózku

inwalidzkim. Biegli orzekli stuprocentowà utrat´

zdrowia. 

Policja b´dzie mu do˝ywotnio wyp∏acaç miesi´cznà

rent´ w wysokoÊci 2000 z∏otych. Dodatkowo Lis za˝à-

da∏ odszkodowania w wysokoÊci miliona z∏otych. Sàd

przyzna∏ mu 902 tysiàce z∏otych, a uzasadniajàc wyso-

koÊç odszkodowania podkreÊli∏, ˝e z prawa wynika, i˝

poszkodowany mo˝e domagaç si´ i ma prawo dostaç
od sprawcy kwot´, która sfinansuje koszty leczenia i zre-
kompensuje to, ˝e w wyniku kalectwa nie b´dzie móg∏ on
nigdy pracowaç. WysokoÊç przyznanej kwoty jest we-

d∏ug sàdu uwarunkowana: nieodwracalnym kalec-

twem poszkodowanego, d∏ugim okresem cierpieƒ fi-

zycznych i psychicznych, niemo˝noÊcià ich wyelimi-

nowania. Ten cz∏owiek jest stuprocentowym inwalidà,
nigdy nie zrealizuje swoich marzeƒ w sferze prywatnej
i zawodowej, b´dzie zawsze zdany na kogoÊ – uzna∏ sàd.

NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ 
EGZYSTENCJI
Nie zrealizuje swoich marzeƒ i zawsze b´dzie zdany

na kogoÊ równie˝ sier˝. szt. Adam Staƒczyk. Mia∏ 29

lat, kiedy, Êcigajàc z∏odzieja samochodów, dozna∏ z∏a-

mania kr´gos∏upa. Jego radiowóz uderzy∏ w barierk´

i spad∏ z wysokoÊci siedmiu metrów na warszawskà

Tras´ ¸azienkowskà. Za sto procent utraty zdrowia

i inwalidztwo I grupy dosta∏ 43 800 z∏otych odszkodo-

wania. 

Sier˝. szt. Dariusz M. z Poznania w czerwcu 2003

roku zatrzymywa∏ do kontroli samochód, a pijany kie-

rowca, próbujàc uciec, najecha∏ na policjanta, prze-

Ile jest warte 
zdrowie gliniarza?

Dawid Lis za ka˝dy

procent utraconego
zdrowia dosta∏ 

9000 z∏...
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wróci∏ i wlók∏ pod samochodem kilkanaÊcie metrów.

Sier˝ant dozna∏ ci´˝kich obra˝eƒ cia∏a, mia∏ p´kni´tà

Êledzion´ i wàtrob´, krwotok wewn´trzny, z∏amanie

koÊci twarzoczaszki, otwarte z∏amanie podudzia, z∏a-

manie koÊci ramienia w kilku miejscach, wstrzàs krwo-

toczny. Prze˝y∏. Wiele miesi´cy sp´dzi∏ w szpitalu,

wiele nast´pnych na rehabilitacji. Komisja lekarska

orzek∏a jego niezdolnoÊç do samodzielnej egzystencji.

Utraci∏ 95 proc. zdrowia. Zosta∏ inwalidà I grupy. Do-

staje 1800 z∏otych renty miesi´cznie. Policja, czyli

Skarb Paƒstwa, wyp∏aci∏a mu 35 530 z∏otych odszko-

dowania. Oko∏o 10 tys. dosta∏ z PZU, gdzie by∏ ubez-

pieczony za w∏asne pieniàdze. Rehabilitacja poch∏ania

ogromne sumy. Pomoc rodziny i wsparcie z funduszu

zapomogowego komendy miejskiej w wysokoÊci

300–400 z∏otych rocznie, nie wystarczajà. 

Dariusz M. i tak ma szcz´Êcie, porusza si´ bowiem

samodzielnie. Adam Staƒczyk, identycznie jak Dawid

Lis, do koƒca ˝ycia pozostanie na wózku inwalidzkim.

Szanse na popraw´ ma nik∏e, nie pomog∏a nawet ope-

racja u Êwiatowej s∏awy neurochirurga w Noworosyj-

sku. W finansowaniu rehabilitacji Adama i kolejnych

jego operacji pomagali koledzy policjanci w ramach

akcji prowadzonej m.in. przez „Gazet´ Policyjnà”.

Adam dostaje oko∏o 2500 z∏otych renty. Obecnie pro-

cesuje si´ o wysokoÊç odszkodowania z PZU. 

Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dosta-

wali te˝ inni policjanci, pod warunkiem ˝e sami dobro-

wolnie op∏acali sk∏adki. 

„MAM SZCZ¢ÂCIE, ˚E ˚YJ¢…”
By∏y policjant asp. Walenty S., lat 47. Mówi z trudem.

Uszkodzony mi´sieƒ twarzy, mimo ˝e to ju˝ szeÊç lat,

nigdy nie wróci∏ do 100-procentowej normy, ˝uchwa

na Êrubach i blachach. By∏ dobrym dzielnicowym, ra-

sowym glinà. Przez 19 lat podejmowa∏ ró˝ne trudne

interwencje i nigdy si´ nie ba∏. DziÊ jest inwali-

dà II grupy, niepe∏nosprawnym. Mówi, ˝e i tak ma

szcz´Êcie, ˝e ˝yje.

SzeÊç lat temu, 24 lipca, w dniu Âwi´ta Policji, 

patrolowa∏ wraz z kolegà swój rejon s∏u˝bowy w Lubo-

niu pod Poznaniem. W okolicy tzw. glinianek zobaczy∏

stojàcy otwarty samochód, w pobli˝u którego nie by∏o

˝ywej duszy. Kiedy podszed∏ do auta, z wysokiej trawy

nagle podniós∏ si´ m´˝czyzna. Policjant zapyta∏, czy to

jego samochód i poprosi∏ o dokumenty. W tym mo-

mencie dosta∏ cios w ∏uk brwiowy i zala∏ si´ krwià.

Zobaczy∏, ˝e bandyta si´ga do kieszeni. Krzyknà∏

do kolegi „uwa˝aj!”, a sam chwyci∏ napastnika za r´k´,

w której wyczu∏ pistolet. Wykr´ca∏ mu jà z ca∏ej si∏y,

widzàc, ˝e tamten usi∏uje strzeliç mu w brzuch. 

– Nie mia∏em z∏udzeƒ, wiedzia∏em, ˝e walcz´ 

o ˝ycie – mówi aspirant S.

W tym czasie jego kolega stojàcy przy radiowozie

wyciàgnà∏ broƒ i strzeli∏ w powietrze. Wtedy z zaroÊli

podnios∏o si´ jeszcze czterech m´˝czyzn. Wszyscy byli

uzbrojeni, jeden w broƒ d∏ugà. Walenty S. nie widzia∏,

˝e gdy on szamota∏ si´ z napastnikiem, jego kolega

zosta∏ obezw∏adniony i skuty kajdankami, poczu∏ tyl-

ko w pewnym momencie, ˝e dopadli do niego wszyscy.

Posypa∏y si´ ciosy, gdy upad∏, kopali go po g∏owie

i ca∏ym ciele. 

– Po kopni´ciu w twarz polecia∏y mi wszystkie z´by

– opowiada. – Pami´tam tylko, ˝e myÊla∏em jedynie

o tym, ˝eby je wypluç, bo inaczej si´ udusz´. Potem

by∏ pot´˝ny kopniak w ˝ebra i straci∏em przytomnoÊç.

Chyba na szcz´Êcie dla mnie, bo jak si´ póêniej dowie-

dzia∏em, w tym momencie nadjecha∏ jakiÊ samochód,

a sprawcy, sàdzàc zapewne, ˝e mnie zabili, nie mieli

ju˝ czasu tego sprawdzaç i uciekli. Kiedy si´ ocknà-

∏em, le˝a∏em w szpitalnej sali – wspomnienia nadal

przychodzà Walentemu S. z trudem. Pokazuje zdj´cia,

na których widaç, w jakim stanie znaleêli go koledzy

policjanci. Wra˝enie jest szokujàce. 

Adam Staƒczyk – 438 z∏

Mundur Walentego S.
po tragicznym patrolu

▲
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ZDROWIE UTRACONE W S¸U˚BIE 
W szpitalu stwierdzono z∏amanie koÊci czaszki, z∏ama-

nà ˝uchw´, po∏amane ˝ebra, utrat´ wszystkich z´bów.

Fizycznie i psychicznie dochodzi∏ do siebie wiele mie-

si´cy. O powrocie do s∏u˝by nie by∏o mowy. Walenty S.

zosta∏ rencistà II grupy. 

Rehabilitacja trwa∏a wiele miesi´cy.

– Najgorsza by∏a operacja ˝uchwy, potem trzeba

by∏o wstawiç z´by – wylicza. – Miesiàcami mog∏em

jeÊç tylko specjalnie przygotowane papki. Przyjmowa-

∏em bardzo du˝o leków, mia∏em specjalnà diet´. To

wszystko poch∏ania∏o ogromne pieniàdze. Na leczenie

wzià∏em 20 tysi´cy kredytu. 

Jego renta wynosi 1800 z∏otych, niepe∏nosprawna

˝ona zarabia 800 z∏otych brutto. Córka dopiero

w ubieg∏ym roku skoƒczy∏a studia. Musia∏ ciàgle pro-

siç o pomoc. W ciàgu tych szeÊciu lat kilkakrotnie

po 200–300 z∏otych dosta∏ ze zwiàzków zawodowych,

kilka razy podobne kwoty z funduszu zapomogowego

KWP. To by∏a kropla w morzu potrzeb, zw∏aszcza ˝e

pojawi∏y si´ powa˝ne problemy z kr´gos∏upem.

W 2005 roku dzi´ki pomocy komendanta wojewódz-

kiego genera∏a Henryka Tusiƒskiego dosta∏ prac´

w dy˝urce w komendzie. Za 1400 z∏otych brutto. 

– Uwa˝am, ˝e wywiàza∏em si´ ze s∏ów przysi´gi,

które zobowiàzywa∏y mnie jako policjanta, aby strzec

prawa z nara˝eniem zdrowia i ˝ycia. W wyniku tego

zosta∏em inwalidà i dziÊ cz´sto czuj´ si´ upokorzony,

gdy prosz´ o zapomogi i po˝yczki na rehabilitacj´

– podsumowuje Walenty S. 

Za 57 proc. utraty zdrowia dosta∏ 21 717 z∏otych od-

szkodowania. 

OBYWATEL – ODSZKODOWANIE 
DO NEGOCJACJI 
Obywatel, który dozna∏ uszczerbku na zdrowiu w wy-

niku dzia∏ania policjanta, domaga si´ odszkodowania

od Skarbu Paƒstwa. 

– Paƒstwo ponosi odpowiedzialnoÊç za dzia∏ania swo-

ich funkcjonariuszy. Zapisano to w art. 417 i 419 kodek-

su cywilnego – mówi insp. Mariusz Róg, dyrektor Biura

Prawnego KGP. – WysokoÊç tych odszkodowaƒ czy za-

doÊçuczynienia jest negocjowana ze stronà, która tego

si´ domaga. Tam, gdzie roszczenia sà w oczywisty spo-

sób zasadne, staramy si´ doprowadziç do ugody pozasà-

dowej. Tak by∏o w sprawie przypadkowo zastrzelonego

na warszawskim Tarchominie weterynarza czy ofiar po-

my∏ki Policji na ∏ódzkich juwenaliach. Tam, gdzie rosz-

czenia sà zupe∏nie bezzasadne, a i takie bywajà, lub gdy

strona ˝àda sumy w naszej ocenie zbyt wygórowanej,

spraw´ rozstrzyga sàd – dodaje. 

W przypadku Dawida Lisa, mimo wielu prób ze

strony komendy wojewódzkiej w Poznaniu, do ugo-

dy nie dosz∏o. Sprawa trafi∏a do sàdu okr´gowego,

który przychyli∏ si´ prawie w ca∏oÊci do ˝àdania 

poszkodowanego. Sàd Apelacyjny, do którego

odwo∏a∏a si´ Policja, oddali∏ apelacj´ z przyczyn pro-

ceduralnych. Zarzuci∏, ˝e nie podano wysokoÊci

proponowanej kwoty zadoÊçuczynienia. Za˝alenie

oddali∏ równie˝ Sàd Najwy˝szy, tak˝e z przyczyn

proceduralnych, nie zajmujàc si´ w ogóle przedmio-

tem sporu.

– W apelacji nie kwestionowaliÊmy wysokoÊci co-

miesi´cznej renty wyrównawczej (2000 z∏), jakà Poli-

cja wyp∏aca Dawidowi Lisowi, a jedynie jednorazowe

odszkodowanie – mówi mec. Rafa∏ Rosiejko, radca

prawny KWP w Poznaniu. – WskazywaliÊmy na jego

bezprecedensowà wysokoÊç i ra˝àce dysproporcje mi´-

dzy tym odszkodowaniem a innymi. Zgodnie z kodek-

sem wnosiliÊmy o zasàdzenie „zadoÊçuczynienia odpo-

wiedniego”, zostawiajàc jego wysokoÊç do decyzji nie-

zawis∏ego sàdu.

Wyrok – 902 tysiàce z∏otych odszkodowania – jest

prawomocny.

– W bud˝ecie ka˝dej KWP jest przewidziana pewna

kwota na Êwiadczenia tego typu – mówi nadinsp.

Henryk Tusiƒski, komendant wojewódzki w Pozna-

niu. – Ale nie a˝ taka. Odszkodowanie w wysokoÊci

prawie miliona z∏otych przekracza mo˝liwoÊci KWP,

zwróci∏em si´ wi´c do komendanta g∏ównego i mini-

stra spraw wewn´trznych i administracji.

POLICJANT – ODSZKODOWANIE 
WED¸UG STAWKI 
Policjant, który, pe∏niàc s∏u˝b´, dozna∏ uszczerbku

na zdrowiu, równie˝ dostaje odszkodowanie od Skar-

bu Paƒstwa, ale na mocy innych przepisów – artyku-

∏ów 5 i 9 ustawy z 16 grudnia 1972 roku o odszkodo-

waniach w razie wypadków pozostajàcych w zwiàzku

ze s∏u˝bà. Jego wysokoÊç okreÊla rozporzàdzenie mi-

nistra SW z marca 1992 roku i zale˝y ono de facto
od uposa˝enia policjanta. Nie ma tu mo˝liwoÊci ne-

gocjowania wysokoÊci kwoty, w praktyce oscyluje

ona w granicach 300–500 z∏otych za jeden procent

utraty zdrowia.

Ka˝dy procent

utraconego zdrowia
Walentego S. 

kosztowa∏ 381 z∏

▲
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Teoretycznie policjant mo˝e oczywiÊcie dochodziç

swoich roszczeƒ od sprawcy jego choroby czy kalec-

twa. Na drodze cywilnej albo sk∏adajàc wniosek

do sàdu, aby w ramach procesu karnego przeprowadziç

jednoczeÊnie tzw. post´powanie adhezyjne, czyli zasà-

dzenie kwoty odszkodowania. W wi´kszoÊci wypad-

ków jest to tylko teoria.

Pi´ç lat temu w lesie pod W∏oszczowà bandyta za-

bi∏ 16-letniego ch∏opca. Podczas ob∏awy strzela∏

do policjantów, dwóch z nich ci´˝ko raniàc. Sàd ska-

za∏ go na do˝ywocie. Orzek∏ te˝, ˝e poza karà wi´-

zienia musi zap∏aciç po 10 tys. z∏ odszkodowania dla

ka˝dego z policjantów. W jaki sposób mieliby to wy-

egzekwowaç, sàd nie okreÊli∏, stwierdzajàc jedynie,

˝e ten wyrok to tylko uznanie faktu, i˝ policjantom

pieniàdze si´ nale˝à. 

– Teoretycznie jest to mo˝liwe, bo przecie˝ siedzàcy

w wi´zieniu przest´pca mo˝e dostaç spadek lub wy-

graç na loterii – ironizowa∏, relacjonujàc to orzeczenie

jeden z radiowych dziennikarzy.

Cz∏owiek, który uczyni∏ Walentego S. inwalidà, jest

ciàgle na wolnoÊci. Sprawa ciàgnie si´ siódmy rok

w ró˝nych instancjach, bandyta, chocia˝ rozpoznany

i wskazany przez ofiar´, ma si´ dobrze, prowadzi biz-

nes w Poznaniu i wynajmuje najdro˝szych adwokatów.

A sàd stwierdzi∏, ˝e nie ma wystarczajàcych dowodów

winy, aby go skazaç. Pozostali czterej napastnicy,

w tym m.in. Rosjanie, do dziÊ sà poszukiwani listem

goƒczym. 

KOMU, ZA CO
To oczywiste, ˝e Skarb Paƒstwa, ponoszàc odpowie-

dzialnoÊç za dzia∏ania swoich funkcjonariuszy, wyp∏aca

zadoÊçuczynienie osobom poszkodowanym w wyniku

tych dzia∏aƒ. I oczywiste jest równie˝, ˝e nie ma takiej

sumy, która by rekompensowa∏a ludzkie zdrowie i ˝y-

cie. Tyle ˝e obliczane sà one wed∏ug ca∏kiem innych

stawek, a zdrowie gliniarza wycenione jest na znacz-

nie mniej… 

Za ka˝dy procent utraconego zdrowia Dawid Lis

dosta∏ 9000 z∏otych, Adam Staƒczyk – 438 z∏otych,

Walenty S. – 381 z∏otych, a Dariusz M. – 374 z∏ote. 

Gdyby oceniaç tylko na podstawie tych liczb, to

zdrowie poszkodowanego przez Policj´ obywatela 

warte jest prawie milion z∏otych, a utracone zdrowie

poszkodowanego przez przest´pc´ policjanta – oko∏o

40 tysi´cy. ■

EL˚BIETA SITEK
zdj. autorka (1), EAST NEWS/Agencja SE (1) i archiwum 
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EDWARD MAZUR, urodzony 25.10.1946 r.,

20 paêdziernika br. zosta∏ zatrzymany

przez FBI w Chicago. Jest podejrzany

o zlecenie zabójstwa nadinsp. Marka 

Papa∏y, do którego dosz∏o 25 czerwca

1998 roku. ,,Rozpocz´cie procedury 

ekstradycyjnej stwarza szans´ na zakoƒ-

czenie Êledztwa i przedstawienie zarzutów

innym osobom, które równie˝ stojà za tym

zabójstwem. Dzi´kujemy wszystkim, którzy

przyczynili si´ do aresztowania Edwarda

Mazura” – czytamy w oÊwiadczeniu ˝ony

i córki Marka Papa∏y. 

ANDRZEJ TYBURSKI, syn Stanis∏awa, pseu-

donim „Tyburek”, urodzony 31 marca

1972 r., ostatnio zamieszka∏y  w Warsza-

wie przy ul. Garncarskiej 19. Poszukiwany

od 1999 r. Podejrzany o przest´pstwa 

kryminalne w ca∏ym kraju, w tym o zabój-

stwo policjanta w Miko∏ajkach 17 sierp-

nia 2002 r.

MAREK STO¸PIAK, pseudonim „Koala”,

urodzony 14 stycznia 1968 r., zamieszka∏y

w Mi´dzyrzeczu. Rysopis: wzrost oko-

∏o 171–175 cm, sylwetka kr´pa, musku-

larna, w∏osy ciemne, twarz pe∏na, nos gar-

baty, na lewym barku tatua˝ z wizerun-

kiem Êmierci, na prawym kozioro˝ca. 

Poszukiwany przez Prokuratur´ Rejonowà

i Sàd Okr´gowy w Zielonej Górze oraz Sàd

Rejonowy w S∏ubicach m.in. za handel

narkotykami. Jest niebezpiecznym prze-

st´pcà – w przesz∏oÊci by∏ wielokrotnie

karany za czyny zwiàzane u u˝yciem prze-

mocy (uprowadzenia, pobicia, groêby 

karalne). 

MARIUSZ SZCZYPI¡SKI, syn W∏adys∏awa

i Marianny, pseudonim „Kenes” lub „Ke-

nys” urodzony 7 maja 1977 r., zamieszka-

∏y w Pu∏tusku. Rysopis: wzrost oko-

∏o 185 cm, sylwetka kr´pa. Poszukiwany 

listem goƒczym przez Prokuratur´ Okr´go-

wà w Ostro∏´ce za przynale˝noÊç do zorga-

nizowanej grupy przest´pczej oraz handel

narkotykami. 

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

Na podstawie materia∏ów 
Biura Kryminalnego KGP oraz KWP 

opracowa∏ T.N.

JANUSZ PIEGZIK, syn Jana i Marii, urodzony

2 listopada 1954 r. w Bydgoszczy. Ostatnio

zamieszka∏y w Jaworznie. Rysopis: wzrost

oko∏o 165–170 cm, kr´pa budowa cia∏a,

w∏osy ciemnoblond czesane do góry, wàsy,

twarz okràg∏a, cera Êniada, czo∏o wysokie,

∏ysina czo∏owa, oczy ciemne, nos ma∏y,

uszy ma∏e. Poszukiwany za zabójstwo 

listem goƒczym od 6 czerwca 2000 r. 

wydanym przez Prokuratur´ Rejonowà

w Jaworznie.

JEWGIENIJ NAGORIANSKYJ, pseudonim

„˚enia”, urodzony 12 kwietnia 1968 r., oby-

watel Ukrainy. Rysopis: wzrost ok. 163 cm,

sylwetka szczup∏a, w∏osy krótkie, proste,

ciemne, wàsy szczotkowate, twarz owalna,

cera Êniada, czo∏o wysokie, nos Êredni,

garbaty, koniuszek nosa gruby. Widoczne

ubytki uz´bienia. Znaki szczególne: blizny

po ranie ci´tej na prawym przedramieniu.

Poszukiwany listem goƒczym za zabójstwo

od 2001 r. przez Prokuratur´ Rejonowà

w Krakowie-Krowodrzy. (zdj´cie z 2000 r.)

TOMASZ KUFLOWSKI, vel Kuflowski-

-Âwistak, urodzony 27 wrzeÊnia 1975 r.

Poszukiwany listem goƒczym przez Proku-

ratur´ Apelacyjnà w Katowicach, m.in

za udzia∏ w zorganizowanej grupie prze-

st´pczej i pobicie ze skutkiem Êmiertel-

nym. Zachowaç szczególne Êrodki ostro˝-

noÊci. Mo˝e posiadaç broƒ palnà.

SYLWESTER FLIS, syn Zbigniewa i Anny,

urodzony 25 paêdziernika 1980 r., 

zamieszka∏y w Lublinie. Rysopis: wzrost

oko∏o 180 cm, sylwetka Êrednia; w∏osy 

jasnoblond, czesane na je˝a, cera Êniada.

Poszukiwany listem goƒczym przez Proku-

ratur´ Rejonowà w Lublinie za usi∏owanie

zabójstwa oraz inne przest´pstwa. 

(ZATRZYMANY 30 WRZEÂNIA 2006 r.

W MADRYCIE DZI¢KI WSPÓ¸PRACY POLI-

CJI Z INTERPOLEM)

Top lista

ZATRZYMANY

ZATRZYMANY
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P rzez kilka lat rozpowszechnia∏ w Internecie zdj´cia i fil-

my pornograficzne z udzia∏em nieletnich dziewczynek.

We wrzeÊniu br., dzi´ki Êcis∏ej wspó∏pracy z Interpolem,

zosta∏ zatrzymany przez polskà Policj´. 

Niespe∏na oÊmioletnia dziewczynka. Drobna, delikatna.

Jest kompletnie naga. Na brzuszku ma nalepiony tatua˝

przedstawiajàcy Myszk´ Miki. Twarzy dziecka nie widaç, 

zas∏oni´ta jest zielonymi liÊçmi. 

Takie zdj´cie w paêdzierniku 2003 roku znaleêli w Internecie

szwedzcy policjanci i, wraz z 50 innymi, przes∏ali je do centra-

li Interpolu w Lyonie. Trafi∏y do tworzonej w∏aÊnie bazy zapi-

sów wykorzystywania seksualnego dzieci pod kryptonimem

„Zielone LiÊcie”. W lip-

cu 2005 roku 20 kolejnych

fotografii i filmów pornogra-

ficznych z udzia∏em tej sa-

mej dziewczynki namierzyli

w sieci kanadyjscy policjan-

ci. Te materia∏y te˝ trafi∏y

do Interpolu. Tam przypusz-

czano, ˝e pochodzà z które-

goÊ z krajów s∏owiaƒskich.

O konsultacje poproszono

oficerów z Europy Ârodko-

wo-Wschodniej, którzy pra-

cujà w Lyonie. 

– Jeden film oglàda∏em ze

dwadzieÊcia razy, zanim wy-

∏apa∏em s∏owa w j´zyku pol-

skim – opowiada oficer dele-

gowany do Interpolu przez

KGP. – Doros∏y m´êczyzna

dotyka nagà dziewczynk´, s∏ychaç nastrojowà muzyk´,

a w tle ledwo s∏yszalny dialog: „to dobre”, mówi m´˝czyzna,

„odejdê, odejdê”, odpowiada ofiara... 

DZIEWCZYNKA Z TATUA˚EM
Z up∏ywem czasu w Internecie zacz´∏o pojawiaç si´ coraz wi´-

cej materia∏ów pornograficznych z udzia∏em „Dziewczynki

z tatua˝em” – taki kryptonim nadali sprawie Szwedzi (póêniej

zmieniony na „Anna”). Dowodów na rozszyfrowanie sprawcy

i ofiary jednak nie by∏o. „Producent” pod wszystkie filmy pod-

k∏ada∏ muzyk´, wmontowywa∏ te˝ znaki graficzne Warner 

Home Video. Twarze m´˝czyzny i dziecka maskowa∏ liÊçmi

lub p∏omieniami.

Na prze∏omie marca i kwietnia br. do Interpolu na szkolenie

– finansowane przez Mi´dzynarodowe Centrum ds. Zaginio-

nych i Wykorzystywanych Dzieci – pojecha∏a kom. Monika So-

ko∏owska z Centralnego Zespo∏u do walki z Handlem Ludêmi.

– Moim zadaniem by∏o obejrzenie wszystkich zdj´ç i fil-

mów dotyczàcych sprawy „Anna”, odnalezienie ofiary

i sprawcy – mówi Soko∏owska. – Obejrza∏am ich tysiàce,

ka˝de wielokrotnie. Film od strony technicznej by∏ bardzo

s∏abej jakoÊci, ale stanowi∏ dowód, ˝e mamy do czynienia

ze sprawà polskà. Na jednym z kadrów dostrzeg∏am samo-

chód z numerami rejestracyjnymi. Niestety, nie da∏o si´ ich

wy∏uskaç.

Pani komisarz do kraju wróci∏a z zaszyfrowanà p∏ytà,

na której znajdowa∏y si´ obrazy molestowania dzieci. Doty-

czy∏y one sprawy „Anna”, ale te˝ wielu innych realizowanych

przez polskà Policj´. 

– Koledzy z Interpolu systematycznie dosy∏ali nam nowe

materia∏y – mówi Monika Soko∏owska. – Ca∏y czas byliÊmy

w kontakcie z Warrenem Bulmerem, kanadyjskim policjantem,

który przesy∏a∏ nam materia∏y dotyczàce „Dziewczynki z tatu-

a˝em”. Widaç na nich, ˝e ten sam m´˝czyzna wykorzystywa∏

seksualnie, w bardzo wyuz-

dany sposób, równie˝ inne

dzieci. Na klatkach schodo-

wych, w piwnicach, w samo-

chodzie. 

OJCIEC CHRZESTNY
Aby do dzia∏aƒ w∏àczyli si´

dochodzeniowcy, nale˝a∏o

ustaliç miejscowoÊç, gdzie

dzia∏a∏ pedofil. Punktem

zaczepienia by∏o zdj´cie,

na którym widaç zaparko-

wany na ulicy samochód,

a w tle flag´ tvp. Monika

Soko∏owska przez kilka 

tygodni, po s∏u˝bie, jeêdzi-

∏a po Warszawie, szukajàc

identycznego miejsca.

I zidentyfikowa∏a je – okoli-

ce gmachu g∏ównego telewizji publicznej.

Wtedy wkroczyli policjanci z Komendy Sto∏ecznej Policji.

To oni m.in. sprawdzili kilkaset warszawskich przedszkoli

i nale˝àcych do nich placów zabaw. Z jednego ze zdj´ç

przekazanych przez Interpol uda∏o si´ bowiem rozszyfro-

waç, ˝e z mieszkania, w którym znajdujà si´ sprawca i je-

go ofiara, widaç takie w∏aÊnie miejsce. I warszawscy poli-

cjanci, po wielu tygodniach ˝mudnej pracy, zlokalizowali

je. 3 wrzeÊnia br. pedofil zosta∏ zatrzymany. Okaza∏ si´

nim 49-letni Marek M., ˝onaty, ojciec dwóch ch∏opców.

Ofiara – dziewczynka z tatua˝em – to jego kuzynka. By∏ jej

ojcem chrzestnym.

Rozwiàzanie sprawy o kryptonimie „Anna” to olbrzymi

sukces polskiej Policji. Zidentyfikowania sprawcy i jego ofia-

ry dokonano jedynie na podstawie analizy materia∏ów, nie

numeru IP. Interpol, w dowód uznania dla pracy naszych

funkcjonariuszy, powierzy∏ polskiej Policji przeprowadzenie

konferencji podsumowujàcej szkolenia w Lyonie, która 

odby∏a si´ na poczàtku paêdziernika br. w Warszawie. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Interpol, KGP

Kryptonim ,,Anna”
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W Paƒskim gabinecie wisi du˝e zdj´cie wie˝ World
Trade Center. Z pewnoÊcià pami´ta Pan, co robi∏,
kiedy TO si´ zdarzy∏o.

– Siedzia∏em tu, w Lyonie, w tym gabinecie, kiedy

ze Stanów zadzwoni∏ mój brat i powiedzia∏ „w∏àcz tele-

wizj´”. A dalej to ju˝ wszyscy wiemy.

Jakà rol´ pe∏ni∏ Interpol po wydarzeniach
11 wrzeÊnia 2001 r.?

– To by∏ najwi´kszy dotàd atak terrorystyczny. Oczy-

wiÊcie od razu zaoferowaliÊmy USA naszà pomoc, któ-

ra zosta∏a przyj´ta. Gdy ju˝ wiadomo by∏o, kogo szu-

kaç, najszybciej jak si´ da∏o wys∏aliÊmy czerwone noty

za poszukiwanymi w zwiàzku z zamachem. Nasi ludzie

byli w Nowym Jorku, pomagali identyfikowaç zw∏oki.

Byli te˝ w Afganistanie. Ale przyznaç musz´, ˝e nasza

rola nie by∏a wiodàca. Koƒczy∏ si´ w∏aÊnie pierwszy rok

mojego urz´dowania na tym stanowisku. Sekretariat

Generalny Interpolu nie by∏ wtedy centrum, które

szybko reagowa∏o na takie kryzysy. Tu pracowa∏o si´

pi´ç dni w tygodniu, od 8.00 do 18.00 czasu europej-

skiego. 11 wrzeÊnia obieca∏em, ˝e w centrali Interpolu

Êwiat∏a ju˝ nigdy nie zgasnà. I tak jest do dziÊ. 

Co si´ odtàd zmieni∏o? 
– Odkàd objà∏em funkcj´ sekretarza generalnego,

zacz´liÊmy tworzyç struktur´, która mia∏a dzia∏aç

24 godziny na dob´. Centrum Dowodzenia i Koordy-

nacji (CCC – red.) uruchomiliÊmy 11 wrzeÊnia 2001

roku. W 2000 r., kiedy tu przyszed∏em, mi´dzynarodo-

we listy goƒcze, czyli czerwone noty, rozsy∏aliÊmy

do wszystkich paƒstw w formie papierowej. Czasem

zajmowa∏o to nawet pó∏ roku. Natychmiast powo∏a∏em

zespó∏, który zaczà∏ opracowywaç elektroniczny spo-

sób ich dystrybucji. MieliÊmy go uruchomiç 15 wrze-

Ênia 2001. Ataki na WTC przyspieszy∏y bieg wydarzeƒ

i system I-24/7 zaczà∏ dzia∏aç tego wieczora. ByliÊmy

pierwszà organizacjà policyjnà na Êwiecie, która zacz´-

∏a wykorzystywaç Internet do przekazywania bardzo

precyzyjnych informacji. System I-24/7 umo˝liwia

przesy∏anie nie tylko danych, ale i zdj´ç, Êladów linii

papilarnych i kodów genetycznych. Rozes∏anie na ca∏y

RONALD KENNETH NOBLE jest Amerykani-
nem, profesorem prawa i absolwentem ekono-
mii. Pracowa∏ w amerykaƒskim Departamencie
SprawiedliwoÊci, Biurze Prokuratora General-
nego i w Departamencie Skarbu. W tym ostat-
nim, w latach 1994–1996, nadzorowa∏ prac´ naj-
wi´kszych amerykaƒskich federalnych agencji
bezpieczeƒstwa, z Secret Service i s∏u˝bami
celnymi. By∏ cz∏onkiem Komitetu Wykonawcze-
go Interpolu i szefem 33-osobowego zespo∏u
zadaniowego do walki z praniem pieni´dzy,
którà w 1989 roku powo∏a∏a G7 – grupa najbo-
gatszych paƒstw Êwiata. 

Tu Êwiat∏a 
nie gasnà
RONALD KENNETH NOBLE pe∏ni funkcj´ sekretarza
generalnego Interpolu od listopada 2000 roku.
Z miesi´cznikiem „Policja 997” rozmawia∏ o tym, 
co zmieni∏o si´ w tej najstarszej policyjnej organizacji
Êwiata w ostatnich latach.



POLICJA 997        listopad 2006 r. Interpol ÂWIAT 13

Êwiat czerwonej noty za kryminalistà czy terrorystà

trwa teraz par´ godzin. 

W nast´pnych latach nastàpi∏y kolejne zamachy
terrorystyczne – w Madrycie i w Londynie. Interpol
by∏ ju˝ lepiej przygotowany?

– Do takich zdarzeƒ nikt nigdy nie jest dobrze przy-

gotowany. Ale 11 marca 2004 r. dzia∏a∏o ju˝ nasze

CCC. ZapytaliÊmy Madryt, czy przys∏aç im pomoc

i natychmiast zacz´liÊmy organizowaç zespó∏ szybkie-

go reagowania, który pojecha∏ na miejsce. W jego sk∏ad

wszed∏ mi´dzy innymi nowojorski detektyw. Koncep-

cja tworzenia takich zespo∏ów powsta∏a w 2002 roku.

Tu, do Lyonu, sp∏ywa∏y informacje, które okaza∏y si´

istotne dla Êledztwa. W stolicy Hiszpanii zgin´∏o 191

osób, blisko dwa tysiàce odnios∏o obra˝enia. Policja

mia∏a odciski palców zamachowców. Tymczasem

w Serbii zatrzymano m´˝czyzn´, który posiada∏ iracki

paszport na nazwisko Midhat Salah. Serbskie biuro 

Interpolu sprawdzi∏o w Bagdadzie – dane by∏y fa∏szy-

we. Oficerowie z Belgradu, za pomocà systemu I-24/7,

wys∏ali w Êwiat zdj´cia i Êlady linii papilarnych niele-

galnego imigranta. W madryckim biurze Interpolu na-

tychmiast okaza∏o si´, ˝e odciski nale˝à do Abdelmaji-

da Bouchara, Marokaƒczyka zamieszanego w zamach.

Zosta∏ aresztowany w Belgradzie.

Za terrorystami Interpol rozsy∏a takie same listy
goƒcze, jak za kryminalistami?

– Od 2004 roku, we wspó∏pracy z Radà Bezpie-

czeƒstwa ONZ, rozsy∏amy tzw. noty specjalne. Doty-

czà cz∏onków Al Kaidy i Talibów i dotàd wystosowa-

liÊmy ich 257. Z terroryzmem ma te˝ zwiàzek nowa,

pomaraƒczowa nota, którà rozsy∏amy, by ostrzec

przed ∏adunkami wybuchowymi i innymi niebez-

piecznymi materia∏ami.

Zwyk∏ Pan u˝ywaç okreÊlenia „rodzina Interpolu”. 
To dosyç liczna rodzina: ma 186 cz∏onków. Wie Pan,
jakie sà ich g∏ówne problemy, odwiedzi∏ ich Pan?

– By∏em w 102 krajach. Mówiàc o „rodzinie”, mam

na myÊli pragnienie, by policjant nawet w najdalszym

zakàtku Êwiata wiedzia∏, ˝e nie jest sam, a sprawa, któ-

rà si´ zajmuje, nie jest tylko „jego”. Bo ka˝dy rodzaj

przest´pczoÊci, zanim sta∏ si´ globalny, by∏ gdzieÊ pro-

cederem lokalnym. Chcia∏bym, ˝eby ˝aden policjant

nie by∏ pozostawiony sam sobie. 

Jak du˝o ludzi na Êwiecie dzia∏a w imieniu
Interpolu?

– Trudno okreÊliç to precyzyjnie. Jedna liczba mo˝e

byç bardzo niska, inna – bardzo wysoka. W Sekretaria-

cie Generalnym w Lyonie, w szeÊciu biurach regional-

nych i w biurze ∏àcznikowym przy ONZ jest

zatrudninych 539 osób. To nie za wiele. Do tego nale-

˝y dodaç wszystkich pracujàcych w 186 krajowych biu-

rach Interpolu. I nie b´dzie przesadà, jeÊli uznamy, 

˝e ka˝dy policjant na Êwiecie dzia∏a w imieniu naszej 

organizacji. 

Interpol ma 83 lata. Jaka by∏a idea jego twórców
i jak jest ona realizowana dziÊ?

– Jest kilka teorii powstania Interpolu. Najbardziej

prawdopodobna jest ta, ˝e w jednym z krajów porwa-

no dziecko i wiadomo by∏o, ˝e mog∏o ono zostaç wy-

wiezione do innego kraju. Potrzeba by∏a wi´c czysto

operacyjna. Potem zacz´to tworzyç organizacyjne

ramy struktury, która s∏u˝y∏a wymianie informacji. To

trwa∏o lata. Teraz, kiedy mamy skuteczny system 

komunikowania si´ policji na ca∏ym Êwiecie, i kiedy

Interpol s∏u˝y konkretnym wsparciem, znowu wraca-

my do zaspokajania potrzeb operacyjnych. To powrót

do korzeni, choç technologicznie na znacznie wy˝-

szym poziomie. 

Którà spoÊród trzech podstawowych funkcji Interpolu
uwa˝a Pan za najwa˝niejszà, niezb´dnà 
we wspó∏pracy policji Êwiatowych?

– JeÊli sto∏ek ma trzy nogi, nie móg∏by staç bez

jednej z nich. Bezpieczny system komunikowania to

podstawa wspó∏pracy. Baza danych i wymiana infor-

macji sà niezb´dne, jeÊli chcemy dzia∏aç skutecznie.

Podam przyk∏ad. Przed 11 wrzeÊnia 2001 r. paƒstwa

cz∏onkowskie nie przekazywa∏y sobie informacji

o osobach podejrzewanych o terroryzm, bo by∏y to

Interpol powsta∏ w 1923 roku, a Rzeczpospolita Pol-
ska by∏a jednym z jego za∏o˝ycieli. W 1946 roku, kie-
dy ju˝ Milicji Obywatelskiej w szeregach najwi´kszej
organizacji policyjnej nie by∏o, powsta∏a Konstytucja
Mi´dzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych
– Interpol. Dokument ten opiera si´ na Deklaracji
Praw Cz∏owieka i zabrania jakiejkolwiek interwencji
czy aktywnoÊci o charakterze politycznym, militar-
nym, religijnym czy rasowym. Paƒstwa cz∏onkowskie

Interpolu (wszystkie kraje Êwiata) dzia∏ajà zgodnie z prawem wewn´trz-
nym. Polsk´ ponownie przyj´to do Interpolu w 1990 roku. 
Misjà Interpolu jest u∏atwianie mi´dzynarodowej wspó∏pracy policji,
wspieranie organizacji, w∏adz i s∏u˝b w zapobieganiu mi´dzynarodowej
przest´pczoÊci. Roczny bud˝et organizacji to 42 miliony euro i w po-
nad 80 procentach pochodzi ze sk∏adek paƒstw cz∏onkowskich. Reszta
z dotacji i darowizn.
W siedzibie Sekretariatu Generalnego w Lyonie we Francji dzia∏ajà wy-
dzia∏y ds.: narkotyków i zorganizowanej przest´pczoÊci, przest´pczoÊci
finansowej i zaawansowanej, zbiegów, publicznego bezpieczeƒstwa i ter-
roryzmu, handlu ˝ywym towarem. 
Interpol ma na Êwiecie szeÊç biur regionalnych: w Argentynie, Kenii, Sal-
wadorze, Tajlandii, Wybrze˝u KoÊci S∏oniowej i Zimbabwe oraz przedsta-
wicielstwo w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Jeszcze w tym roku biuro
∏àcznikowe ma powstaç w Hadze, w Europolu.
Za pomocà Êwiatowego systemu bezpiecznej komunikacji policji I-24/7,
do którego majà dost´p krajowe biura Interpolu w 185 paƒstwach (nie
pod∏àczono jeszcze Somalii), policje z ca∏ego Êwia-
ta mogà korzystaç z nast´pujàcych baz danych: no-
minalnych (nazwiska i podstawowe dane), skra-
dzionych i utraconych dokumentów, skradzionych
dzie∏ sztuki, skradzionych pojazdów, odcisków pal-
ców, kodów DNA, obrazów seksualnego wykorzy-
stywania dzieci. 
Dost´p do dwóch ostatnich baz jest – ze wzgl´dów
oczywistych – ograniczony.

▲



ÂWIAT Interpol POLICJA 997        listopad 2006 r.14

informacje zbyt „delikatne”. System I-24/7 umo˝liwi∏ bezpiecz-

nà wymian´ takich danych. Ich udost´pnianie jest dobrowolne:

policje paƒstw cz∏onkowskich same decydujà, o kim informowaç

Êwiat. W rezultacie mamy teraz w bazie prawie 11 tysi´cy osób

podejrzewanych o terroryzm – pi´ç razy wi´cej ni˝ w 2001 r.

I dane te sà dost´pne dla ka˝dego ze 186 paƒstw cz∏onkowskich.

Trzecia „noga” Interpolu to wsparcie, którego udzielamy poli-

cjom Êwiata przez 24 godziny na dob´. Nasze centrum dowodze-

nia i koordynacji dzia∏a nieprzerwanie od 11 wrzeÊnia 2001 r. 

Tu ka˝dej doby sp∏ywa ponad 25 tysi´cy informacji w czterech

j´zykach. Najwi´cej – ponad po∏owa – po angielsku, 25 proc.

po francusku, 20 proc. w j´zyku hiszpaƒskim i 5 proc. w arab-

skim. Tu zapadajà decyzje o powo∏aniu zespo∏ów interwencyj-

nych i wys∏aniu ich w Êwiat w wypadku sytuacji kryzysowych.

Stàd wysy∏a si´ noty, nie tylko czerwone, na ˝àdanie policji

paƒstw cz∏onkowskich. 

Interpol ma najwi´kszà baz´ przest´pców na Êwiecie, jak si´
domyÊlam. Jak du˝o nazwisk, Êladów daktyloskopijnych, kodów
genetycznych jest w tutejszych komputerach?

– Nie ka˝da z tych baz jest liczbowo najwi´ksza na Êwiecie. Dys-

ponujemy zasobami informacyjnymi wszystkich 186 cz∏onków i to

stanowi o naszej sile. Ka˝de z paƒstw gromadzi dane o skradzio-

nych i zagubionych dowodach to˝samoÊci. Od 2002 roku tworzymy

globalnà baz´ danych o takich dokumentach. Teraz uczestniczy

w tym 114 paƒstw i mamy ponad 12 milionów wpisów. JeÊli ktoÊ

pos∏uguje si´ skradzionym dokumentem na którejkolwiek z granic,

mo˝e byç prawie pewien, ˝e oszustwo zostanie wykryte. Od grud-

nia ubieg∏ego roku system ten dzia∏a w Szwajcarii. Co miesiàc 

20 tysi´cy policjantów sprawdza w naszej bazie 400 tysi´cy doku-

mentów. I 100 osób miesi´cznie zostaje zatrzymanych, bo pos∏ugu-

jà si´ skradzionymi/zgubionymi dowodami to˝samoÊci. Na pary-

skim lotnisku Charlesa de Gaulle’a sprawdza si´ 80 tysi´cy doku-

mentów miesi´cznie.

W bazie mi´dzynarodowych przest´pców mamy ponad 171 tysi´-

cy nazwisk, 53 tysiàce Êladów daktyloskopijnych i 60 tysi´cy profi-

li DNA. Poszukujemy na Êwiecie oko∏o 46 tysi´cy osób, w tym

ponad tysiàca Polaków. W bie˝àcym roku, do koƒca wrzeÊnia,

na podstawie naszych not aresztowano 3197 przest´pców.

Pe∏ni Pan funkcj´ sekretarza generalnego Interpolu ju˝ drugà
kadencj´. Jaka jest g∏ówna zasada, którà chcia∏by Pan wcieliç
w ˝ycie organizacji?

– Staram si´, by odmieniony i przeorganizowany Interpol by∏

wa˝ny w codziennej pracy policji na Êwiecie. Chcia∏bym, by rzàdzà-

cy i organy wymiaru sprawiedliwoÊci uÊwiadomili sobie, ˝e bezpie-

czeƒstwo obywateli ich paƒstw b´dzie wi´ksze, jeÊli b´dà korzysta-

li z wiedzy nie tylko w∏asnej, ale i mi´dzynarodowych baz danych. 

Jak ocenia Pan obecnoÊç Polski w Interpolu? 
– To jeden z za∏o˝ycieli organizacji, aktywny w pracach i wymianie

informacji, szczególnie jeÊli chodzi o baz´ skradzionych pojazdów.

Ostatnio Polska by∏a bardzo zaanga˝owana w du˝à mi´dzynarodowà

spraw´ zwiàzanà z seksualnym wykorzystywaniem nieletnich. Filmy

i zdj´cia umieszczone w Internecie, które trafi∏y do nas z Kanady,

powsta∏y – jak si´ okaza∏o – w Warszawie. Polska Policja ustali∏a miej-

sca przest´pstw, ofiary i – co najwa˝niejsze – sprawc´, który zosta∏

aresztowany. To znowu pokazuje, ˝e nie ma przest´pczoÊci wy∏àcz-

nie lokalnej: przest´pca dzia∏a∏ w Warszawie, ale Internet umo˝liwi∏

mu zaistnienie na ca∏ym Êwiecie. Filmy i zdj´cia, które zrobi∏, trafi∏y

do bazy ponad pó∏ miliona plików internetowych, którà zgromadzili-

Êmy. Dzi´ki niej policje zidentyfikowa∏y i uwolni∏y od oprawców ju˝

oko∏o 500 dzieci – ofiar pedofilii w 29 krajach, w tym w Polsce. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

IRENA FEDOROWICZ
zdj. Interpol

▲
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Miasto 
rzekà podzielo
Miasto 
rzekà podzielo
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lonelone Most na rzece Ibar pilnowany jest 
dzieƒ i noc. Zasieki, zapory, szlabany
i blokady oddzielajà dwie zwaÊnione
nacje. Serbowie na pó∏nocy, 
Sziptarzy na po∏udniu. 
PoÊrodku wojska KFOR i policja. 
Kosowska stabilizacja... 
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P rzez most nikt nawet nie próbuje si´ przedostaç.

To tu dochodzi∏o do najwi´kszych rozruchów,

które stawa∏y si´ zarzewiem dla ca∏ej prowincji.

Tak by∏o w 2002 r., gdy podczas zamieszek rannych zo-

sta∏o 17 polskich policjantów i w 2004 r., gdy pog∏oska

o przyczynieniu si´ Serbów do Êmierci trzech albaƒ-

skich ch∏opców, którzy uton´li w Ibarze, wywo∏a∏a

krwawe starcia w najodleglejszych kraƒcach Kosowa. 

GRANATY W DOLCE VITA 
Most otwierano niejeden raz. Zawsze jednak powodu-

je to wzrost ciÊnienia w i tak napi´tych stosunkach

i mo˝liwoÊç nowej konfrontacji. 

Pod koniec sierpnia w knajpie pod wdzi´cznà nazwà

Dolce Vita, po pó∏nocnej stronie rzeki, wybuch∏ gra-

nat. Rannych zosta∏o dziewi´ç osób (w tym brytyjski

policjant i Holenderka). Do dziÊ trudno powiedzieç,

kto stoi za zamachem, choç agencje poda∏y, ˝e zatrzy-

mano albaƒskiego nastolatka, który próbowa∏ uciec

z miejsca zdarzenia. Czy chodzi∏o o sprowokowanie

kolejnej fali przemocy, czy pokazanie, ˝e wbrew rapor-

tom administracji ONZ sytuacja wcale nie jest stabil-

na, czy w koƒcu o zwrócenie uwagi opinii mi´dzynaro-

dowej na ten skrawek ziemi w Europie, o którym Êwiat

przypomina sobie dopiero wtedy, gdy poleje si´ krew. 

W Dolce Vita przesiadujà bridge-watchersi, serbscy

stra˝nicy mostu, którzy z pó∏nocnej strony monitorujà

sytuacj´ na newralgicznej przeprawie. 

Po wybuchu most zamkni´to tak˝e dla samochodów

ONZ. Sytuacja jest o tyle dziwna, ˝e na Ibarze sà jesz-

cze dwie inne przeprawy: k∏adka, którà spokojnie

mogà przekroczyç granicznà rzek´ piesi, i drugi most,

przez który mo˝na swobodnie przejechaç, choç

po ostatnich wydarzeniach wystawiono posterunki si∏

mi´dzynarodowych. Granica to zresztà umowna, bo

oficjalnie Kosowo, w tym tak˝e Mitrowica, to jeden

twór administracyjny...

W STREFIE EURO 
Tak ∏adnie wyglàda to wszystko tylko na papierze.

W rzeczywistoÊci to dwa ró˝ne Êwiaty. Albaƒska cz´Êç,

bez procedur, dostosowywania bilansu p∏atniczego

i rygorów bud˝etowych, od dawna uznaje za swojà wa-

lut´ euro. Po drugiej stronie Ibaru w mitrowickich

sklepach p∏aci si´ dinarami, choç od klientów z orga-

nizacji mi´dzynarodowych, po szybkim przeliczeniu,

ekspedientka przyjmie tak˝e walut´ europejskà. 

Wojna podzieli∏a miasto, które wczeÊniej by∏o jed-

nym organizmem. 

Po obu stronach rzeki zosta∏y instytucje, zak∏ady

pracy, szko∏y, z których wczeÊniej wszyscy korzystali

wspólnie, a teraz ich u˝ytkowników okreÊla miejsce

po∏o˝enia. Dlatego serbskie szko∏y pracujà na zmiany,

dlatego w pó∏nocnej cz´Êci miasta otwarto filie uczel-

AKSh – Armata Kombetare Shqiptare (Albaƒska Armia Narodowa)
– organizacja wpisana w 2003 r. na amerykaƒskà list´ ugrupowaƒ ter-
rorystycznych, powsta∏a po walkach w Macedonii w 2001 r. Najbardziej
radykalny od∏am bojowników, którzy chcà wcieliç w ˝ycie idee „Wiel-
kiej Albanii”. Politycznà przybudówkà jest FBKSh (Front dla Albaƒskie-
go Zjednoczenia Narodowego).

KFOR – Kosovo Force – mi´dzynarodowe si∏y wojskowe stacjonujàce
w Kosowie, w amerykaƒskiej bazie BONDSTEEL sà tak˝e polscy ˝o∏nierze. 

KPS – Kosovo Police Service – miejscowa policja, w której s∏u˝à zarów-
no Albaƒczycy, jak i Serbowie, stworzona przez mi´dzynarodowà admi-
nistracj´ prowincji. 

SPU – Special Police Unit (Jednostka Specjalna Policji), obecnie w Koso-
wie lansowana tak˝e nazwa FPU (Force Police Unit – w wolnym t∏uma-
czeniu – si∏owa jednostka policyjna, czyli coÊ na kszta∏t naszych OPP,
strona polska obstaje jednak przy SPU. Jako ˝e w ka˝dej rotacji jest 
wielu „ateciaków”, jednostka ma faktycznie charakter specjalny. 

UNMiK – United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (Tym-
czasowa Misja Administracyjna ONZ w Kosowie).

Bezpieczeƒstwo przede wszystkim – dowódca polskiej
SPU podinsp. Zbigniew Zubel pokazuje p∏k. Leszkowi

Tobiaszowi i mjr. Bartoszowi Kiliaƒczykowi teren
pe∏nienia s∏u˝by polskich policjantów. Bardzo wa˝na

jest wymiana informacji o minach, które w górzystym
terenie, po ka˝dej zimie zmieniajà po∏o˝enie

Polski obóz jest ca∏y czas pilnie strze˝ony. 
Par´ miesi´cy temu ktoÊ z okolicznych wzgórz
namierza∏ go laserem. Wysz∏o to dopiero 
na zdj´ciach satelitarnych
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ni z Serbii, dlatego w obu cz´Êciach, podobnie jak

w ca∏ej prowincji, bezrobocie si´ga 60–70 proc. 

WIARA I NADZIEJA
– Wojna by∏a straszna – wspomina Danuta Radovic, Po-

lka od dwudziestu lat mieszkajàca w Kosowie. – Wszy-

scy, którzy mogli, wys∏ali dzieci do Serbii, ja te˝ uloko-

wa∏am swoje u rodziny m´˝a. Na miejscu zostali tylko

zmobilizowani m´˝czyêni i kobiety. Wystawiano stra˝e,

chcieliÊmy pilnowaç swoich domów. Kobiety gotowa∏y.

Najgorszy by∏ czas niepewnoÊci, gdy usta∏y naloty, armia

jugos∏owiaƒska wycofa∏a si´, a nie wesz∏y jeszcze wojska

NATO. Dochodzi∏o do palenia domów, napadów. M∏o-

dzi Serbowie, chcàc zaimponowaç odwagà, szli na stron´

albaƒskà i ju˝ nie wracali. To by∏o niepotrzebne. 

DziÊ pani Danuta ma nadziej´, ˝e znajdzie si´ roz-

wiàzanie, które zadowoli zarówno Serbów, jak i Albaƒ-

czyków. Przetrwaç, jak sama podkreÊla, pomaga jej

wiara. Trójka dzieci albo ju˝ studiuje, albo chodzi jesz-

cze do szko∏y, oczywiÊcie na zmiany. Pracuje tylko pani

Danuta, gdy˝ w serbskiej rodzinie, ze wzgl´du na du-

˝e bezrobocie, mo˝e pracowaç tylko jedno z ma∏˝on-

ków. A jednak z tej kobiety emanujà optymizm i na-

dzieja na lepsze jutro. 

DOMY I GROBY 
Tzw. Ma∏a BoÊnia w serbskiej cz´Êci Mitrowicy przy-

pomina, ˝e dawna Jugos∏awia, cokolwiek by o niej

mówiç, by∏a jednak krajem ró˝norodnym kulturowo.

Mieszkajà tu muzu∏manie – BoÊniacy, naród stworzo-

ny sztucznie, którego miarà odr´bnoÊci by∏a i jest wy-

znawana religia. Znaleêli tu schronienie równie˝ Cy-

ganie, którzy popierajà Serbi´, a ich klitki sp∏on´∏y

na po∏udniowym brzegu Ibaru podczas starç w 2004 r.

Teraz na miejscu ich mieszkaƒ wyrastajà z ziemi cegla-

ne domy nowych w∏aÊcicieli. 

Serbski cmentarz w albaƒskiej cz´Êci Mitrowicy 
i wn´trze zdewastowanej cmentarnej cerkwi, na murze
widoczne podpisy sprawców (patrz s∏owniczek)

Pomniki w po∏udniowej

Mitrowicy: Albankà by∏a
Matka Teresa z

Kalkuty...

Swój pomnik ma tu
jednak Mehe Uka

(1962–1996), który
zbrojnie walczy∏ 

o albaƒskie Kosowo

Centrum albaƒskiej
Mitrowicy 

Miejski bazar

▲



Cia∏a oko∏o 50 osób zwieziono do tej wsi

w Kosowie i pokazano mediom jako

ofiary ludobójstwa. ˚adne badania nie

potwierdzi∏y, ˝e ludzie ci zgin´li w∏aÊnie

w tym miejscu, ani ˝e zabito ich z bliskiej

odleg∏oÊci, czyli ˝e zostali rozstrzelani przez

serbskà policj´, jak to sugerowano.

Raport komisji fiƒskich patologów, która

na proÊb´ Unii Europejskiej spraw´ bada∏a,

nie zosta∏ opublikowany. DziÊ coraz wi´cej

badaczy jest zdania, ˝e do Račaka przywie-

ziono cia∏a poleg∏ych w walce cz∏onków

Armii Wyzwolenia Kosowa (UÇK) z ró˝nych

rejonów prowincji, aby przekonaç Êwiat

o koniecznoÊci interwencji. 

CZYSTKI CZY ROZRUCHY?
NATO wkroczy∏o wi´c do Jugos∏awii, ˝eby

nie dopuÊciç do czystek etnicznych. Gdy

pi´ç lat póêniej, w 2004 r., wybuch∏y w Ko-

sowie krwawe pogromy, których ofiarami by-

∏a g∏ównie ludnoÊç serbska, mówiono tylko

o rozruchach, choç de facto by∏y to klasyczne

czystki etniczne. KilkanaÊcie tysi´cy Ser-

bów uciek∏o wtedy z prowincji. Spalono

wiele zabytkowych cerkwi i monastyrów.

KFOR mia∏ utrzymaç wielokulturowy

charakter tego regionu. Obecnie, po ka˝-

dych „rozruchach”, Kosowo staje si´ coraz

bardziej jednolite etnicznie. Serbowie

opuszczajà je w obawie o ˝ycie. 

Jednym z celów UNMiK jest powrót

uchodêców do swoich domów. Nikt przy

zdrowych zmys∏ach obecnie chyba w to nie

wierzy. Wielu domostw lub ca∏ych wsi ju˝

nie ma. Budynki, które przetrwa∏y, cz´sto

majà ju˝ nowych w∏aÊcicieli. 

Do napi´ç dochodzi nawet wÊród funk-

cjonariuszy KPS, którzy mieli byç przyk∏a-

dem, ˝e wspó∏praca jest mo˝liwa.

CO JESZCZE SI¢ ZDARZY?
Serbowie spychani sà do roli mniejszoÊci,

która powinna zadowoliç si´ tym, ˝e w ogó-

le istnieje. Pó∏nocna Mitrowica to jeden

z ostatnich skrawków prowincji, gdzie mogà

si´ czuç jak u siebie. 

Zadziwia stanowisko w∏adz ONZ. Kryzys

w 2004 r. (podczas którego wielkà skutecz-

noÊcià wykazali si´ polscy policjanci) we-

d∏ug wielu niezale˝nych ekspertów by∏

do przewidzenia. Dla opinii mi´dzynarodo-

wej by∏ natomiast wielkim zaskoczeniem.

Podobnie jest obecnie. Mimo optymizmu

w∏adz mi´dzynarodowych b´dàc w Kosowie,

mo˝na wyczuç atmosfer´ wyczekiwania

na coÊ wa˝nego. OczywiÊcie toczà si´ roz-

mowy na temat przysz∏oÊci tego zakàtka

Europy, ale zamiast koncentrowaç si´ na ko-

mentarzach wielkonak∏adowych mediów,

lepiej pos∏uchaç, co mówi kosowska ulica

i Êledziç wydarzenia. Niestety, podobnie jak

w 2004 roku, obecnie te˝ nie sà nag∏aÊniane,

a tu w∏aÊciwie nie ma tygodnia bez eksplo-

zji jakiegoÊ granatu. Czyny o charakterze ty-

powo etnicznym kwalifikowane sà najcz´-

Êciej jako przest´pstwa kryminalne. 

˚adna ze stron nie widzi przysz∏oÊci pro-

wincji w formie akceptowalnej dla przeciw-

nika. Sziptarzy chcà widzieç Kosowo jako

region czysto albaƒski, najlepiej bez ˝ad-

nych Êladów Êwiadczàcych o jego historii.

Parlament Serbii uchwali∏ natomiast nowà

konstytucj´, w której zapisano, ˝e Kosowo

jest integralnà cz´Êcià republiki (wià˝àce

referendum w tej sprawie zaplanowano

na 28–29 paêdziernika – o jego wyniku do-

wiemy si´, gdy ten numer miesi´cznika 

b´dzie ju˝ wydrukowany). 

AKSh roÊnie w si∏´, a Serbia powo∏a∏a

na çwiczenia rezerwistów z rocznika

1983/84... 

To rzeczywistoÊç, w której dzia∏ajà poli-

cjanci z polskiej SPU w Kosowie. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI
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W Kosowie los ˝ywych podzielili tak˝e zmarli.

Po stronie albaƒskiej zosta∏ serbski cmentarz, który

jest w op∏akanym stanie. Zrujnowana kaplica, która

do dzisiaj nosi Êlady podpaleƒ, zdewastowane nagrob-

ki, zaroÊni´te zielskiem Êcie˝ki i byd∏o pasàce si´

mi´dzy mogi∏ami. Dwa razy w roku ONZ organizuje

konwój – uzbrojona eskorta, ludzie w autokarach

z wielkimi literami UN – nie sà to okolicznoÊci sprzy-

jajàce zadumie. Rodziny wracajà roztrz´sione, widok

porozbijanych nagrobków odnawia stare rany... 

CZARNY ALERT
Ostatnie napi´cia w mieÊcie podzielonym rzekà zmu-

si∏y mi´dzynarodowe dowództwo do og∏oszenia w pó∏-

nocnej cz´Êci Mitrowicy najwy˝szego poziomu alar-

mowego, czyli Black Alert Stage. 

Obóz polskiej SPU znajduje si´ w po∏udniowej cz´-

Êci miasta, ale s∏u˝by przydzielane sà na terenie ca∏e-

go Kosowa. Black Alert Stage spowodowa∏, ˝e zawie-

szono wszystkie patrole po pó∏nocnej stronie rzeki.

Stan napi´cia utrzymuje si´ od wybuchu w Dolce Vita

i najprawdopodobniej potrwa co najmniej do koƒca

roku, bo wtedy wa˝yç si´ b´dzie nie tylko przysz∏oÊç

misji, którà powoli ma przejmowaç Unia Europejska,

ale tak˝e status ca∏ego Kosowa. A to, wed∏ug wielu

ekspertów, mo˝e przynieÊç... nowy konflikt zbrojny,

raczej o ograniczonym zasi´gu, ale jednak. 

Zagro˝enie nale˝y traktowaç bardzo powa˝nie. Pol-

scy policjanci s∏u˝àcy w Kosowie to profesjonaliÊci

w ka˝dym calu, doceniani zarówno przez dowództwo

Dlaczego tam jesteÊmy
BezpoÊrednim pretekstem nalotów
na Jugos∏awi´ by∏a tzw. masakra
w Račaku w styczniu 1999 roku,
która najprawdopodobniej by∏a
ponurà inscenizacjà majàcà
wywo∏aç oburzenie opinii
Êwiatowej.

Po ostatnich incydentach, kiedy wykryto przyczepione do samochodów ∏adunki
wybuchowe, ONZ zaostrzy∏a Êrodki bezpieczeƒstwa. Pojazdów poza bazà nie
mo˝na zostawiaç bez opieki, a ka˝dy wje˝d˝ajàcy na teren administrowany przez
UN musi byç gruntownie sprawdzony

▲



misji, jak i innych policjantów spod b∏´kitnej flagi. 

Respekt i szacunek czujà te˝ mieszkaƒcy. 

Obecnie polski obóz przechodzi gruntownà moderni-

zacj´, której g∏ównym celem jest zwi´kszenie bezpie-

czeƒstwa. Ustawiane sà dodatkowe betonowe os∏ony,

zapory uniemo˝liwiajàce szybki wjazd na teren bazy. 

– Wkrótce przejmiemy jeszcze jednà wie˝´ obser-

wacyjnà, z której widaç ca∏à drog´ dojazdowà do na-

szego obozu – wyjaÊnia podinsp. Zbigniew Zubel, 

dowódca polskiej jednostki specjalnej. – åwiczymy

te˝ ewakuacj´ w sytuacji zagro˝enia. Nocne alarmy to

nie sà moje fanaberie. Moim zadaniem jest nie tylko

s∏u˝ba w ramach przydzielonych przez ONZ zadaƒ,

ale tak˝e czuwanie nad bezpieczeƒstwem powierzo-

nych mi ludzi. Chc´, abyÊmy wrócili do Polski w kom-

plecie. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

Ka˝da nacja stara si´ zaznaczyç swojà obecnoÊç, 
w Kosowie flagi powiewajà na cmentarzach, przy
pomnikach czy nawet drogowskazach

Nocny alarm w obozie – w ciàgu kilku minut podj´to
ewakuacj´ – na szcz´Êcie to tylko çwiczenia
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W ariatowi drogowemu nie odpuÊci∏ asp. Artur

Lis z Wydzia∏u Ruchu Drogowego KWP

w Lublinie, nazwany póêniej przez dzienni-

karzy najszybszym polskim policjantem.

– Jestem troszk´ zdziwiony szumem, który zrobi∏y

media, bo to przecie˝ nie jedyny taki przypadek, ˝e

policjanci zatrzymali motocyklist´ szaleƒca – mówi

skromnie. – Chyba dlatego, ˝e ten poÊcig by∏ napraw-

d´ ci´˝ki, a wszystko zosta∏o nagrane.

BO NIE CHCIA¸ DO WOJSKA
As kierownicy trafi∏ do Policji w 1991 roku – po trosze,

poniewa˝ tak w∏aÊnie chcia∏, a po trosze, uciekajàc

przed wojskiem.

– Ojciec by∏ zawodowym ˝o∏nierzem, wi´c wojsko

zna∏em od podszewki. Nie podoba∏o mi si´ – uÊmie-

cha si´. – Stwierdzi∏em, ˝e w Policji b´dzie mi lepiej

i wybra∏em s∏u˝b´ zast´pczà.

Wdro˝y∏ si´, zosta∏. Na poczàtku przez rok praco-

wa∏ w komisariacie, póêniej ju˝ ciàgle w lubelskiej

drogówce. Tu przydajà si´ jego umiej´tnoÊci i prak-

tyka z czasów, kiedy wyczynowo Êciga∏ si´ motocy-

klami i amatorsko samochodami. Zaprocentowa∏y

i w dniu pami´tnego poÊcigu.

CO MYÂLA¸ PIRAT?
Zacz´∏o si´ doÊç typowo – policjanci koƒczyli kontro-

l´ kierowcy, który przekroczy∏ pr´dkoÊç na wylotówce

Trafi∏a kosa 
na kamieƒ

Prawdopodobnie
by∏ to najszybszy 
i najd∏u˝szy poÊcig
za motocyklistà. 
Na pewno pierwszy
taki utrwalony na
wideorejestratorze.
I, co najwa˝niejsze,
skuteczny, 
choç uciekajàcy
momentami osiàga∏
pr´dkoÊç 280 km/h.
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z Lublina, gdy obok przemkn´∏a sportowa honda

CBR 900.

– Motocyklista jecha∏ o wiele za szybko, a ponadto

mia∏ tak podgi´tà tablic´ rejestracyjnà, ˝e nie widaç

by∏o numerów, co wzbudzi∏o nasze podejrzenia, ˝e

motor mo˝e byç kradziony – opowiada Lis.

W poÊcig ruszy∏a nieoznakowana vectra z silni-

kiem 3,2 litra/214 KM i wideorejestratorem na po-

k∏adzie (kamery z przodu i z ty∏u wozu). Dêwi´kowa

i Êwietlna sygnalizacja (niebieskie, pulsujàce lampy

za szybà i pod zderzakiem) szybko pozwoli∏y drogo-

wemu piratowi zorientowaç si´, kto podà˝a jego Êla-

dem. Reakcjà by∏o zwi´kszenie, i tak ju˝ ogromnej,

pr´dkoÊci.

– Mo˝e chcia∏ si´ sprawdziç, a mo˝e myÊla∏, ˝e jak

si´ uda∏o uciec sto razy, to uda si´ i sto pierwszy? – za-

stanawia si´ Lis.

TO NIE BY¸ FILM
Tym razem by∏o inaczej. Vectra, jak przyklejona, trzy-

ma∏a si´ motoru. Pierwszy etap poÊcigu rozgrywa∏ si´

na drodze 17 – od Lublina, przez cz´Êç Âwidnika, 

Bystrzejowice, Piaski. W takim tempie, ˝e koledzy

z drogówki, choç byli ca∏kiem blisko, nie zdà˝yli usta-

wiç pierwszej z zaplanowanych blokad.

Na ekranie wideorejestratora pojawiajà si´ kolejne

ograniczenia pr´dkoÊci: do 90 km/h, do 40. Szaleniec

na motorze p´dzi 230, 180. Jedzie pod pràd przeciw-

leg∏ym pasem, wyprzedza na podwójnej ciàg∏ej. Sceny

prawie jak z filmu akcji lub gry komputerowej.

– Mam wra˝enie, ˝e niektórym motocyklistom

wydaje si´, i˝ jazda po drodze jest w∏aÊnie jak wyÊci-

gi na Play Station – dodaje. – Ca∏kowicie brakuje im

wyobraêni, ˝e tu, jeÊli coÊ nie pójdzie, nie da si´

po prostu odejÊç od konsoli. Ja ba∏em si´ podczas

ca∏ego poÊcigu. Nie o siebie, bo my ju˝ mamy takà

prac´. Czy Êcigamy bandyt´, czy pijanego, czy sza-

leƒca – oboj´tne. Trzeba go zatrzymaç, gdy˝ stanowi

zagro˝enie dla innych. Obawia∏em si´, ˝e facet zaraz

spowoduje wypadek, w którym ucierpià i on, i osoby

postronne.

WYJECHA¸ MU NAPRZECIW
W pewnym momencie uciekinier skr´ci∏ na G∏´bokie

– w zape∏nionà autami i maszynami rolniczymi drog´,

której powierzchnia sk∏ada si´ z wielu, nierówno na∏o-

˝onych, warstw asfaltu.

Na filmie widaç, jak hondà rzuca w koleinach

i na wybojach, dwukrotnie motocyklista niemal wyfru-

wa z siode∏ka.

– Tu mog∏em go spokojnie dorwaç, ale jecha∏em

za nim w odleg∏oÊci 10–20 metrów i nie przyspiesza-

∏em, ˝eby nie doprowadziç do jakiegoÊ wypadku – ko-

mentuje mistrz kierownicy. – Na takiej drodze,

przy tej pr´dkoÊci (wcià˝ grubo ponad setk´ – przyp.

aut.) wywrotka mog∏aby si´ dla niego zakoƒczyç

Êmiercià.

Ze wsi G∏´bokie motocyklista odbi∏ na ¸´cznà.

Zdo∏a∏ wyminàç blokad´ i zwiaç na pobliskie osie-

dle. Tu znalaz∏ si´ w matni. Zgubi∏ jeszcze, co praw-

da, kolejny goniàcy go radiowóz, ale jego nie zgubi∏

as lubelskiej drogówki. Asp. Lis, znajàc teren i prze-

widujàc, jak zachowa si´ uciekinier, postanowi∏ zaje-

chaç mu drog´ od drugiej strony. W efekcie motocy-

klista wprost wpad∏ na radiowóz na skrzy˝owaniu,

ocierajàc si´ ko∏em o przód lewego boku vectry.

Osiedlowe uliczki pozwala∏y na rozwini´cie jedynie

niewielkich pr´dkoÊci, impet uderzenia zatem nie

by∏ du˝y – ani motocykliÊcie, ani obu maszynom nic

si´ nie sta∏o.

DOKUMENTY MU WYWIA¸O
Drogowym szaleƒcem okaza∏ si´ 28-letni mieszkaniec

Âwidnika. Dwa tygodnie przed zdarzeniem zda∏ egza-

min na prawo jazdy kat. B, nie zdà˝y∏ nawet odebraç

dokumentu. Zdaniem asp. Lisa, musia∏ bardzo d∏ugo

jeêdziç bez uprawnieƒ, by nabraç takiej wprawy, jakà

zaprezentowa∏ podczas brawurowej ucieczki.

– Po zatrzymaniu nawet s∏owem si´ nie odezwa∏,

mo˝e by∏ za bardzo zdziwiony, a na pewno bardzo

zm´czony, bo 20 minut takiej jazdy na motocyklu

ogromnie wyczerpuje – mówi Lis. – Póêniej przyzna∏,

˝e momentami mia∏ na liczniku 280 km/h, a nawet

pod 300. Wierz´, bo myÊmy maksymalnie jechali

230–240 i jeszcze nam wtedy odchodzi∏.

Najszybszy polski policjant nie zapomina o koledze,

który jecha∏ wraz z nim, st. post. Patrycjuszu Ga∏anie.

– Jestem z niego dumny – podkreÊla. – W dniu po-

Êcigu mia∏ za sobà ledwie pó∏tora miesiàca s∏u˝by

w Policji, pierwszy raz w ˝yciu obs∏ugiwa∏ wideoreje-

strator, a jednak da∏ sobie rad´. Zdà˝y∏ nagraç wykro-

czenia, utrzymujàc w tym samym czasie ∏àcznoÊç z dy-

˝urnym, by wiadomo by∏o, gdzie ustawiç blokady.

Na podstawie utrwalonego materia∏u motocykliÊcie

mo˝na by przyznaç 121 punktów karnych; ale maksi-

mum to 21, wi´c tyle otrzyma∏. Odpowie te˝ przed

sàdem grodzkim za spowodowanie zagro˝enia w ruchu

drogowym. Grozi mu grzywna do 5000 z∏otych i ode-

branie prawa jazdy na okres do 3 lat.

– B´dzie mia∏ tak˝e mnóstwo innego rodzaju nie-

przyjemnoÊci, bo przy 200 km/h p´d powietrza otwo-

rzy∏ mu plecak, z którego wypad∏y: dokumenty firmo-

we, rachunki i faktury, klucze od firmy oraz samocho-

du – opowiada Lis. – Wszystko nie do odnalezie-

nia. I warto by∏o uciekaç? ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. autor i archiwum

Aspirant Artur Lis ma 36 lat,

w Policji pracuje od 15.

W woj. lubelskim zajmuje

pierwsze i drugie miejsca

w konkursach dla policjantów

z drogówki. W zawodach

ogólnopolskich w ubieg∏ym

roku zajà∏ indywidualnie piàte

miejsce, w tym by∏ trzeci.

Interesuje si´ muzykà

powa˝nà, a jego hobby to

sporty motorowodne.
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W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
w paêdzierniku br. odby∏o si´ pierwsze seminarium
dotyczàce wyposa˝enia, sprz´tu i technologii
specjalistycznych przeznaczonych dla Policji.
Zorganizowa∏y jà Mi´dzynarodowe Targi Gdaƒskie SA.
Zaproszono oko∏o 30 firm reprezentujàcych
producentów samochodów oraz zajmujàcych si´ flotà
i satelitarnym systemem lokalizacji GPS. 

P ojawili si´ przedstawiciele firm produkujàcych (w kolejnoÊci

alfabetycznej): bmw, chevroleta, fiata, forda, nissana, opla,

peugeota, saaba, skod´ i volkswagena. Ekspozycj´ skierowa-

no do specjalistów i ekspertów reprezentujàcych Policj´, Stra˝ Gra-

nicznà, Biuro Ochrony Rzàdu i Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà. Chodzi

o zapoznanie si´ z najnowszymi propozycjami technologicznymi

ró˝niàcymi samochody policyjne od pozosta∏ych, dost´pnych dla

masowych klientów. Przedstawione rozwiàzania majà s∏u˝yç wypra-

cowaniu kryteriów do przetargów na zakup aut dla Policji. 

JEDEN DLA WSZYSTKICH 
Idea zakupu jest podobna do tej, którà prezentowaliÊmy w ub.r.

na ∏amach „Policji 997” – centralny zakup dla wszystkich jednostek

kilku tysi´cy pojazdów jednej firmy, na kilka lat bezpoÊrednio

od producenta (zgodnie z ustawà o zamówieniach publicznych).

Do tego potrzebna jest standaryzacja modeli nabywanych pojazdów.

Polega ona na tym, by nie kupowaç ich osobno dla prewencji, ruchu

drogowego, przewodników psów itd., tylko jednego, uniwersalnego,

który w zale˝noÊci od wyposa˝enia móg∏by spe∏niaç wszystkie wy-

magania. Musia∏by to byç wi´c samochód (najprawdopodobniej

kombi, ewentualnie miniwan) o ÊciÊle okreÊlonych parametrach,

do którego w zale˝noÊci od potrzeb montowano by sk∏adanà klatk´

dla psa, sprz´t dla policjantów z ruchu drogowego, szyb´ oddziela-

jacà osoby przewo˝one od policjantów s∏u˝by patrolowej itd. 

Standaryzacja, zdaniem nadkom. Tomasza Kowalczyka, zast´pcy

naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Materia∏owo-Technicznej Biura

Logistyki Policji KGP, powinna byç tak daleko posuni´ta, by po∏à-

czyç nawet funkcj´ samochodów OK (operacyjno-konwojowy)

z MW (ma∏a wi´êniarka). Do KWP posz∏o ju˝ pismo z proÊbà

o przeanalizowanie, ile osób zatrzymanych przewozi si´ w skali

miesiàca jednorazowo. JeÊli oka˝e si´, ˝e przypadki transportu wi´-

cej ni˝ czterech zdarzajà si´ najwy˝ej raz, dwa razy lub wcale, to ab-

solutnie nie op∏aca si´ kupowaç pojazdów MW. Lepiej dwukrotnie

przewieêç zatrzymanych samochodem OK, który jest o wiele bar-

dziej uniwersalnym pojazdem ni˝ wi´êniarka.

WSZYSCY DLA JEDNEGO
– Prace nad stworzeniem tych nowych koncepcji – informuje

Dariusz Sza∏kowski koordynator BLP KGP – sà realizowane bezpo-

Êrednio przez wiodàce KWP, czyli jednostki majàce najwi´ksze do-

Êwiadczenie praktyczne, i dopiero efekty ich pracy b´dà przedmio-

tem konsultacji ocen w pozosta∏ych komendach wojewódzkich

oraz KGP.

O korzyÊciach p∏ynàcych z takiego rozwiàzania chyba nie trzeba

nikogo przekonywaç. To przede wszystkim cena. Za te same pie-

niàdze b´dzie mo˝na kupiç znacznie wi´cej radiowozów ni˝ do-

tychczas, co poprawi warunki pracy policjantów w ca∏ym kraju. 

Innym atutem takiego rozwiàzania jest serwis. Teraz zdarza si´, ˝e

w czasie podró˝y s∏u˝bowej poza granice województwa (a cz´sto

i miasta) nie mo˝na w policyjnym warsztacie naprawiç samochodu,

bo na tym terenie Policja korzysta z innej marki. Nie wspominajàc

o problemach jednostek, w których jeêdzi tyle rodzajów radiowo-

zów, ilu jest w Polsce przedstawicieli producentów. 

POTRZEBA ZMIAN
Konieczna jest tak˝e zmiana prawa zamówieƒ publicznych, by

umo˝liwiç prowadzenie negocjacji nie z dystrybutorami, którzy

obecnie startujà w przetargach, ale bezpoÊrednio z producentami.

Czym innym jest przecie˝ zakup 100 czy 200 samochodów, a czym

innym kilku tysi´cy.

O dobrodziejstwie standaryzacji policyjnych radiowozów i wpro-

wadzeniu jednej, sprawdzonej marki wypowiadali si´ policjanci

z wielu ró˝nych jednostek zarówno na www.ifp.pl, jak i w naszym

miesi´czniku, i co do s∏usznoÊci tej kwestii nie mieli ˝adnych wàt-

pliwoÊci. Problemem b´dzie na pewno sam przetarg. Przy tak

ogromnym zamówieniu protestom tych, którzy odpadnà, nie b´-

dzie koƒca. 

Koordynator BLP KGP Dariusz Sza∏kowski jest jednak dobrej

myÊli. – Mam nadziej´ – mówi – ˝e podejmowane obecnie dzia∏a-

nia, w których to nie KGP narzuca najlepsze rozwiàzania, ale w∏à-

cza do tych prac policjantów z ca∏ego kraju, doprowadzi do tego, 

˝e funkcjonalnoÊç, bezawaryjnoÊç oraz jakoÊç kupowanego sprz´tu

b´dzie g∏ównym czynnikiem decydujàcym o wyborze oferty. Naj-

lepszym rozwiàzaniem by∏by zakup bezpoÊrednio od producentów,

z pomini´ciem dilerów, co znacznie ograniczy∏oby koszty. ■

TADEUSZ NOSZCZY¡SKI 
zdj. archiwum

B´dzie 
marka?1
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winni∏ oskar˝onych. Gra˝yna Biskupska

otrzyma∏a od ówczesnego wiceministra

SWiA W∏adys∏awa Stasiaka oraz komendan-

ta g∏ównego Marka Bieƒkowskiego propo-

zycj´ powrotu do s∏u˝by. Nie chcia∏a jed-

nak wróciç na „front”.

– Ostatnie zdarzenia nadszarpn´∏y mi

zdrowie, mia∏y te˝ wp∏yw na mój stan psy-

chiczny – mówi. – A poza tym, po latach

s∏u˝by na pierwszej linii, chc´ mieç wresz-

cie czas na ˝ycie osobiste. Zosta∏am babcià

i jestem bardzo szcz´Êliwa w ˝yciu rodzin-

nym. Ale ciesz´ si´, ˝e moje doÊwiadcze-

nie zawodowe mo˝e si´ jeszcze przydaç

– zapewnia. – To, co przez lata robi∏am

w praktyce, b´d´ teraz przek∏adaç na teo-

ri´, dok∏adajàc cegie∏k´ do budowania za-

plecza prawnego i organizacyjnego dla po-

licjantów zajmujàcych si´ zwalczaniem

terroryzmu. ■

EL˚BIETA SITEK 
zdj. Anna Michejda

B iskupska jest bez wàtpienia jednà

z najbardziej znanych policjantek

w Polsce. W ciàgu prawie 20 lat s∏u˝-

by w pionie dochodzeniowym pracowa∏a

przy najg∏oÊniejszych Êledztwach i wspó∏-

tworzy∏a wiele sukcesów Policji. 

NA PIERWSZEJ LINII
Pracujàc w dochodzeniówce na warszaw-

skim ˚oliborzu, prowadzi∏a w 1996 roku

spraw´ „wampira z Ochoty”, Roberta Wa-

reckiego – uciekiniera z poprawczaka

i mordercy samotnych staruszek. Rok póê-

niej kierowany przez nià zespó∏ doprowa-

dzi∏ do zatrzymania zabójców maturzysty

Tomka Jaworskiego. Przyznali si´ i wskaza-

li miejsce ukrycia zw∏ok. Za t´ spraw´,

wraz z resztà ekipy, dosta∏a nagrod´ mini-

stra spraw wewn´trznych. Kierowana przez

nià sekcja dochodzeniowo-Êledcza w ko-

mendzie na ˚oliborzu rozbi∏a i doprowa-

dzi∏a za kratki kilkunastoosobowy gang 

majàcy na koncie m.in. dwa zabójstwa

w agencji towarzyskiej, rozboje, Êciàganie

haraczy itp. 

W 1998 roku wspó∏tworzy∏a w KSP 

Wydzia∏ do walki z Terrorem Kryminalnym,

którego zosta∏a zast´pcà naczelnika, a po-

tem naczelnikiem. Kiedy powstawa∏ ten

wydzia∏, w Warszawie odnotowywano rocz-

nie ponad 50 zdarzeƒ przest´pczych z u˝y-

ciem materia∏ów wybuchowych. Po jego

utworzeniu policjanci prowadzili g∏´bokà

prac´ operacyjnà. Wspólnie z wojskiem

spenetrowali te˝ lasy i wyszukiwali niewy-

buchy wojenne s∏u˝àce przest´pcom

do pozyskiwania materia∏u wybuchowego.

Odzyskali go ponad 1500 kg. Po trzech 

latach funkcjonowania wydzia∏u liczba zda-

rzeƒ z u˝yciem takich materia∏ów spad∏a

do kilku rocznie. 

Zespó∏ kierowany przez Biskupskà zaj-

mowa∏ si´ tak˝e sprawami tzw. terroru spo-

˝ywczego, m.in. zatrzyma∏ grup´ przest´p-

czà, która ˝àda∏a miliona euro, gro˝àc 

zatruciem artyku∏ów spo˝ywczych w jed-

nym z warszawskich supermarketów. 

NIE PODDA¸A SI¢ ¸ATWO
Wydzia∏ bra∏ udzia∏ w poszukiwaniu prze-

st´pców, którzy dokonali napadu w pod-

warszawskich Parolach, gdzie zastrzelono

policjanta Miros∏awa ˚aka. W marcu 2003

dosz∏o do zatrzymania wspó∏uczestniczà-

cych w tym napadzie bandytów, którzy, 

wed∏ug ustaleƒ, ukrywali si´ na posesji

w Magdalence. W czasie akcji zgin´∏o

dwóch policjantów, a kilkunastu zosta∏o

rannych. Po tragedii rozp´ta∏a si´ burza.

W spraw´ w∏àczyli si´ politycy. Szukano

winnych. Kolejne komisje resortowe bada-

jàce przebieg akcji wydawa∏y ró˝ne opinie.

Mimo trwajàcej nagonki medialnej Gra˝y-

na Biskupska nadal pracowa∏a w KSP, a kie-

rowany przez nià wydzia∏ odnosi∏ sukcesy,

m.in. zatrzymujàc w lutym 2004 Jerzego

Brodowskiego, ostatniego z bandytów 

poszukiwanych za napad w Parolach. 

Kiedy w czerwcu 2004 prokurator posta-

wi∏ jej zarzuty o niedope∏nienie obowiàz-

ków oraz o nieumyÊlne spowodowanie za-

gro˝enia dla ˝ycia i zdrowia policjantów,

Gra˝yna Biskupska zosta∏a zawieszona

w czynnoÊciach s∏u˝bowych. Odwo∏a∏a si´

do sàdu, który przywróci∏ jà do pracy, jed-

nak˝e z zakazem zajmowania stanowiska

naczelnika wydzia∏u, którym dotychczas

kierowa∏a. We wrzeÊniu zaproponowano jej,

aby dla tzw. dobra sprawy przesz∏a z KSP

do KGP, gdzie zatrudniono jà w CBÂ. Zo-

sta∏a koordynatorem grup rozpracowujà-

cych porwania. Wkrótce jednak rozpoczà∏

si´ proces, a nowi prze∏o˝eni na wszelki

wypadek odsun´li jà od policyjnych zadaƒ.

Wtedy odesz∏a na emerytur´. 

PORA NA TEORI¢
Proces trwa∏ dziewi´ç miesi´cy, odby∏o si´

kilkadziesiàt rozpraw. W efekcie, wskazu-

jàc na liczne b∏´dy prokuratury, sàd unie-

Pogromczyni terroru
Podinsp. GRA˚YNA BISKUPSKA, podobnie jak Kuba Ja∏oszyƒski i Jan Pol,
zosta∏a w czerwcu tego roku uniewinniona w procesie dowódców
sàdzonych za przebieg akcji w Magdalence w marcu 2003 roku. 
Decyzjà komendanta g∏ównego zosta∏a przywrócona do s∏u˝by w KGP 
i oddelegowana do MSWiA, do wydzia∏u zajmujàcego si´ zwalczaniem
terroryzmu.



Ponad 10 tysi´cy ˝o∏nierzy, funkcjonariuszy

Policji i S∏u˝by Wi´ziennej, 20 okr´tów, bli-

sko 100 samolotów i Êmig∏owców – od 13 lat nie

prowadzono w Polsce tak du˝ych manewrów

wojskowo-policyjnych.

– W dzisiejszych czasach trudno oddzieliç za-

gro˝enia wewn´trzne i zewn´trzne, militarne

i pozamilitarne, dlatego tak wa˝ne sà wspólne

çwiczenia armii i s∏u˝b pozamilitarnych

– stwierdzi∏ gen. Henryk Tacik, dowodzàcy

„Anakondà” szef Dowództwa Operacyjnego WP.

Policyjnymi komponentami manewrów by∏y:

st∏umienie buntu w Rejonowym Areszcie Âled-

czym w Ustce, poÊcig za zbieg∏ymi wi´êniami

i uj´cie ich na blokadzie drogowej oraz odbicie

zak∏adników w opanowanym przez terrorystów

gospodarstwie agroturystycznym. W ramach

wspó∏dzia∏ania z ˚andarmerià Wojskowà anty-

terroryÊci szturmowali równie˝ obiekty zaj´te

przez dywersantów i walczyli z powietrznym

desantem przeciwnika. ■

PK
zdj. autorI jak tu go zatrzymaç, jeÊli przekroczy dozwolonà pr´dkoÊç?

Gdaƒski SPAT ma du˝e doÊwiadczenie 
w dzia∏aniach nawodnych (m.in. çwiczy 

na platformach wiertniczych, a ostatnio 
wraz z GROM „odbija∏” z ràk terrorystów

p∏ynàcy prom)

Anakonda 2006
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Tak ˚andarmeria Wojskowa zdobywa∏a obiekt zaj´ty przez dywersantów wspomagajàcych
najeêdêców z Balty...

a tak antyterroryÊci szturmowali budynek aresztu opanowany przez uzbrojonych wi´êniów

Na wojnie, jak to na wojnie –
mo˝na nawet ujrzeç AT 
w roli fizylierów

Anakonda 2006
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obszarów prawa, które mia∏y charakter

ogólnopolski. W parlamencie ˝ywo dysku-

towano nad dwoma modelami policji: paƒ-

stwowej i samorzàdowej. 9 stycznia 1919 r.

powsta∏a policja komunalna, która skupi∏a

wszystkie milicje, stra˝e miejskie i inne

formacje powsta∏e z inicjatywy obywatel-

skiej. Poczàtkowo porzàdku w II RP mia∏a

strzec Stra˝ Bezpieczeƒstwa, ale ˝eby uwy-

pukliç walor s∏u˝by publicznej, zmieniono

nazw´ na „policja” i w ostatniej fazie dys-

kusji dodano jeszcze „paƒstwowa”. Ustawa

o policji z 24 lipca 1919 r. by∏a znakomi-

tym, zwi´z∏ym aktem prawnym, szczegól-

nie gdy porówna si´ jà ze wspó∏czesnym

odpowiednikiem. Obowiàzywa∏a do 1928 r. 

A wracajàc do pytania – Polacy bioràcy

udzia∏ w administracji paƒstw zaborczych

Rozmowa z insp. prof. dr. hab.
ANDRZEJEM MISIUKIEM,
dyrektorem Instytutu Kszta∏cenia
Kadr Kierowniczych i Zarzàdzania
JakoÊcià w Policji 
WSPol. w Szczytnie.*

Ma∏o kto dziÊ pami´ta, ˝e przed wojnà
Âwi´to Policji obchodzone by∏o
10 listopada.

– Âwi´to to przypada∏o w wigili´ wielkie-

go Êwi´ta narodowego – rocznicy odzyska-

nia niepodleg∏oÊci. Policja nawiàzywa∏a tra-

dycjà do poczàtków II Rzeczypospolitej.

Âwi´to Policji wi´c mia∏o Êcis∏y zwiàzek

z odrodzeniem paƒstwowoÊci. 

Jeszcze za ˝ycia Pi∏sudskiego urzàdzano

w Warszawie capstrzyk, na który przyje˝-

d˝ali przedstawiciele poszczególnych okr´-

gów policji, i to wcale nie komendanci, ale

wyró˝niajàcy si´ szeregowi funkcjonariu-

sze. Wielu by∏o wtedy po raz pierwszy

w stolicy. Mieli mo˝liwoÊç spotkania si´

z marsza∏kiem. Czytajàc dziÊ pami´tniki

i wspomnienia, widaç, ˝e dla niektórych

ten dzieƒ stawa∏ si´ jednà z najwa˝niej-

szych dat w ˝yciu. Policjant czu∏ si´ uhono-

rowany za swój wysi∏ek. 

Jakie by∏y po I wojnie Êwiatowej
zapatrywania w∏odarzy paƒstwa polskiego
na policj´ jako s∏u˝b´, która mia∏a strzec
porzàdku wewn´trznego
w Rzeczypospolitej? 

– Do tworzenia policji przygotowywano

si´ przez ca∏à wojn´. Powstawa∏y zr´by or-

ganizacyjne, pracowano nad aktami praw-

nymi. Dzia∏a∏y formacje paramilitarne, to

taka polska specyfika, tworzone przy par-

tiach politycznych. By∏a to np. Milicja Lu-

dowa stworzona przy PPS, zwiàzanej z Pi∏-

sudskim, czy formacje parapolicyjne powià-

zane z ugrupowaniami endeckimi. 

– Pos∏u˝´ si´ porównaniem – obecnie

w stolicy jest ok. 10 000 policjantów, gdy

w 1915 r. zasz∏a potrzeba chwili, do Stra˝y

Obywatelskiej w Warszawie ochotniczo zacià-

gn´∏o si´ 8000 osób! To by∏ wielki entuzjazm.

S∏u˝ba w tych formacjach traktowana by∏a 

jako obowiàzek patriotyczny. Dzisiaj mo˝e

brzmieç to obco. OczywiÊcie wtedy te˝ liczy∏

si´ profesjonalizm, ale s∏u˝b´ w policji, która

wkrótce mia∏a si´ narodziç, traktowano jako

form´ dzia∏alnoÊci na rzecz paƒstwa. 

W trzech zaborach by∏y trzy porzàdki
prawne, trzy ró˝ne formacje policyjne.
Jak powstawa∏o prawo policyjne w wolnej
ju˝ Polsce? 

– Dopiero w latach 30. ubieg∏ego wieku

unormowano rozwiàzania poszczególnych

Historyczna 
kuênia b∏´dów

Komendant g∏ówny Milicji Ludowej
Ignacy Boerner w grudniu 1918 r.
apelowa∏, aby w trudnym okresie,
gdy paƒstwowoÊç polska dopiero
raczkuje, a wokó∏ szerzy si´
bandytyzm, zewrzeç szeregi.
Odezwa koƒczy∏a si´
stwierdzeniem, ˝e zaprowadzenie
porzàdku to „zadanie ponad si∏y,
je˝eli ko∏o mnie nie zszeregujà
si´ ludzie silni, którzy dobro
Ojczyzny stawiajà ponad
˝ycie”. Patriotyzm by∏ wtedy
wartoÊcià, na której
mo˝na by∏o budowaç. 
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w szwadronie policji konnej dywizjonu

„Huzarzy Âmierci”. Etos policjanta jeszcze

bardziej zwiàza∏ si´ z patriotyzmem.

Po 1926 r. ten nacisk na mi∏oÊç do ojczyzny

kszta∏towany by∏ równie˝ odgórnie. Pojawi-

∏y si´ te˝ negatywne zjawiska, np. zaanga-

˝owanie policjantów w ˝ycie polityczne. 

Gdzie nale˝y szukaç êróde∏ wysokiego
statusu przedwojennego policjanta? 

– Ka˝da praca w instytucji publicznej,

paƒstwowej, by∏a w okresie mi´dzywojen-

nym nobilitujàca. Wynika∏o to z wysokoÊci

wynagrodzenia, stabilnoÊci zatrudnienia

i cenionej wtedy s∏u˝by dla kraju. Praca

w policji oferowa∏a tak˝e przywileje – pod-

stawowà emerytur´ mo˝na by∏o otrzymaç

po 10 latach s∏u˝by, by∏y zni˝ki na bilety,

pomoc lekarska. A trzeba pami´taç, ˝e sys-

tem powszechnego zabezpieczenia spo-

∏ecznego zaczà∏ si´ tworzyç dopiero w la-

tach 30. Ceniony by∏ ka˝dy funkcjonariusz,

ale i policja jako ca∏oÊç. Policja Paƒstwowa

uwa˝ana by∏a za jednà z najlepszych w Eu-

ropie. Policjanci stali si´ ostojà paƒstwa.

W latach 30. XX w. stowarzyszenie „Rodzi-

na Policyjna” organizowa∏o ˝ycie spo∏eczne

na swoim terenie. Policjanci dobrowolnie

opodatkowywali si´ na pomoc dla najubo˝-

szych. Organizowali do˝ywianie dzieci bez-

robotnych, pomagali bezdomnym. 

Nie bez powodu Sowieci wymordowali
wszystkich policjantów, którzy w 1939 r.
wpadli w ich r´ce... 

– W polityce okupanta radzieckiego zak∏a-

dano uderzenie w paƒstwo i jego elity i re-

alizowano to skrupulatnie. Gdy w latach 90.

ubieg∏ego wieku w ramach Êledztwa katyƒ-

skiego zapytano ˝yjàcego jeszcze wtedy

szefa NKWD z Tweru (Kalinina) gen. Toka-

riewa, dlaczego zgin´li wi´êniowie z Ostasz-

kowa, odpowiedzia∏: „Byli polskimi policjan-

tami – musieli zginàç”. 

Za tymi policjantami, którzy znaleêli si´
pod okupacjà niemieckà, przez d∏ugie lata
ciàgn´∏o si´ pi´tno kolaborantów,
w niektórych kr´gach panujàce do dzisiaj. 

– Funkcjonariusze w Generalnym Guber-

natorstwie nie mieli wyboru. Nakazano im

zg∏osiç si´ do pracy w Policji Polskiej

pod groêbà kary Êmierci. Wielu wykonywa-

∏o tam zadania na rzecz podziemia. W póê-

niejszym okresie do Polnische Polizei tra-

fiali te˝ ludzie ochotniczo. Ich motywacja

by∏a inna, stàd bra∏y si´ ∏apownictwo,

szmalcownictwo. Po wojnie w∏adze komu-

nistyczne zweryfikowa∏y negatywnie tyl-

ko 10 proc. granatowych policjantów. 

Tworzàca si´ Milicja Obywatelska z kolei

pod wzgl´dem zawodowym by∏a raczej

amatorska. Na poczàtku wykorzystywano

wi´c przedwojennych fachowców, szczegól-

nie w systemie szkolenia. W MO wielu kan-

dydatów poszukiwa∏o awansu w nowych

warunkach spo∏ecznych, a to mia∏o wp∏yw

na morale funkcjonariuszy. Lata 1956, 1968

czy 1970 boleÊnie konfrontowa∏y rzeczywi-

stoÊç z propagandowà bajkà. Przestrzegam

jednak przed zbyt jednostronnà ocenà tej

s∏u˝by. Milicjanci zajmowali si´ równie˝

zwalczaniem przest´pczoÊci. 

Kiedy policjant cieszy∏ si´ najwi´kszym
presti˝em? 

– Policjant jest odbiciem zbiorowoÊci,

z której si´ wywodzi, ze wszystkimi jej 

wadami, zaletami, bolàczkami. W 1920 r.

misja policji angielskiej przebywajàca

w Polsce okreÊli∏a bardzo proste metody

osiàgni´cia wysokiego statusu i skuteczno-

Êci policjantów, do których Êrodkami po-

winny byç: odpowiedni dobór, a nast´pnie

bardzo wysokie wynagrodzenie i w∏aÊciwe

mieszkanie. Smutno jest, gdy z perspekty-

wy historii patrzymy na ubo˝enie wspó∏-

czesnych rodzin policjantów. Strona mate-

rialna jest bardzo wa˝na, ale jednak nie naj-

wa˝niejsza. Cz∏owiek porzàdny jest po-

rzàdny dlatego, ˝e tak go wychowano, a nie

dlatego, ˝e ma takà a nie innà pozycj´ ma-

terialnà czy spo∏ecznà. Zanik∏o u nas ucze-

nie zawodu przez mistrza. Dlatego jest co-

raz wi´cej fuszerki. A najlepiej dzia∏a przy-

k∏ad kolegów i prze∏o˝onych. Obecnie

kreuje si´ wizerunek Policji, ale nie poje-

dynczego policjanta. 

W jednej z ksià˝ek napisa∏ Pan, ˝e policja
powo∏ana, aby strzec prawa, nie mo˝e
skutecznie dzia∏aç w spo∏eczeƒstwie,
w którym lansowany jest relatywizm
moralny. 

– Policjant postrzegany jest wtedy jak

ktoÊ obcy, zaczyna funkcjonowaç w oderwa-

niu od spo∏eczeƒstwa, a wi´c nie mo˝e sku-

tecznie staç na stra˝y prawa. Niestety, me-

chanizm relatywizmu nie tylko funkcjonu-

je, ale w pewnych Êrodowiskach staje si´

obowiàzujàcy. Zagro˝enie jest ca∏kiem real-

ne. Jako historyk Êmiem twierdziç, ˝e hi-

storia jest nie tyle nauczycielkà ˝ycia, co

kuênià b∏´dów. Chodzi tylko o to, ˝eby ich

nie powtarzaç. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

*Autor ksià˝ek, m.in. Policja Paƒstwowa 1919–1939,

Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów od X w. 

do wspó∏czesnoÊci

najlepszà sytuacj´ mieli w Galicji, bo od po-

∏owy XIX w. istnia∏a tam du˝a autonomia.

Polscy urz´dnicy, w tym tak˝e policjanci,

zajmowali doÊç wysokie stanowiska. Ci lu-

dzie póêniej aktywnie w∏àczyli si´ w dzia∏al-

noÊç Policji Paƒstwowej. Najgorsza sytuacja,

je˝eli chodzi o udzia∏ Polaków w instytu-

cjach publicznych, by∏a w zaborze pruskim.

Czy majàc na uwadze te wszystkie
ró˝nice, mo˝na mówiç o jednym,
wspólnym etosie przedwojennego
policjanta? 

– Obowiàzywa∏a wtedy tymczasowa in-

strukcja, która regulowa∏a kwestie moral-

ne, obyczajowe. Uszczegó∏owi∏o to rozpo-

rzàdzenie prezydenta o Policji Paƒstwowej

z 1928 r. Zwracano uwag´ na zachowanie

w ˝yciu osobistym. Nie tolerowano sk∏on-

noÊci do alkoholu, hazardu, nocnego ˝ycia,

t´piono lichw´. Analizowa∏em materia∏y

z post´powaƒ dyscyplinarnych, których

w pewnym momencie by∏o bardzo du˝o.

Nie mo˝na jednak wyciàgaç pochopnego

wniosku, ˝e skoro by∏o ich du˝o, to stan

dyscypliny by∏ niski. Po prostu by∏y ogrom-

ne wymagania – zwracano uwag´ np. na

dobór towarzyszki ˝ycia, którà sprawdzano

pod kàtem obyczajowym, moralnym, ale

tak˝e pod wzgl´dem wykszta∏cenia. Ka˝dy

korpus – oficerski, podoficerski – mia∏ swoje

kasyna, odr´bne organizacje spo∏eczne. Ta

odr´bnoÊç nie polega∏a na dzieleniu, ale

pokazaniu, ˝e stopieƒ oficerski jest wy-

znacznikiem przynale˝noÊci do elity. 

Jak doÊwiadczenia wojny 1920 roku
wp∏yn´∏y na samoÊwiadomoÊç i etos
policjanta? 

– Policjanci, oprócz tego, ˝e dzia∏ali

w swoich strukturach, zaciàgali si´ tak˝e

ochotniczo do walki z najeêdêcà. W wojnie

polsko-radzieckiej funkcjonariusze PP wal-

czyli w kilku formacjach, jak choçby



PAMI¢å Polegli na s∏u˝bie POLICJA 997        listopad 2006 r.30

Z
dj

´c
ia

 i
in

fo
rm

ac
je

 o
za

gi
ni

on
yc

h 
uz

ys
ka

liÊ
m

y 
z

Fu
nd

ac
ji 

IT
AK

A 
– 

C
en

tru
m

 P
os

zu
ki

w
aƒ

 L
ud

zi
 Z

ag
in

io
ny

ch
w

w
w

.z
ag

in
ie

ni
.p

l

M onika (25), Alicja (23), Krzysztof (21) Kowa-

lewscy ojca stracili siedemnaÊcie lat temu.

W marcu br. zmar∏a ich matka.

– Rodzice le˝à w jednym grobie – mówi Alicja.

– Na pogrzebie mamy odnosiliÊmy wra˝enie, jakby-

Êmy jeszcze raz chowali tat´.

Tadeusz Kowalewski pracowa∏ w jednostce w Wi-

skitkach ko∏o ˚yrardowa. Koledzy wspominajà go jako

dobrego funkcjonariusza. Ca∏y czas podnosi∏ swoje

kwalifikacje, uczestniczy∏ w ró˝nych kursach i szkole-

niach.

– Cz´sto wyje˝d˝a∏ – mówi Monika. – Ale gdy ju˝

by∏ w domu, poÊwi´ca∏ nam ka˝dà chwil´. Chodzi∏

z nami na jagody, grzyby. Razem zrywaliÊmy jab∏ka,

sma˝yliÊmy placki.

Z ka˝dej podró˝y przywozi∏ dzieciom zabawki.

Krzysztof do dziÊ pami´ta samochód na peda∏y.

– Mama opowiada∏a, ˝e tata wyda∏ na niego ca∏à

pensj´ – dodaje.

Niespe∏na tydzieƒ przed swojà Êmiercià kupi∏ Alicji

parasolk´ przeciws∏onecznà. Takà w drobnà kratk´.

I domek dla Barbie.

– Mam je do dzisiaj – mówi dziewczyna.

Pami´ç o ojcu zachowa∏y jednak g∏ównie dzi´ki

matce. Opowiada∏a, jakim by∏ cz∏owiekiem, ojcem,

policjantem.

– Powtarza∏a, ˝e on chcia∏by, abyÊmy wyroÊli

na przyzwoitych ludzi – dodajà Kowalewscy.

Teresa Kowalewska po Êmierci m´˝a ca∏kowicie po-

Êwi´ci∏a si´ dzieciom.

– W 1995 r. mama zacz´∏a si´ êle czuç – mówi Ali-

cja. – Okaza∏o si´, ˝e choruje na stwardnienie rozsia-

ne. Przesta∏a wychodziç z domu. Coraz wi´cej obo-

wiàzków przechodzi∏o na nas – pranie, sprzàtanie.

Nauczy∏a nas te˝ gotowaç. ˚ebyÊmy, kiedy jej

zabraknie, byli samodzielni.

Kowalewscy coraz bardziej zacz´li od-

czuwaç k∏opoty finansowe. W 2002 roku

Teresa trafi∏a do szpitala w ¸odzi. Dzieci

chcia∏y zawieêç jej pi˝am´, ale nie mia∏y

pieni´dzy na podró˝. Prosi∏y znajomych, by

po˝yczyli im chocia˝ 20 z∏otych. Wszyscy odmówili.

Napisa∏y do Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poleg∏ych Policjantach, pod opiekà której rodzina

pozostawa∏a od 1999 roku. Pomoc przysz∏a natych-

miast.

– Lepszych ludzi ni˝ w fundacji nie ma na ca∏ym

Êwiecie – mówi Krzysztof.

Uczy si´ w 2-letnim Policealnym Studium S∏u˝b

Ochrony i Detektywów i marzy, by zostaç policjantem.

Monika skoƒczy∏a Policealne Studium Ochrony Âro-

dowiska, obecnie jest na socjologii w Paƒstwowej Wy˝-

szej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Alicja

po zdobyciu dyplomu w Policealnym Studium Ochro-

ny Ârodowiska podj´∏a nauk´ w Wy˝szej Szkole Eko-

nomiczno-Humanistycznej, równie˝ w Skierniewi-

cach, na kierunku administracyjnym. Jej edukacj´ fi-

nansuje Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci

i Radcowie Prawni z Warszawy. W kwietniu br. po raz

drugi, na kolejnych 12 miesi´cy, przyzna∏a jej stypen-

dium.

– Bez tego wsparcia nie mog∏abym nawet marzyç

o kontynuowaniu studiów – mówi∏a dziewczyna

w trakcie spotkania z Rajmundem Jopem, dyrektorem

Departamentu Windykacji GiP. – Dzi´ki Wam mog´

zrealizowaç marzenie mamy, która zawsze powtarza∏a,

˝e wiedza jest najwa˝niejsza.

Alicja przekaza∏a swoim fundatorom, na r´ce dyrek-

tora Jopa, w∏asnor´cznie wyhaftowany obraz.

– Ramk´ do niego, na tydzieƒ przed swojà Êmiercià,

wybra∏a mama – doda∏a.

– Zawsze mo˝ecie na nas liczyç – zapewni∏ mecenas

Jop.

Tak jak na Fundacj´ Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poleg∏ych Policjantach. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. autorka

DoroÊli 
za m∏odu

Pieniàdze na rzecz Fundacji Pomocy 

Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych 

Policjantach nale˝y wp∏acaç na konto nr:

PKO BP SA VI O/Warszawa

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

TADEUSZ KOWALEWSKI zmar∏ na s∏u˝bie. 
Mia∏ zaledwie 33 lata. Zostawi∏ troje dzieci. DziÊ sà ju˝
pe∏noletnie. I bardzo dzielne. A los ich nie oszcz´dza.

Alicja i Krzysztof Kowalewscy (na zdj. z prawej)

podczas spotkania w Kancelarii Gardocki i Partnerzy ...
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Rubryk´ sponsoruje 

Pomagamy rodzinom 

zaginionych

Joanna Borowa z Chorzeli 
(woj. mazowieckie). 
Zagin´∏a 25 maja 2006 r. w Warszawie.
Ma 21 lat. Wzrost 167 cm, 
oczy niebieskie. Znaki szczególne:
blizna (oko∏o 5 cm) na prawej ∏ydce.

Krystyna Ginglas z ¸odzi. 
Zagin´∏a 11 lipca 2006 r. 
Ma 72 lata. Wzrost 158 cm, 
oczy niebieskie.

Waldemar Misz z Gliwic 
(woj. Êlàskie). 
Zaginà∏ 14 lipca 2006 r. 
Ma 45 lat. Wzrost 176 cm, 
oczy piwne, braki w uz´bieniu.

Agnieszka Ruso∏ ze Szczecina.
Zagin´∏a 24 kwietnia 2006 r. 

Ma 29 lat. Wzrost 175 cm, 
oczy piwne. 

Henryk WiÊniewski z Wàbrzeêna 
(woj. kujawsko-pomorskie). 
Zaginà∏ 19 czerwca 2006 r. 

w Radzyniu Che∏miƒskim 
(woj. kujawsko-pomorskie). 
Ma 23 lata. Wzrost 178 cm, 

oczy szare, braki w uz´bieniu.

Piotr Juêwiak z Krakowa. 
Zaginà∏ 1 wrzeÊnia 2005 r. 

Ma 21 lat, w dniu zagini´cia 19. 
Wzrost 180 cm, oczy szare. 
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Na spotkanie w Polskim Biurze ¸àcznikowym

(PB¸) przychodzi ich pi´ciu. KtoÊ przyno-

si domowe ciasto z owocami, „bo tu taki

zwyczaj, ˝e w czwartki przedstawiciele ró˝nych nacji

chwalà si´ swoimi przysmakami”. Proszà o nieujawnia-

nie nazwisk, nawet imion, „bo w Polsce zajmowaliÊmy

si´ ró˝nymi sprawami i nie chcemy byç publiczni”.

Z tego powodu nie chcà si´ fotografowaç. A szkoda, 

bo to mistrzowie w swoim fachu – ˝eby si´ tu dostaç,

musieli przejÊç ostrà selekcj´. I wyglàdajà bardzo ma-

lowniczo: od kolorowych butów i niebanalnych fryzur

po garnitury i krawaty. 

CZYM SI¢ ZAJMUJÑ
Przyjechali z Warszawy, Gdaƒska i Krakowa. W Euro-

polu zwalczajà przest´pczoÊç finansowà, narkotykowà

i fa∏szowanie pieni´dzy, ale wi´kszoÊç to analitycy. 

– Pracujemy dla wszystkich krajów, opracowujemy

dane do ró˝nych spraw – t∏umaczà. – Blisko jedna pià-

ta zatrudnionych w Europolu zajmuje si´ analizowa-

niem – mówià. – Przerabiamy tysiàce informacji. 

Nasi analitycy chcieliby, ˝eby Polska w wi´kszym

stopniu wykorzystywa∏a wiedz´ i zasoby Europolu.

– Po co wywa˝aç otwarte drzwi, zamiast poprosiç 

Europol o pomoc – mówià. – Tu jest mnóstwo infor-

macji, mo˝na uzyskaç pomoc operacyjnà, a czasem

nawet finansowà, na przyk∏ad na zakup kontrolowany

w jakiejÊ mi´dzynarodowej sprawie.

Przekonujà, ˝e w Polsce warto organizowaç szkole-

nia czy seminaria dla policjantów z komend woje-

wódzkich. ˚eby lepiej rozumieli, po co jest Europol

i co mo˝na tu uzyskaç. 

Mimo ˝e w Hadze sà ju˝ kilka, nawet kilkanaÊcie

miesi´cy nadal ˝yjà tym, co zostawili w Polsce. 

Niektórzy wcià˝ pami´tajà, ˝e utrudniano im wy-

jazd. Mówià o k∏opotach z dotarciem do og∏oszeƒ

o pracy w Europolu. Ale doceniajà, ˝e polscy policjan-

ci na czas kontraktu w Europolu sà delegowani do pra-

cy poza Policjà i pozostajà w grupie stanowisk tymcza-

sowych, gdy na przyk∏ad Anglicy muszà si´ ze swojej

s∏u˝by zwalniaç, jeÊli chcà pracowaç w Hadze. 

Polacy w Europolu nie majà ˝adnych kompleksów.

Znajà j´zyki, sà otwarci, Êwiadomi, ̋ e robià coÊ wa˝nego. 

10 TYSI¢CY ZA PRACOWNIKA
˚eby dostaç t´ prac´, musieli stanàç do konkursu,

w którym ch´tnych jest wielu. W ubieg∏ym roku

do Europolu aplikowa∏o 122 Polaków. Zatrudniono

szeÊciu. W pierwszej po∏owie tego roku wp∏yn´∏y

z Polski 53 zg∏oszenia. Przyj´to dwie osoby. 

Na kontrakcie

z Europà
Tu nie chodzi si´ w mundurach, ani nawet – z nielicznymi
wyjàtkami – w garniturach. Nie u˝ywa si´ stopni. Mówi si´
g∏ównie po angielsku, ale mo˝na us∏yszeç kilkanaÊcie
europejskich j´zyków. To siedziba Europolu w Hadze, gdzie
rozpracowuje si´ najpowa˝niejszà zorganizowanà
przest´pczoÊç, która wyst´puje na kontynencie. Uczestniczy
w tym dwójka polskich oficerów ∏àcznikowych, trzy pracownice
cywilne i oÊmiu policjantów z konkursu.

Europol zatrudnia ludzi nie tylko na kontrak-
tach, oferuje te˝ sta˝e. Niestety, bezp∏atne.
Og∏oszenia o miejscach dla sta˝ystów poja-
wiajà si´ na stronie internetowej doÊç cz´sto.
Jest praca m.in. w logistyce, finansach, infor-
matyce. Ma jednà wad´ – nie p∏aci za nià Eu-
ropol (tj. wyp∏aca 500 euro miesi´cznie, jeÊli
sta˝ysta nie ma ˝adnych innych êróde∏ docho-
du; to jednak mo˝e nie wystarczyç na jedze-
nie, nie wspominajàc o mieszkaniu – red.).
Niektóre paƒstwa, np. Niemcy, regularnie
przysy∏ajà na sta˝ do Hagi swoich ludzi, p∏a-
càc im z w∏asnych bud˝etów. Sta˝yÊci przez
kilka miesi´cy uczà si´ Europolu, a potem,
cz´sto z sukcesem, aplikujà na interesujàce
ich stanowiska. 
W koƒcu wrzeÊnia polska Policja wys∏a∏a
do Hagi na miesiàc dwie sta˝ystki – sier˝. Ka-
tarzyn´ Jóêwiak i sier˝. Ing´ Paw∏owskà z KGP.
W przysz∏ym roku majà na sta˝ do Europolu
pojechaç kolejne osoby.



Proces rekrutacyjny prowadzi wydzia∏ zarzàdzania 

zasobami ludzkimi, w którym pierwszym oficerem ds.

rekrutacji jest Polak, Tomasz Cybulski, te˝ z konkursu. 

– Mamy tu najwi´cej policjantów spoÊród tzw. no-

wych paƒstw, przyj´tych do unii w 2004 roku – mówi

nie bez dumy. I dodaje, ˝e na tle starych krajów te˝

nie wypadamy êle, bo z takich na przyk∏ad W∏och apli-

kuje 400 osób, a dostajà si´ cztery. 

– W polskiej Policji jest preselekcja zg∏oszeƒ – t∏u-

maczy. – Dzi´ki temu docierajà do nas te, które majà

jakieÊ szanse. Nie ma takiego obowiàzku, ale nama-

wiamy paƒstwa cz∏onkowskie do wst´pnej selekcji

aplikacji. Czytamy wszystkie, które przychodzà, i wie-

le wo∏a o pomst´ do nieba. 

Podinspektor Cybulski w KGP by∏ wspó∏autorem

poprzednich, ostrych zasad doboru do Policji. W Ha-

dze jest od lipca ubieg∏ego roku. 

– Proces rekrutacji jest tu bardzo sformalizowany

– mówi. – Odkàd przyszed∏em, uda∏o si´ t´ biurokra-

cj´ nieco ograniczyç, ale to ciàgle ma∏o. Regulacje do-

tyczàce rekrutacji pochodzà z po∏owy lat 90. Wtedy,

przy kilkunastu cz∏onkach unii, by∏y odpowiednie.

Teraz nie sà, ale ˝eby je zmieniç, potrzebna jest jedno-

myÊlnoÊç wszystkich 25 paƒstw cz∏onkowskich. 

Na czym polega biurokracja w rekrutacji? – Od mo-

mentu zwolnienia stanowiska albo stworzenia etatu

do chwili przyj´cia pracownika mija pó∏ roku – t∏u-

maczy. – Dlaczego tak d∏ugo? Trzeba przygotowaç

opis stanowiska, bo wcale nie musi byç takie jak po-

przednie. Og∏oszenie trzeba przet∏umaczyç na 19 j´-

zyków w oficjalnym biurze t∏umaczeƒ UE w Luk-

semburgu. Trwa to 2–3 tygodnie i kosztuje ok. 8000

euro. Do poszczególnych krajów og∏oszenie zawsze

przesy∏amy w dwóch j´zykach. Nie bardzo wiadomo,

po co t∏umaczy si´ oferty, inne agencje unijne nie

muszà tego robiç. A aplikacje i tak trzeba sk∏adaç

po angielsku. 

Rekrutacja jednego pracownika Europolu kosztuje

ok. 10 000 euro. Najdro˝sze jest og∏oszenie. Kandyda-
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tów z tzw. short listy (kilkadziesiàt osób), po wst´pnej

kwalifikacji, zaprasza si´ na dwa dni do Hagi. Na koszt

Europolu. Zdajà pisemny test z wiedzy zwiàzanej ze

stanowiskiem i przechodzà rozmow´ kwalifikacyjnà.

W zale˝noÊci od tego, co majà robiç, mogà mieç te˝

çwiczenia praktyczne. Wszystko odbywa si´ po angiel-

sku, nikt nie wymaga dokumentu potwierdzajàcego

znajomoÊç j´zyka. Wychodzi w praktyce. – Zdarza si´,

˝e aplikacja jest napisana bardzo dobrze, a znajomoÊç

praktyczna ˝adna – mówi Cybulski. – Widaç, ˝e ktoÊ

kandydatowi pomóg∏. Sà te˝ tacy amatorzy pracy

w Europolu, którzy zg∏aszajà si´ na wszystkie og∏osze-

nia: od analityka, przez narkotyki, po handel ludêmi.

Trudno ich traktowaç powa˝nie.

ZAROBKI ROBIÑ WRA˚ENIE
Osoby, które pomyÊlnie przesz∏y proces rekrutacji,

podpisujà z Europolem 4-letnie kontrakty. Policjanci

mogà przed∏u˝yç je o dwa lata, cywile – o cztery. 

Projekt zmiany przepisów przewiduje zrównanie

Nadkom. Katarzyna Staciwa i podinsp. Miros∏aw Kumanek

Kontakt z Europolem Policja utrzymuje za poÊrednictwem Polskiego Biura ¸àczni-
kowego. Od 2004 roku jedynym oficerem ∏àcznikowym by∏ podinsp. Miros∏aw Ku-
manek. Dwa lata nie by∏ w kraju, bo pracowa∏ w biurze sam. 
Znany jest i lubiany w Europolu jak ma∏o kto. Ju˝ po raz drugi zosta∏ wybrany
na przewodniczàcego Szefów Krajowych Jednostek Europolu (HENU). Ich spot-
kania odbywajà si´ co dwa miesiàce. 
Przewodniczàcy HENU opiniuje projekty operacyjne, które Europol móg∏by 
zainicjowaç. Proponuje tematy, którymi powinien si´ zajàç. Przedstawia dyrekcji
Europolu wnioski o zainicjowanie plików analitycznych (Analytical Work Files
– AWF), jak równie˝ wyra˝a opinie w kwestii ich zamkni´cia. 
Ka˝dy przewodniczàcy wytycza obszary, które interesujà go szczególnie. – Ja wy-
bra∏em nielegalnà migracj´, handel ludêmi i wspó∏prac´ interinstytucjonalnà – mó-
wi podinsp. Kumanek, który w dniach 6–7 listopada ma przewodniczyç 
kolejnemu spotkaniu szefów krajowych jednostek Europolu. 
Miros∏aw Kumanek nie ma ju˝ ca∏ego biura na g∏owie. W sierpniu do PB¸ do∏àczy-
∏a nadkom. Katarzyna Staciwa z KWP w Katowicach. A w styczniu przysz∏ego roku
ma dojechaç do Hagi oficer Stra˝y Granicznej, który b´dzie pierwszym przedstawi-
cielem polskich si∏ porzàdkowych innych ni˝ Policja.

zdj. Europol

Po pomoc Europolu mo˝na si´gaç wtedy, kiedy
jednostka Policji prowadzi post´powanie w spra-
wie, która dotyczy lub mo˝e dotyczyç równie˝ inne-
go paƒstwa Unii Europejskiej. Funkcj´ jednostki
krajowej Europolu pe∏ni w Polsce Komenda G∏ów-
na Policji, a kontakt z Hagà utrzymujà Wydzia∏ Roz-
woju i Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Policji w Gabi-
necie KGP i Biuro Wywiadu Kryminalnego. Do nich
nale˝y zg∏aszaç „zapotrzebowanie” na wiedz´ Eu-
ropolu. W Hadze pytanie trafia do Polskiego Biura
¸àcznikowego, a dwójka naszych oficerów urucha-
mia stosowne czynnoÊci i procedury. Uprawnieni
funkcjonariusze BWK majà te˝ dost´p do kompute-
rowej bazy danych Europolu.

▲
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statusu cywilów i mundurowych. Wszyscy mieliby

kontrakty 9-letnie. 

Pierwsze pó∏ roku to okres próbny. – Tylko dwa razy

w historii zdarzy∏o si´, ˝e ktoÊ odpad∏ – uÊmiecha si´

oficer HR. – Jeden zrezygnowa∏ sam, inny pracà si´

specjalnie nie przejà∏.

Pracownicy Europolu zarabiajà od 2500 do 7500

euro miesi´cznie. Dostajà pomoc socjalnà na dzieci,

dodatki mieszkaniowe (im wy˝sze stanowisko, tym

ni˝sze) i przesiedleƒcze. 

– Drugi oficer na czysto ma ok. 3500 euro – mówi

Cybulski. – Podatki p∏aci si´ do unii, 9–10 proc. 

Zarobki te robià wra˝enie nie tylko na Polakach.

Przeci´tny Holender zarabia mniej ni˝ unijny urz´d-

nik. I stara si´ zarabiaç na przybyszach. 

A koszty utrzymania w Hadze sà powa˝ne. Wynaj´-

cie 3-pokojowego mieszkania kosztuje 1200–1500

euro plus rachunki. W takim mieszkaniu nawet ante-

ny satelitarnej nie mo˝na zamontowaç na balkonie,

bez zgody w∏aÊciciela albo w∏adz komunalnych. A naj-

cz´Êciej si´ nie zgadzajà, bo Holendrzy majà doÊç re-

strykcyjne przepisy dotyczàce wyglàdu swoich ulic

i talerzy tam po prostu nie ma. Dla Polaków to pro-

blem, bo na holenderskich platformach cyfrowych nie

ma ˝adnego polskiego kana∏u.

Holenderska codzienna praworzàdnoÊç zadziwia

przedstawicieli ró˝nych nacji. Przy piwie w europo-

lowskim barze (jest czynny po po∏udniu dwa razy

w tygodniu, jeÊli tylko znajdà si´ ch´tni do obs∏ugi)

mo˝na nas∏uchaç si´ opowieÊci o niderlandzkich stró-

˝ach prawa, którzy nie odpuszczà najmniejszego wy-

kroczenia drogowego, a dmuchaç w balonik ka˝à na-

wet dyplomatom. I o tym, ˝e rowerzysta jest Êwi´ty,

a „kanar” mo˝e sprawdziç ci bilet na... przystanku

tramwajowym. – Ech, nie jest tu lekko – wzdychajà

z ró˝nymi akcentami pracownicy Europejskiego Biura

Policji, popijajàc belgijskie piwo w stolicy Holandii.

Po pracy, oczywiÊcie. ■

IRENA FEDOROWICZ

W ubieg∏ym roku polska Policja prosi∏a Europol o informacje 85 razy. 
Z Hagi do Warszawy pytania kierowano 156 razy. 
– Zgadzam si´, ˝e w wi´kszym stopniu powinniÊmy wykorzystywaç mo˝liwoÊci, które daje Europol
– mówi nadkom. Tomasz Safjaƒski, naczelnik Wydzia∏u Rozwoju Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Po-
licji w KGP. – I komendant g∏ówny te˝ o tym wie. Dlaczego tak si´ dzieje? Przyczyn jest kilka. Kluczem
do wszystkiego jest Polskie Biuro ¸àcznikowe przy Europolu. Do niedawna jedna osoba koordynowa∏a
przep∏yw informacji mi´dzy tak wielkimi organizacjami, jak Europol i Policja. Wspó∏praca z Europolem to
sprawa paƒstwa cz∏onkowskiego, a – jak dotàd – to Policja reprezentuje tam 40-milionowà Polsk´. Daw-
no ju˝ zaprosiliÊmy do wspó∏pracy Stra˝ Granicznà oraz S∏u˝b´ Celnà RP i czekamy na odzew.
Po jednym oficerze ∏àcznikowym w Europolu majà Cypr, Luksemburg, Malta i ¸otwa. Po dwóch – Cze-
chy, Estonia, Litwa, S∏owacja, Irlandia i obecnie my. Finlandia i W´gry majà po trzech oficerów ∏àczniko-
wych, a Niemcy i Francja po siedmiu. Wielka Brytania ma szeÊciu, W∏ochy i Hiszpania po pi´ciu. I tyle
my powinniÊmy mieç, Polska nale˝y bowiem do G6, grupy najwi´kszych paƒstw UE. Docelowo wi´c ma-
jà byç tam trzy osoby z Policji, po jednej ze Stra˝y Granicznej i S∏u˝by Celnej RP. 
Nasi oficerowie ∏àcznikowi w Europolu zarabiajà znacznie mniej ni˝ inni polscy oficerowie ∏àcznikowi,
których wynagrodzenie jest cztery razy wi´ksze ni˝ tych w Europolu. Dlaczego? Bo brakuje przepisów,
czekamy na rozporzàdzenie MSWiA. Tymczasem nasi ludzie w Hadze wy∏àcznie s∏u˝à Polsce, a nie za-
rabiajà pieniàdze. 
Polska Policja jako jedyna w UE nie ma wyodr´bnionego ogniwa do wspó∏pracy z Europolem. Kontak-
tami z Europolem i Interpolem zajmujà si´ w wydziale cztery osoby. W czeskiej policji struktury takie
liczà 17 osób, w s∏owackiej – 11, w´gierskiej – 13, belgijskiej – 21, brytyjskiej – 90, a w policji fiƒ-
skiej... 150 osób. 
GdybyÊmy mieli zespó∏ 11-osobowy, by∏oby dobrze, wspaniale, gdyby by∏o ich 25. Jak na mo˝liwoÊci,
które mamy, wspó∏praca jest bardzo owocna. 
Sytuacja zmienia si´ na lepsze. W BWK ma powstaç 8-osobowa sekcja lub 12-osobowy wydzia∏
do wspó∏pracy z Europolem. W przysz∏ym roku 10 osób wyjedzie na miesi´czne praktyki do Hagi.
Do czerwca 2007 wyÊlemy tam trzeciego oficera ∏àcznikowego. 
No i musimy pracowaç nad tym, ˝eby kadra Êredniego szczebla doceni∏a znaczenie wspó∏pracy z Euro-
polem. W programach szkoleniowych ta wspó∏praca traktowana jest symbolicznie. W trakcie wizyty
w Hadze komendant g∏ówny Policji b´dzie prowadzi∏ rozmowy dotyczàce zorganizowania wizyty studyj-
nej w Europolu dla dyrektorów biur KGP oraz szkoleƒ w kraju, w których uczestniczyliby Polacy zatrud-
nieni w Europolu. Oni najlepiej wiedzà, jak z niego korzystaç. ■

Wys∏ucha∏a IF

Polacy w Europolu nie majà ˝adnych kompleksów. 
Znajà j´zyki, sà otwarci, Êwiadomi, ˝e robià coÊ wa˝nego. 
˚eby dostaç t´ prac´, musieli stanàç do konkursu,
w którym ch´tnych jest wielu. 
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P rzez granic´ wschodnià p∏ynà zaÊ do Polski ikony

(cz´sto skradzione z cerkwi i muzeów). Liczba

ujawnionych prób przemytu dzie∏ sztuki stawia

Polsk´ na czele paƒstw Europy Ârodkowo-Wschod-

niej. W 2005 r. zatrzymano 6500 zabytków, które

usi∏owano wywieêç z naszego kraju. Najwi´kszym

zainteresowaniem z∏odziei cieszà si´ obrazy, rzeêby

i monety. 

LIDER W PRZEMYCIE
W ubieg∏ym roku, wed∏ug danych Biura Kryminal-

nego KGP, stwierdzono 1573 przest´pstwa, w któ-

rych ∏upem pad∏y wytwory techniki, materia∏y biblio-
teczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej
i r´kodzie∏a oraz 674 kradzie˝e dzie∏ sztuki plastycz-
nej, rzemios∏a artystycznego, pamiàtek historycznych
oraz numizmatów. Odnotowano 225 przest´pstw

zwiàzanych z utratà przedmiotów kultu religijnego

(g∏ównie kradzie˝y z koÊcio∏ów i cmentarzy). 

Do sierpnia bie˝àcego roku stwierdzono natomiast

1177 przest´pstw przeciwko dobrom kultury, w tym 826 

zwiàzanych z utratà materia∏ów bibliotecznych i wy-

tworów sztuki ludowej oraz 351 przypadków kradzie-

˝y dzie∏ sztuki plastycznej i rzemios∏a artystycznego. 

WykrywalnoÊç takich czynów waha si´ od 24 do

30 proc. Straty, poza moralnymi, cz´sto mo˝na prze-

liczyç na konkretne kwoty – skradziony 19 wrze-

Ênia 2000 r. z Muzeum Narodowego w Poznaniu

obraz Claude’a Moneta „Pla˝a w Pourville” wyce-

niono na 4 mln USD. Namalowany w 1882 r. pejza˝

by∏ jedynym dzie∏em s∏awnego impresjonisty znaj-

dujàcym si´ w Polsce.

CO I JAK CHRONIå?
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

z 23 lipca 2003 r. w art. 7. jako form´ ochrony dóbr

kultury podaje wpis do rejestru zabytków. Noweliza-

cja ustawy z 24 lutego 2006 r. (art. 10 ust. 2) umo˝-

liwia dodatkowo wpisanie do niego zabytku o wyjàt-
kowej wartoÊci historycznej, artystycznej lub naukowej,
a tak˝e w przypadku uzasadnionej obawy wywiezienia
za granic´. WczeÊniej przepis ten obejmowa∏ tylko

zabytki ruchome zagro˝one zniszczeniem, uszko-

dzeniem lub nielegalnym wywozem. 

Nowelizacja okreÊli∏a te˝ sankcje za fa∏szerstwo

i poj´cie samego fa∏szerstwa. Pozostaje jednak nie-

rozwiàzany problem udowodnienia, czy dzie∏o sztuki

zosta∏o podrobione w celu puszczenia w obieg, czy

np. ozdobienia w∏asnego salonu. Zdaniem Piotra

Ogrodzkiego, dyrektora OÊrodka Ochrony Zbiorów

Publicznych (OOZP), w takich wypadkach powinno

byç orzekane usuni´cie sfa∏szowanego przedmiotu

z rynku – brak przepisów w tej kwestii mo˝e spowo-

dowaç, ˝e fa∏szywka zostanie wypuszczona w Êwiat 

i, co si´ cz´sto zdarza, umieszczona np. na aukcji 

internetowej jako orygina∏. 

Podinspektor Miros∏aw Karpowicz z Departa-

mentu Bezpieczeƒstwa Publicznego MSWiA za-

uwa˝a kolejny prawny problem. – Nielegalnemu

obrotowi zabytkami sprzyja ochrona tzw. nabywcy

w dobrej wierze – mówi. – Przepisy obowiàzujàce

w tym zakresie bywajà wykorzystywane do wpro-

wadzania do legalnego obrotu nielegalnie uzyska-

nych dóbr kultury.

GDZIE JEST WIEDZA?
Mimo ogromnej skali przest´pczoÊci przeciwko za-

bytkom w polskiej Policji nie ma struktur, które stale

zajmowa∏yby si´ jej zwalczaniem oraz odzyskiwaniem

utraconych dóbr kultury. Przez krótki czas w 2003 r.

w MSWiA, w ramach Mi´dzyresortowego Centrum

ds. Zwalczania Przest´pczoÊci Zorganizowanej i Mi´-

dzynarodowego Terroryzmu, dzia∏a∏ Zespó∏ Zadanio-

wy ds. Przeciwdzia∏ania Przest´pczoÊci przeciwko

Dobrom Kultury, którego szefem by∏ w∏aÊnie Karpo-

wicz. Obecnie, w ró˝nych cz´Êciach Polski, proble-

mem tym zajmujà si´ policyjni pasjonaci albo funkcjo-

nariusze oddelegowani z innych wydzia∏ów. 

– Przewa˝nie w sekcjach ds. zabytków znajdujà si´

osoby niekompetentne i przypadkowe, które wcze-

Êniej nie mia∏y do czynienia z tym zagadnieniem

– mówi policjant z Wydzia∏u Kryminalnego KWP

w Krakowie, jeden z niewielu w kraju specjalistów

zajmujàcych si´ wy∏àcznie tà dziedzinà. 

Zabytków 
coraz mniej

Wed∏ug danych Interpolu z 2004 r. Polska zajmuje piàte
miejsce wÊród paƒstw najbardziej okradanych z dzie∏ sztuki.
Do Wielkiej Brytanii i Niemiec wywo˝one sà przewa˝nie
zabytkowe monety, a za ocean przedmioty sakralne
i starodruki.



– Poza tym brakuje ciàg∏oÊci – kontynuuje. – Nowi

nic nie wiedzà, a starzy zabierajà ze sobà informacje

na emerytur´ lub do innych miejsc pracy.

W Wydziale Kryminalnym KWP we Wroc∏awiu

do lipca tego roku pracowa∏ oficer, który od 1994 r. zaj-

mowa∏ si´ tylko zabytkami. Na koncie ma spore sukce-

sy w odzyskiwaniu skradzionych dóbr kultury (zatrzy-

manie szajki kradnàcej precjoza z koÊcio∏ów czy odzy-

skanie monet z X w. pochodzàcych z nielegalnych

wykopalisk). Przeszed∏ jednak do sekcji kryminalnej

KMP we Wroc∏awiu i teraz ma na g∏owie wszystkie

sprawy kryminalne. Tacy pasjonaci, jak on sà kopalnià

wiedzy na temat ochrony dóbr kultury i ich odzyskiwa-

nia. Uwa˝a, ˝e by móc si´ nià dzieliç, powinny powstaç

ogólnopolskie bazy danych o lokalnych zabytkach. 

Dzisiaj ka˝dy kataloguje u siebie, jak chce. Nie ma

w tym ˝adnej metody.  

SZUKAJ W INTERNECIE
Policji nie pomaga brak przezornoÊci naszych roda-

ków. Najwi´cej dzie∏ sztuki ginie bowiem z pry-

watnych mieszkaƒ i z koÊcio∏ów. Zarówno specjali-

Êci z OOZP, jak i policjanci podkreÊlajà, ˝e podsta-

wà odnalezienia skradzionego przedmiotu jest jego

staranny opis (najlepiej z kolorowym zdj´ciem)

i oznakowanie. Kolekcjonerzy nie majà Êwiadomo-

Êci, ˝e ich domowe zbiory mogà byç zagro˝one

– a jeÊli ju˝ coÊ im zginie, to zg∏aszajàc kradzie˝,

nie potrafià nawet podaç cech szczególnych utra-

conego przedmiotu i jego przybli˝onych wymiarów.

Skatalogowany „po domowemu” obiekt, jeÊli zo-

stanie zrabowany, mo˝na wpisaç do „Krajowego

wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych

za granic´ niezgodnie z prawem”. Spis ten ma ju˝

ponad 8000 kart katalogowych, a jego pierwszy 

poziom („poszukiwacz”) jest ogólnodost´pny od

ponad roku na stronie www.oozp.pl. Jak podaje

dyrektor Ogrodzki, bardzo niewielu policjantów 

korzysta z tego katalogu.

Przep∏yw informacji mi´dzy OOZP a policjà w ogóle

kuleje. Bywa, ˝e funkcjonariusze nie zg∏aszajà oÊrod-

kowi odnalezienia przedmiotu zamieszczonego w wy-

kazie skradzionych zabytków i nadal pozostaje on

w ewidencji jako zaginiony. Trudno wi´c po∏apaç si´

w tym ba∏aganie. 

DMUCHAå NA ZIMNE
Wiadomo, ˝e lepiej zapobiegaç, ni˝ leczyç. Dobrze

rozumiana prewencja w zakresie ochrony dóbr kul-

tury to, zdaniem Ogrodzkiego, program Bezpieczeƒ-
stwo dóbr kultury w woj. podlaskim. Przy wspó∏pracy

Policji, Wojewódzkiego Oddzia∏u Ochrony Zabyt-

ków, stra˝y po˝arnej i granicznej, kurii i przedstawi-

cieli KoÊcio∏a prawos∏awnego bezpoÊrednim dzia∏a-

niem prewencyjnym obj´to 371 obiektów: wykona-

no ich kompletnà dokumentacj´ fotograficzno-opi-

sowà oraz oznakowano cenne przedmioty.

Dzia∏alnoÊç prewencyjno-dokumentacyjna prowa-

dzona jest tak˝e w strefie przygranicznej w woje-

wództwach po∏udniowych. Uznane za najcenniejsze

drewniane obiekty sakralne oraz znajdujàce si´

w nich zabytkowe przedmioty podlegajà ochronie

przed zniszczeniem, zaborem i nielegalnym wywo-

zem za granic´. 

PODEJRZANI HISTORYCY
˚adne zabezpieczenia jednak nie pomogà, jeÊli z∏o-

dziejami okazujà si´ ludzie, którym powierzono opie-

k´ nad dobrami kultury. W paêdzierniku tego roku

krakowska prokuratura skierowa∏a do sàdu akt oskar-

˝enia przeciwko dwóm historykom zatrudnionym

w Archiwum Paƒstwowym na Wawelu – zarzuca im

si´, ˝e w latach 1996–2002 przyw∏aszczyli sobie 452

r´kopisy o wartoÊci ok. 415 tys. z∏. Sprzedawali je anty-

kwariuszom i wystawiali na aukcjach internetowych.
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,,Pla˝´ w Pourville”
Moneta, skradzionà 

z Muzeum Narodowego
w Poznaniu, wyceniono 

na 4 mln USD

Monstrancja w kszta∏cie
drzewa lipowego

z 1723 r., skradziona

w 1980 r. z muzeum
klasztornego 

w Âwi´tej Lipce

▲

Z ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Art. 10 ust. 2 
Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç
z urz´du decyzj´ o wpisie zabytku ruchomego
do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy
zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywie-
zienia zabytku za granic´ albo wywiezienia za gra-
nic´ zabytku o wyjàtkowej wartoÊci historycznej,
artystycznej lub naukowej.
Art. 109a
Kto podrabia lub przerabia zabytek w celu u˝ycia
go w obrocie zabytkami, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci
do lat 2.
Art. 109b
Kto rzecz ruchomà zbywa jako zabytek ruchomy
albo zbywa zabytek jako inny zabytek, wiedzàc,
˝e sà one podrobione lub przerobione, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 2.
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W archiwum stwierdzono brak 2500 r´kopisów,

z czego uda∏o si´ odzyskaç ponad 700.

Do kradzie˝y inkunabu∏ów i starodruków z bibliote-

ki Wy˝szego Seminarium Duchownego w Sandomie-

rzu przyzna∏ si´ natomiast profesor Uniwersytetu Ja-

gielloƒskiego. Jako znawca Êredniowiecza cz´sto

uczestniczy∏ w identyfikacjach dzie∏, które, skradzio-

ne w Polsce, odnajdywano za granicà. Teraz sam przy-

zna∏ si´ do przyw∏aszczenia co najmniej 40 ksiàg.

Cz´Êç z nich, nale˝àcà do sandomierskiego semina-

rium, ju˝ zwróci∏. Co si´ sta∏o z pozosta∏ymi bezcen-

nymi dzie∏ami, na razie nie wiadomo.

A JEDNAK ZDARZAJÑ SI¢ CUDA
Liczba dzie∏ sztuki, które tracimy co roku, najcz´-

Êciej bezpowrotnie, jest ogromna. Kolekcjonerzy

nie zg∏aszajà kradzie˝y, bo nie wierzà, ˝e przed-

mioty uda si´ odnaleêç. Mimo ˝e wymiana infor-

macji mi´dzy OOZP a Policjà szwankuje – w Polsce

nie ma spójnej koncepcji przeciwdzia∏ania prze-

st´pstwom przeciwko zabytkom – raz na jakiÊ czas

pojawiajà si´ informacje, i˝ policjantom uda∏o si´

coÊ odzyskaç lub zlikwidowaç kolejnà grup´ prze-

mytników dzie∏ sztuki.

Zdarzajà si´ nawet cuda. Wielu parafian wierzy,

˝e to dzi´ki wstawiennictwu s∏ugi Bo˝ego kardyna-

∏a Wyszyƒskiego po 28 latach do jego rodzinnej pa-

rafii w Zuzeli (gmina Nur) powróci∏ barokowy

krzy˝ o∏tarzowy (tzw. pacyfika∏) z relikwià Êw. An-

drzeja. Wpisany do Katalogu zabytków sztuki w Pol-
sce w 1974 r. zosta∏ skradziony w 1978 r. wraz

z czterema kielichami i monstrancjà. W sierpniu

ubieg∏ego roku „wyp∏ynà∏” na licytacji w jednym

z warszawskich domów aukcyjnych. Chocia˝ akt

sprawy dawno ju˝ nie by∏o, a osoba, która wystawi-

∏a pacyfika∏ na aukcji, t∏umaczy∏a, ˝e otrzyma∏a go

jako pamiàtk´ rodzinnà i próbowa∏a odzyskaç na

drodze prawnej, to udowodniono, ˝e krzy˝ nale˝a∏

do parafii w Zuzeli. Relikwiarz uroczyÊcie wróci∏

na swoje miejsce 21 czerwca 2006 r. 

Wiele zas∏ug w tym „cudzie” ma Miros∏aw Kar-

powicz. Jego koledzy po fachu z ca∏ej Polski te˝

majà si´ czym pochwaliç. Szkoda tylko, ˝e takich

pasjonatów mo˝na policzyç na palcach jednej r´ki.

– JeÊli nadal tak b´dzie, to w niemal ka˝dym

wiedeƒskim antykwariacie sprzedajàcym Êwiàtki

wcià˝ b´dzie mo˝na spotkaç krucyfiksy do z∏udze-

nia przypominajàce te, które jeszcze niedawno

zdobi∏y przydro˝ne kapliczki na rozstajach dróg

w po∏udniowo-wschodniej Ma∏opolsce – konkludu-

je krakowski oficer. ■

ALEKSANDRA WICIK
zdj. A. Mierzwiƒski,

OÊrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, archiwum

Top lista dzie∏ najbardziej poszukiwanych 

✩ unikatowa w skali europejskiej monstrancja
w kszta∏cie drzewa lipowego z 1723 r., skradziona
w 1980 r. z muzeum klasztornego w Âwi´tej Lipce
✩ obraz Cranacha „Madonna z Dzieciàtkiem”
z 1530 r., skradziony z koÊcio∏a w Sulmierzycach
w 1995 r. 
✩ „Pla˝a w Pourville” Moneta, skradziony w 2000 r. 
z Muzeum Narodowego w Poznaniu
✩ pierwodruk dzie∏a Kopernika „De revolutionibus
orbium coelestium” z 1543 r., skradziony z biblio-
teki PAN w Krakowie w 1998 r.
✩ obraz „Kobieta przenoszàca ˝ar” Brueghela
Starszego z 1551 r., skradziony w 1974 r. z Mu-
zeum Narodowego w Gdaƒsku

na podst. katalogu utraconych dzie∏ sztuki 

Cenne, bezcenne/utracone OOZP

Ostatnio odzyskane

✩ 2005 r. Kraków: 2 drewniane, polichromowane
figurki anio∏ków, skradzione z koÊcio∏a Êw. Mar-
cina w Biskupicach
✩ 2005 r. Olsztyn: cz´Êç tzw. Skarbu Tysiàclecia
(Skarbu Âredzkiego), w tym wyroby ze z∏ota
(orze∏, pierÊcieƒ, monety) o wartoÊci ok. 6,5 mln
z∏otych
✩ 2006 r. Wroc∏aw: 63 elementy wykonane ze
srebra (monety, ozdoby, blaszki) z X w., pocho-
dzàce z nielegalnych wykopalisk
✩ 2006 r. Warszawa: 2 obrazy z XVII w. i 1 z prze-
∏omu wieków XIX i XX skradzione 9 lat temu
z podwarszawskiego domu

Po 28 latach

XVII-wieczny pacyfika∏
wróci∏ do parafii

w Zuzeli

„Madonna
z Dzieciàtkiem”

Cranacha ciàgle
znajduje si´ na liÊcie

dzie∏ najbardziej
poszukiwanych

▲
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W art. 99 ust. 3 dodano ust. 3a, który stanowi, 

˝e przeci´tne uposa˝enie wyznaczone wielo-

krotnoÊcià kwoty bazowej ustalanej ustawà

bud˝etowà obejmuje wy∏àcznie uposa˝enie zasadni-

cze, dodatki do uposa˝enia oraz miesi´cznà równowar-

toÊç nagrody rocznej. Do przeci´tnego uposa˝enia nie

b´dà w tej sytuacji wliczane nagrody, które majà cha-

rakter uznaniowy, zwiàzany ze szczególnymi okolicz-

noÊciami, i nie sà przyznawane automatycznie wszyst-

kim policjantom. Zmiana ta pociàga za sobà istotne

konsekwencje finansowe.

NAGRODY ROCZNE I MOTYWACYJNE
Artyku∏y 110 i 110a okreÊlajà ogólne zasady przyzna-

wania policjantom nagród rocznych. Dotyczy to usta-

lania wysokoÊci nale˝nej nagrody oraz przes∏anek wa-

runkujàcych jej obni˝enie lub pozbawienie do niej

prawa. Novum stanowi wprowadzenie warunku uza-

le˝niajàcego prawo do nagrody od minimalnego okre-

su s∏u˝by pe∏nionej w danym roku kalendarzowym,

który nie mo˝e byç krótszy ni˝ szeÊç miesi´cy. Od za-

sady tej wprowadzono pewne wyjàtki uzasadnione

wzgl´dami s∏u˝bowymi lub spo∏ecznymi. Warunek

ten nie obowiàzuje m.in. w sytuacji korzystania

z urlopu wychowawczego, przejÊcia na emerytur´ lub

rent´, w razie Êmierci policjanta lub uznania go za za-

ginionego. 

Zmiany obejmujà okreÊlenie w ustawie, w mo˝liwie

ogólny sposób, przes∏anek przyznawania nagród moty-

wacyjnych (dotychczas nazywanych uznaniowymi)

i zapomóg oraz êród∏a ich finansowania, którym jest

fundusz nagród i zapomóg. Zmiana terminologii ma

na celu podkreÊlenie wagi nagrody motywacyjnej jako

czynnika bodêcowego oddzia∏ywania w kierunku wzo-

rowego wykonywania przez policjantów obowiàzków

s∏u˝bowych. Jednym przepisem obj´to dotychczasowe

dwa upowa˝nienia dla ministra w∏aÊciwego do spraw

wewn´trznych do okreÊlenia szczegó∏owych warun-

ków i trybu przyznawania nagród rocznych, motywa-

cyjnych oraz zapomóg, a tak˝e sposobu tworzenia fun-

duszu nagród i zapomóg. 

EKWIWALENT OGRANICZONY
Zmiana w art. 114 ogranicza mo˝liwoÊç uzyskania

ekwiwalentu pieni´˝nego za niewykorzystane urlopy

do okresu trzech lat przed datà odejÊcia ze s∏u˝by.

W tej sprawie przyj´to rozwiàzania stosowane

w Stra˝y Granicznej, by zredukowaç patologie pole-

gajàce na wieloletnim niewykorzystywaniu nale˝-

nych urlopów. 

KSZTA¸CENIE SIEROT
Znowelizowany art. 116a przewiduje, ˝e w przypadku

Êmierci policjanta, która nastàpi∏a w zwiàzku ze s∏u˝bà,

dzieciom b´dàcym na jego utrzymaniu, które w dniu

jego Êmierci spe∏nia∏y warunki do uzyskania renty ro-

dzinnej, by∏a przyznawana pomoc finansowa na kszta∏-

cenie ze Êrodków przeznaczonych na ten cel w bud˝e-

cie Policji. Na s∏u˝bie ginà z regu∏y ludzie m∏odzi,

z nied∏ugim sta˝em s∏u˝by i niskim uposa˝eniem.

Âwiadczenia rentowe po nich sà zatem niewielkie i nie

pozwalajà na zaspokojenie potrzeb – szczególnie w za-

kresie edukacji. ˚àdajàc, aby policjanci Êlubowali

„strzec bezpieczeƒstwa paƒstwa i jego obywateli, 

nawet z nara˝eniem ˝ycia”, paƒstwo musi wykazaç, ˝e

sà oni traktowani inaczej ni˝ pozosta∏e osoby zatrud-

nione w s∏u˝bie paƒstwa. Przepisy tego typu sà zawar-

te w ustawie o Policji i w innych regulacjach prawnych,

ale proponowany przepis ma znaczenie szczególne.

Gest ze strony formacji pozwalajàcy na bezpieczne

zdobycie wykszta∏cenia dziecku pozbawionemu opieki

jednego z rodziców, i jednoczeÊnie poddanemu trau-

matycznemu prze˝yciu, ma nie tylko wymiar symbo-

liczny, ale i ogromne znaczenie dla kszta∏towania po˝à-

danych postaw policjantów.

Art. 120 likwiduje niesprawiedliwe rozwiàzanie po-

legajàce na tym, ˝e oficer wy˝szy rangà otrzymuje jako

zasi∏ek pogrzebowy za Êmierç cz∏onka rodziny o wiele

wy˝szà kwot´ ni˝ szeregowy policjant. Dotychczasowe

rozwiàzanie nie ma ˝adnego logicznego ani moralnego

uzasadnienia. 

NIE KARAå PODWÓJNIE
Art. 132 w nowym brzmieniu umo˝liwia unikni´cie

podwójnego karania policjanta za wykroczenia pope∏-

nione w zwiàzku ze s∏u˝bà, je˝eli okolicznoÊci zdarze-

nia wskazujà na przypadek mniejszej wagi lub je˝eli

sprawca wykroczenia zosta∏ ju˝ ukarany grzywnà przez

w∏aÊciwy organ. Ponadto przepis ten daje mo˝liwoÊç

w∏aÊciwego kszta∏towania polityki dyscyplinarnej. ■

Opracowa∏ insp. MARIUSZ RÓG, 
dyrektor Biura Prawnego KGP

Prawo na czasie 2

20 wrzeÊnia wesz∏a w ˝ycie
znowelizowana ustawa o Policji. 
Nowe przepisy dotyczà nie tylko spraw
kadrowych i formalnych, ale tak˝e
p∏acowych, socjalnych i dyscyplinarnych.

Do przeci´tnego uposa˝enia nie b´dà w tej sytuacji
wliczane nagrody, które majà charakter uznaniowy,

zwiàzany ze szczególnymi okolicznoÊciami, 
i nie sà przyznawane automatycznie wszystkim

policjantom. Zmiana ta pociàga za sobà 
istotne konsekwencje finansowe.
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(woj. wielkopolskie), równie˝ zagorza∏y

or´downik „odkrytych traktów”. – Wystar-

czy chwila dekoncentracji, z∏a ocena stanu

nawierzchni, zbyt szybkie wejÊcie w za-

kr´t, nag∏e hamowanie albo przymkni´cie

zm´czonych oczu.

Przyczyn zresztà mo˝e byç wiele.

Na niektóre kierowca nie ma ˝adnego

wp∏ywu, gdy na przyk∏ad przed samochód

wybiegnie z lasu sarna lub jadàce z naprze-

ciwka auto wpadnie w poÊlizg i zamienia

si´ w taran. Kiedy przy drodze nie ma

drzew, nie ma tragedii. Pojazd làduje na po-

boczu, w krzakach lub w polu, a w najgor-

szym razie w rowie. Nawet jeÊli auto prze-

wróci si´ i dachuje, pasa˝erowie majà du˝e

szanse, ˝e wyjdà z takiej opresji ca∏o.

WINNI SÑ KIEROWCY?
– To nie drzewa sà winne – oponujà ekolo-

dzy – ale kierowcy. Ich brawura, brak roz-

sàdku, bezmyÊlnoÊç graniczàca cz´sto

z g∏upotà. Nie mo˝e byç spo∏ecznego przy-

zwolenia na wycink´ drzew – podkreÊlajà.

Wmaju 1994 r. na trasie Kartuzy

– Gdaƒsk wype∏niony po brzegi

autobus PKS na skutek p´kni´cia

przedniej opony wypad∏ z drogi i uderzy∏

w przydro˝ne drzewo. W wypadku zgin´-

∏y 32 osoby, 45 odwieziono do szpitala. 

To najwi´ksza w dziejach Polski katastrofa

autobusowa.

– Gdyby nie by∏o tam tego drzewa,

na pewno nie dosz∏oby do takiego dramatu,

mo˝e nawet nikt by nie ucierpia∏ – mówi

Edward Woêniak, inicjator spo∏ecznego

ruchu na rzecz usuwania drzew z poboczy

tras komunikacyjnych, autor listu otwartego

skierowanego w tej sprawie do rzecz-

nika praw obywatelskich. – Niestety, si∏a

bezw∏adnoÊci autobusu w zetkni´ciu

z pniem spowodowa∏a masakr´. Szkoda,

˝e nasi decydenci nie biorà pod uwag´, ˝e

drzewo rosnàce blisko kraw´dzi jezdni

jest równie niebezpieczne, jak wojskowa

mina przeciwpancerna, i, tak samo jak

ona, nie robi nikomu krzywdy, dopóki ktoÊ

na nià nie najedzie – podsumowuje.

WINNE SÑ DRZEWA?
Edward Woêniak jest przekonany o swoich

racjach. KilkanaÊcie lat pracowa∏ w stra˝y

po˝arnej. Wyje˝d˝a∏ nie tylko do po˝arów,

ale i miejsc wypadków komunikacyjnych.

Widzia∏ wiele bezsensownych Êmierci.

– Ka˝dego roku – podkreÊla – w Polsce do-

chodzi do blisko szeÊciu tysi´cy wypadków,

które koƒczà si´ uderzeniem w drzewo.

Ârednio ginie w nich tysiàc osób, a osiem

tysi´cy doznaje ci´˝kich, nieodwracalnych

obra˝eƒ. Ile˝ istnieƒ ludzkich uda∏oby si´

uratowaç, gdyby nie ci bezwzgl´dni „przy-

dro˝ni zabójcy”.

– Zwyczaj obsadzania dróg drzewami

– wyjaÊnia Woêniak – wywodzi si´ sprzed

wieków, kiedy podró˝owano konno, a trak-

ty by∏y nieutwardzone. Wtedy mia∏o to

sens, bo drzewa spe∏nia∏y istotnà rol´: wy-

znacza∏y lini´ drogi (zw∏aszcza Ênie˝nà

zimà), umo˝liwia∏y jazd´ nocà, a latem

chroni∏y przed s∏oƒcem. 

W miar´ rozwoju motoryzacji, poprawy

jakoÊci dróg i wzrostu pr´dkoÊci podró˝o-

wania przydro˝ne drzewa stawa∏y si´ coraz

wi´kszym zagro˝eniem. Wypadni´cie

z jezdni i uderzenie w pieƒ przewa˝nie

koƒczy si´ tragicznie. 

– Taka sytuacja mo˝e si´ zdarzyç ka˝de-

mu kierowcy, nawet doÊwiadczonemu –

mówi podinsp. Roman Grabara, naczelnik

sekcji ruchu drogowego KPP w KoÊcianie

Drzewa
zabijajà
stojàc?

Tysiàc osób rocznie ginie
na polskich drogach, 
bo wypadek, w którym
uczestniczà, koƒczy si´
uderzeniem w drzewo...



POLICJA 997        listopad 2006 r. Bezpieczeƒstwo na drogach TYLKO S¸U˚BA 41

Przecie˝ to nie drzewa biegnà za samocho-

dem, by w niego uderzyç. To cz∏owiek po-

winien zachowaç szczególnà ostro˝noÊç

na zadrzewionych trasach.

– Samà wycinkà niczego nie osiàgniemy

– twierdzi prof. Stanis∏aw Ba∏azy z Zak∏adu

Badaƒ Ârodowiska Rolniczego i LeÊnego

PAN. – Nie ma powodu, aby bezkrytycznie

pozbywaç si´ drzew, gdy˝ z punktu widze-

nia Êrodowiska pe∏nià one wa˝ne funkcje

i wywierajà korzystny wp∏yw na ekosystem:

zatrzymujà wody gruntowe, sà barierà dla

ha∏asu i spalin, zapobiegajà erozji gleby.

Przede wszystkim nale˝y poprawiç na-

wierzchni´ dróg.

– Szlaki komunikacyjne to nie parki 

krajobrazowe – oponuje Andrzej Kalito-

wicz, prezes Fundacji „Bezpieczny kierow-

ca”. – Drzewa stwarzajà wiele zagro˝eƒ,

a korzyÊci, jakie przynoszà, sà minimalne.

W efekcie nasze drogi „nie wybaczajà” kie-

rowcom b∏´dów. 

– Wypadni´cie z jezdni mo˝e si´ zdarzyç

w ka˝dych warunkach, na najlepszym nawet

asfalcie – dodaje Grabara. – Rozlany olej,

zamarzni´ta ka∏u˝a, b∏oto lub glina nanie-

sione przez maszyny rolnicze i przy nag∏ym

hamowaniu mamy murowany poÊlizg.

Reszta jest wielkà niewiadomà, decyduje

∏ut szcz´Êcia – trafimy w drzewo czy nie. 

To mo˝e ustawiç tam znaki ograniczajàce

pr´dkoÊç do, dajmy na to, 40 km/h.

– Jak najbardziej, tylko ˝e niewiele one

dadzà. Nasi kierowcy generalnie ignorujà

wszelkie zakazy – mówi szef koÊciaƒskiej

drogówki. – A poza tym pusta droga wr´cz

zach´ca do wciÊni´cia gazu. Kto wtedy

myÊli o konsekwencjach. Idealnym roz-

wiàzaniem by∏oby szybkie wybudowanie

nowych, równoleg∏ych dróg, ale to utopia.

POTRZEBNY 
„Z¸OTY ÂRODEK”
Swoje racje majà zarówno zwolennicy, jak

i przeciwnicy wycinki drzew z poboczy

dróg. 

– W przypadku alei stanowiàcych zaby-

tek przyrody lub kultury najlepiej wy∏à-

czyç drog´ z ruchu. To radykalny, ale sku-

teczny sposób – mówi dr Jerzy Bieroƒski

z Instytutu Geografii i Rozwoju Regional-

nego Uniwersytetu Wroc∏awskiego. – Je-

Êli chodzi o inne drogi, wyjÊciem z sytu-

acji by∏oby obsadzanie ich krzewami, któ-

re nie tylko „wybaczajà” b∏´dy kierow-

ców, ale te˝ zimà eliminujà zaspy. A pod-

czas silnych wiatrów nie zagra˝ajà jadà-

cym samochodom ob∏amujàcymi si´ ko-

narami.

Podinspektor Roman Grabara podziela t´

opini´.

– Trzeba wycinaç, ale z g∏owà, rozwa˝-

nie, w ˝adnym razie bezmyÊlnie, jak leci

– t∏umaczy. – W pierwszej kolejnoÊci z po-

boczy dróg nale˝a∏oby usunàç drzewa

chore, wyschni´te, a w ich miejsce posa-

dziç krzewy, które sà przeszkodà elastycz-

nà, i gdy dochodzi do zderzenia, amorty-

zujà jego skutki.

KoniecznoÊç wycinania przydro˝nych

drzew zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu kie-

rowców uznaje tak˝e Ministerstwo Ârodo-

wiska. Trwajà prace nad nowelizacjà usta-

wy o ochronie przyrody, która – byç mo˝e

– b´dzie kompromisem dla zwolenników

i przeciwników wycinki przydro˝nych

drzew. Mówi si´ m.in. o obowiàzku za-

krzewiania oraz zast´powania ka˝dego wy-

ci´tego drzewa nowym. Ale posadzonym

ZDARZY¸O SI¢ OSTATNIO

1.10. Rudka Koz∏owiecka (woj. lubelskie). 25-letni kierowca volkswagena golfa
na zakr´cie straci∏ panowanie nad kierownicà. Samochód, w którym szeÊcioro dys-
kotekowiczów wraca∏o do domu, uderzy∏ bokiem w drzewo. Na miejscu zgin´∏o
czworo z nich, dwie osoby z ci´˝kimi obra˝eniami odwieziono do szpitala.

26.09. Trasa Kadyny – Elblàg (woj. warmiƒsko-mazurskie). Kierujàcy volkswage-
nem golfem 33-letni Piotr K. na skutek rozwini´cia nadmiernej pr´dkoÊci na ∏uku
drogi zjecha∏ na lewe pobocze, po czym z impetem uderzy∏ w przydro˝ne drze-
wo. 36-letni pasa˝er zginà∏ na miejscu, kierowc´ zabra∏o pogotowie. Obaj m´˝czyê-
ni jechali bez zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa.

17.09. Poniatowo (woj. ∏ódzkie). B´dàcy pod wp∏ywem alkoholu 25-letni Janusz Z.
zabra∏ kolegów do swego BMW 740. Chcia∏ im zaprezentowaç moc niemieckiego
auta, które niedawno naby∏. Nacisnà∏ peda∏ gazu i ju˝ po kilkunastu sekundach
p´dzi∏ z pr´dkoÊcià powy˝ej 100 km/h. Na zakr´cie, gdzie obowiàzywa∏o ogranicze-
nie do 30 km/h, uda∏o mu si´ nieco wyhamowaç, ale auto i tak wypad∏o z jezdni,
a nast´pnie zawadzi∏o o drzewo. SzeÊciu pasa˝erów z bardzo ci´˝kimi obra˝enia-
mi odwieziono do szpitala.

15.09. Kozo∏upy (woj. mazowieckie). W doszcz´tnie rozbitym polonezie zgin´∏a
5-osobowa rodzina. Auto, prowadzone przez 39-letniego Jana M., na ∏uku jezdni
wypad∏o na pobocze, po czym uderzy∏o w przydro˝ne drzewo.

6.08. Szczytno (woj. warmiƒsko-mazurskie). Na ul. Sk∏odowskiej 23-letni Krzysztof M.
kierujàcy audi 80 na skutek rozwini´cia nadmiernej pr´dkoÊci na skrzy˝owaniu 
z ul. Polnà zderzy∏ si´ z mercedesem, a nast´pnie wpad∏ na chodnik i zatrzyma∏ si´
na pobliskim drzewie. Z pi´ciu osób jadàcych tym samochodem trzy zgin´∏y na miej-
scu, czwarta zmar∏a w szpitalu, piàta dozna∏a ci´˝kich obra˝eƒ.

Liczba wypadków           Zabici           Ranni

Wypadki z najechaniem na drzewo*

*(Dane Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP)
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tak, by nie stwarza∏o zagro˝enia w ruchu

drogowym.

KOÂCIAN DAJE PRZYK¸AD
O ÊmiercionoÊnych drzewach najwi´cej

mogà powiedzieç policjanci drogówki, któ-

rzy likwidujà makabryczne skutki wypad-

ków komunikacyjnych. Nie ka˝dy jest

w stanie znieÊç ten stres. Ci, którzy majà

dosyç, odchodzà. Inni anga˝ujà si´ w dzia-

∏ania profilaktyczne. Tak jak Roman Graba-

ra, który ideà bezpiecznych dróg zaintere-

sowa∏ starostwo powiatowe i wspólnie zor-

ganizowali ogólnopolskà konferencj´

„Przydro˝ne drzewa zagro˝eniem ˝ycia”.

Pierwsza jej cz´Êç odby∏a si´ w 2005 r., dru-

ga w maju br. Do KoÊciana zjechali naukow-

cy i ekolodzy, przedstawiciele administracji

i samorzàdów, Policji, stowarzyszeƒ i orga-

nizacji, by zastanowiç si´ nad rozwiàza-

niem tego problemu.

– Jeszcze raz si´ okaza∏o, ˝e nie b´dzie to

∏atwe – dodaje naczelnik Grabara. – Ale nie

wolno za∏amywaç ràk. Powo∏aliÊmy zespó∏

roboczy i zabraliÊmy si´ do pracy. Mamy ju˝

pierwsze propozycje rozwiàzaƒ, bo jest rze-

czà niewyobra˝alnà, by we wspó∏czesnym

spo∏eczeƒstwie cz∏owiek, który pope∏ni∏

niezamierzony b∏àd w ruchu drogowym,

by∏ karany wyrokiem Êmierci z jego natych-

miastowym wykonaniem. To motto ze

szwedzkiego programu poprawy bezpie-

Wybrane postulaty zespo∏u roboczego powo∏anego na konferencji 
w KoÊcianie:
✩ Bezwzgl´dnie trzeba chroniç tylko drzewostan o du˝ej wartoÊci przyrodniczej,
kulturowej czy historycznej. Pozosta∏e drzewa nale˝y dla bezpieczeƒstwa usuwaç,
a w pasie drogowym sadziç wy∏àcznie krzewy.
✩ Na poboczu ka˝dej drogi publicznej, zw∏aszcza poza obszarem zabudowanym,
wyznaczyç stref´ bezpieczeƒstwa o szerokoÊci od trzech do 16 metrów (zgodnie
z zaleceniami Komisji Europejskiej). Jej szerokoÊç powinna byç uzale˝niona g∏ów-
nie od dopuszczonej na danej drodze pr´dkoÊci.
✩ W odleg∏oÊci minimum trzech metrów od kraw´dzi jezdni tworzyç pas zieleni
niskiej, trawiastej, aby nie ograniczaç wymaganego pola widocznoÊci.
✩ Na prostych odcinkach drogi, po zewn´trznej stronie zakr´tów i ∏uków jezdni
poza strefà zieleni trawiastej wyznaczyç stref´ przeznaczonà do zakrzewienia. Mogà
tam te˝ rosnàç drzewa, ale trzeba je wycinaç, gdy Êrednica pnia przekroczy 7 cm.
✩ Drzewa o Êrednicy pnia wi´kszej ni˝ 7 cm mogà rosnàç poza strefà bezpieczeƒ-
stwa. W nielicznych uzasadnionych przypadkach mo˝na dopuÊciç utrzymywanie
takich drzew w strefie bezpieczeƒstwa, pod warunkiem ˝e nie ograniczà minimalnego
pola widocznoÊci, b´dà w∏aÊciwie utrzymane i skutecznie os∏oni´te barierà energo-
ch∏onnà.

czeƒstwa ruchu drogowego „Wizja zero”.

Jak˝e aktualne w naszych realiach. ■

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. K. Stefanek (KPP w Rykach) i KPP w Lubinie

▲
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Bia∏e historyczne plamy
W ,,Policji 997” nr 10 z paêdziernika 2006 r. redakcja zamie-

Êci∏a artyku∏ zatytu∏owany „Granatowi ˝o∏nierze wrzeÊnia”. Jego
autor, oddajàc ho∏d poleg∏ym wówczas policjantom, pope∏ni∏ jed-
nak nierzetelnoÊç – z ca∏à pewnoÊcià nieÊwiadomie, utrwalajàc
fa∏szywy obraz masakry w Szkole Policji w Mostach Wielkich.
Sprawa ta by∏a ju˝ wyjaÊniana na konferencji w Szkole Policji
w Pile przez naocznego Êwiadka, prof. dr. hab. Zbigniewa Nowa-
ka, który we wrzeÊniu 1939 jako ch∏opiec przebywa∏ w Mostach
Wielkich, jego ojciec bowiem by∏ tam wyk∏adowcà. Profesor No-
wak stwierdzi∏: 

WyjaÊnienia i sprostowania wymaga informacja o masakrze, 
dokonanej przez wojska sowieckie na terenie Szko∏y Policji w Mo-
stach Wielkich we wrzeÊniu 1939 roku. Pojawi∏a si´ ona te˝ na ∏a-
mach „Listy Ostaszkowskiej. Studia i materia∏y”, wydanej
w Szczytnie w 1993 roku i jest powielana w innych opracowa-
niach. èród∏em tej informacji jest relacja J. Milczanowskiego,
okreÊlanego jako „Êwiadek wydarzeƒ”. Nale˝y jednak stwierdziç
z ca∏à odpowiedzialnoÊcià, ˝e nie jest to prawda. Mosty Wielkie
zosta∏y zaj´te wpierw przez wojska niemieckie oko∏o 16 wrze-
Ênia 1939 roku. Wówczas na terenie Szko∏y Policyjnej, ograbionej
ju˝ przez okolicznych mieszkaƒców, nie by∏o ˝adnych policjantów.
(...) wraz z Policjà Âlàskà wyjechali w kierunku Czortkowa. Oko-
∏o 23 wrzeÊnia wojska niemieckie wycofa∏y si´ z Mostów Wielkich,
gdy˝ zgodnie z umowà niemiecko – sowieckà miasto mia∏o przy-

paÊç Sowietom. Nast´pnego dnia przesz∏y przez Mosty Wielkie
zwarte oddzia∏y polskie, prawdopodobnie ze zgrupowania Hanki
– Kuleszy, które odzyska∏y Kamionk´ Strumi∏owà, zaatakowa∏y
Raw´ Ruskà, by ostatecznie skapitulowaç 25 wrzeÊnia
przed Niemcami. W czasie tego przemarszu wywiàza∏a si´ potycz-
ka z wojskami niemieckimi, podczas której w pobli˝u Szko∏y Poli-
cyjnej zginà∏ oficer niemiecki. Wojska sowieckie wkroczy∏y do Mo-
stów Wielkich po tym przemarszu wojsk polskich, 25 lub 26 wrze-
Ênia. By∏y to oddzia∏y dowodzone przez genera∏a Siemiona Timo-
szenk´, jak g∏osi∏y r´cznie pisane plakaty propagandowe rozwie-
szane na mieÊcie. Na terenie Szko∏y Policyjnej opuszczonej przez
Niemców nie by∏o policjantów, bo przecie˝ nie wrócili tam w no-
wej sytuacji. 

Wspomniana informacja o masakrze policjantów w Mostach
Wielkich by∏a ju˝ przedmiotem Êledztwa. Starzy mieszkaƒcy tego
miasta zeznali, ˝e êród∏em tej pog∏oski mog∏a byç egzekucja kilku
sowieckich dezerterów wykonana przez wojska sowieckie na tere-
nie Szko∏y Policyjnej w pobli˝u wie˝y ciÊnieƒ. We wskazanym
przez Êwiadków miejscu wykopano szczàtki zw∏ok siedmiu m´˝-
czyzn i resztki mundurów sowieckich. Nie ma podstaw ani te˝ po-
wodu obarczaç Sowietów dodatkowà zbrodnià, której nie pope∏ni-
li, a konto ich nikczemnoÊci i tak jest przera˝ajàco obfite.

Przytoczone wyjaÊnienie zosta∏o opublikowane w pracy „Szkol-
nictwo policyjne w latach 1918 – 1954”, wydanej przez Szko∏´
Policji w S∏upsku w 1995 r. (str. 56 – 57). ■

PIOTR MAJER
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z aktami, gnieêdzi si´ za biurkami czterech

dochodzeniowców. Jako ˝e to dawna piw-

nica, tu i ówdzie ze Êcian wy∏a˝à rury cen-

tralnego ogrzewania. Atmosfer´ pracy roz-

Êwietla niewielkie, zakratowane okno na

poziomie gruntu. Obok pokoju znajduje

si´ (bodaj˝e najwi´ksze w budynku) po-

mieszczenie, które jest magazynem „fan-

tów” i jednoczeÊnie pokojem narad. 

Na górze panujà znacznie lepsze warun-

ki. Przede wszystkim jest dost´p do natu-

ralnego Êwiat∏a, a i kolory Êcian ju˝ nie tak

przyt∏aczajàco szarobure. Ciasnota jednak

N owe pomieszczenia przyda∏yby si´

bardzo. Stary budynek, przewidzia-

ny dla skromniejszej za∏ogi i znacz-

nie mniejszej liczby petentów, ju˝ dawno

sta∏ si´ za ciasny. Obecnie rol´ poczekalni

dla interesantów i osób wezwanych odgry-

wajà trzy krzes∏a ustawione w... piwnicz-

nym, wàziutkim korytarzu, który od scho-

dów oddziela krata. 

DOCHODZENIA W PODZIEMIU
Pracownicy komisariatu nie majà lepiej.

Za „poczekalnià” sà drzwi do pokoju,

w którym na ok. 20 mkw., wÊród szaf

– A to policjanty wymyÊli∏y – pukajà si´ w czo∏o ludzie, mijajàc 
Komisariat Policji w Terespolu. Komentarz nie dotyczy pracy miejscowych
funkcjonariuszy, tylko budowy nowego budynku dla komisariatu. 
Ledwo si´ zacz´∏a, ju˝ jà przerwano. Inwestorowi – KWP w Lublinie
– zabrak∏o pieni´dzy.

„Wizytówka”

Nie wiadomo, czy mury si´ pnà, czy runà

„Poczekalnia”

Magazyn i pokój narad
(odebrany z∏odziejom rower
czeka na w∏aÊciciela)
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bez zmian. Chcàc dotrzeç do zast´pcy ko-

mendanta lub sàsiadujàcego z nim kierow-

nika sekcji dochodzeniowo-Êledczej (urz´-

dujà w dawnych izbach dla aresztantów),

trzeba przejÊç przez pokój, w którym pra-

cujà dwie osoby. Wizerunku komisariatu

dope∏nia toaleta. Koedukacyjna.

TAK WYGLÑDA UNIA?
– Pewno niektórzy majà jeszcze gorsze

warunki, ale to jest pierwsza jednostka

po przekroczeniu wschodniej granicy Pol-

ski, no i Unii Europejskiej, wizytówka,

mo˝na by rzec – mówi podinsp. Andrzej

Danieluk, zast´pca komendanta KP w Tere-

spolu. – I co widzi osoba, która z jakichÊ po-

wodów styka si´ z nami?

Nowy budynek dla komisariatu zacz´to

stawiaç w 2005 roku. Po zimowej przerwie

prace wznowiono wczesnà wiosnà – po to,

by przerwaç je przed Wielkanocà. W Tere-

spolu pojawia∏y si´ jeszcze pracownice Wy-

dzia∏u Inwestycji i Remontów KWP w Lu-

blinie, która jest inwestorem budowy, ale

na tym si´ skoƒczy∏o.

Dlaczego wstrzymano rozbudow´ KP

w Terespolu? Jakie b´dà jej dalsze losy?

Odpowiedzi poszuka∏em w komendzie

wojewódzkiej. Oto one:

– rozbudow´ i przebudow´ Komisariatu

Policji w Terespolu przerwano w 2006 r. ze

wzgl´du na brak Êrodków finansowych;

– oczywiÊcie, b´dzie to zale˝a∏o od pozy-

skania Êrodków na to zadanie inwestycyjne.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

z∏o˝y∏a tak˝e wniosek aplikacyjny w ra-

mach Norweskiego Mechanizmu Finanso-

wego, który zosta∏ bardzo wysoko oceniony

w MSWiA. W zwiàzku z tym istnieje du˝a

szansa na uzyskanie Êrodków pomocowych

w przysz∏ym roku.

Wyglàda na to, ˝e Terespol pad∏ ofiarà

hurraoptymizmu – niech si´ mury pnà

do góry, choç w karmanie pustki... ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. autor

Pokój dochodzeniowców
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Wydzwoni∏ 
mu ˝ycie
Ten dy˝ur sier˝. szt. Ryszard Siekierski z Komisa-

riatu Policji w Koronowie zapami´ta na zawsze.

Uratowa∏ ˝ycie m∏odemu cz∏owiekowi z drugiego

koƒca Polski. 

10 paêdziernika br. rano Ryszard Siekierski przy-

szed∏ na 12-godzinny dy˝ur. Oko∏o po∏udnia do ko-

misariatu zg∏osi∏a si´ kobieta z nietypowà sprawà:

w nocy m´˝czyzna, którego w ogóle nie zna, zawia-

domi∏ jà SMS-em, ˝e zamierza odebraç sobie ˝ycie.

Poczàtkowo sàdzi∏a, ˝e to niesmaczny ˝art, ale kiedy

przysz∏y nast´pne, nie zmru˝y∏a oka. 

Ryszard Siekierski te˝ myÊla∏, ˝e to mog∏y byç

„szczeniackie” wyg∏upy. To jednak, z jakim przej´-

ciem kobieta opowiada∏a, spowodowa∏o, ˝e postano-

wi∏ zajàç si´ sprawà. Poprosi∏, ˝eby o wszystkich

szczegó∏ach opowiedzia∏a kolegom z sekcji krymi-

nalnej. A sam zapisa∏ na kartce numer telefonu ko-

mórkowego desperata. Dzwoni∏ co jakiÊ czas, ale

nikt si´ nie zg∏asza∏. W koƒcu us∏ysza∏ m´ski g∏os.

Kiedy policjant przedstawi∏ si´, m´˝czyzna oÊwiad-

czy∏, ˝e go to nie powinno obchodziç i natychmiast

si´ wy∏àczy∏. 

Koronowski dy˝urny o sytuacji nadzwyczajnej 

natychmiast powiadomi∏ swojego komendanta S∏a-

womira Grzegorczyka. Ten nawiàza∏ kontakt z KWP

w Bydgoszczy. Siekierski nie dawa∏ za wygranà

i wcià˝ dzwoni∏ do nieznajomego. Chcia∏ zdobyç

o nim jak najwi´cej informacji. W koƒcu desperat

podjà∏ rozmow´ – o wszystkim, po prostu o ˝yciu.

Policjant i m∏ody cz∏owiek dzwonili do siebie jesz-

cze wiele razy tego dnia. Siekierski ustali∏, ̋ e despe-

rat ma na imi´ ¸ukasz, jest studentem i mieszka

gdzieÊ przy granicy. 

– To by∏a cenna informacja, gdy˝ z naszych usta-

leƒ wynika∏o, ˝e telefonem pos∏uguje si´ osoba

mieszkajàca w okolicach S∏ubic – opowiada Siekier-

ski. Policjanci ze S∏ubic byli gotowi w ka˝dej chwili

przystàpiç do dzia∏aƒ. Po po∏udniu ¸ukasz zadzwo-

ni∏ do policjanta ostatni raz. Twierdzi∏, ˝e na niczym

mu ju˝ nie zale˝y, ale poda∏ swój adres. – I tak nikt

mnie nie uratuje, przecie˝ Koronowo jest po-

nad 300 km od S∏ubic – powiedzia∏. 

Ryszard Siekierski przed∏u˝a∏ rozmow´, a w tym

czasie informacja z adresem trafi∏a do S∏ubic. Po∏à-

czenie zosta∏o zerwane. Dla Ryszarda Siekierskiego,

jego komendanta i kolegów z komisariatu czas jakby

si´ zatrzyma∏. W koƒcu zadzwoni∏ dy˝urny s∏ubic-

kiej Policji: uda∏o si´, m´˝czyzna ˝yje! Kiedy poli-

cjanci wpadli do mieszkania, zastali tam siostr´ ¸u-

kasza, która chwil´ wczeÊniej wesz∏a do domu i zdà-

˝y∏a odciàç p´tl´. 

Sier˝. szt. Ryszard Siekierski odetchnà∏ z ulgà

– przez telefon uratowa∏ ˝ycie cz∏owieka. ■

Katarzyna Witkowska
KWP w Bydgoszczy

Z sàsiadami o przest´pczoÊci
W listopadzie bie˝àcego roku Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie we

wspó∏pracy z Komendà Wojewódzkà Policji w Gdaƒsku i Izbà Celnà w Olsz-

tynie przyst´puje do realizacji projektu „Wspó∏praca transgraniczna w zwalczaniu

przest´pczoÊci gospodarczej” w ramach Programu Sàsiedztwa Litwa – Polska

– Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG III A), wspó∏finanso-

wanego przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego. 

Fundusz ten przyczynia si´ do zmniejszania ró˝nic w rozwoju gospodarczym

i jakoÊci ˝ycia powstajàcych w ró˝nych regionach oraz obni˝ania poziomu zacofa-

nia na najs∏abiej rozwini´tych obszarach. Wspiera te˝ post´p i zmiany struktural-

ne oraz przekszta∏cenia gospodarczo-spo∏eczne w regionach o niskim stopniu

rozwoju.

Inicjatywa pionu do walki z przest´pczoÊcià gospodarczà województwa warmiƒsko-

-mazurskiego obejmuje cykl czterech trzydniowych szkoleƒ dotyczàcych przeciw-

dzia∏ania, ujawniania i zwalczania przest´pczoÊci transgranicznej o charakterze go-

spodarczym, w których uczestniczyç b´dzie ka˝dorazowo 113 funkcjonariuszy pol-

skiej i litewskiej policji oraz Milicji Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, 

Celem projektu jest wymiana doÊwiadczeƒ oraz podniesienie kwalifikacji

funkcjonariuszy pionu do walki z przest´pczoÊcià gospodarczà, a tak˝e zacieÊnie-

nie i pog∏´bienie wspó∏pracy transgranicznej mi´dzy s∏u˝bami odpowiedzialnymi

za bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny. Pierwsze szkolenie rozpocznie si´

22 listopada  w Rucianem-Nidzie. Kolejne kursy przewidziane sà na luty, maj

i wrzesieƒ 2007 roku. ■

KWP w Olsztynie

P roceder nielegalnego udost´pniania

p∏atnych telewizji przez Internet

staje si´ ostatnio coraz bardziej popu-

larny. Dawcy pirackiego sygna∏u to spe-

cjaliÊci od komputerów, którzy, wyku-

pujàc abonament lub zaopatrujàc si´

w podrabiane karty danej platformy cy-

frowej, oferujà us∏ug´ dost´pu do p∏at-

nych telewizji innym odbiorcom. Oczy-

wiÊcie za op∏atà, du˝o ni˝szà ni˝ u le-

galnego nadawcy, ale op∏acalnà dla oby-

dwu stron. 

To zaawansowane technologicznie

zjawisko, zwane sharingiem, jest trud-

ne do wykrycia. Pierwsze kroki, aby za-

blokowaç „dawców”, podj´∏a jedna

z platform cyfrowych, ale ci si´ uaktyw-

nili. RekordziÊci zak∏adali „spó∏dziel-

nie” obs∏ugujàce nawet kilkuset pira-

tów. Dopiero gdy do akcji w∏àczy∏a si´

Policja, mo˝liwe sta∏o si´ zatrzymanie

sprawców. 

Akcja odby∏a si´ jednoczeÊnie w ca∏ej

Polsce. 11 paêdziernika o 6 rano poli-

cjanci zapukali do niczego nie spodzie-

wajàcych si´ „dawców” w 48 mieszka-

niach. Zabezpieczono 54 komputery, 56

dekoderów telewizyjnych. Zatrzyma-

no 42 osoby. Âledztwo jest w toku. 

SpecjaliÊci przypuszczajà, ˝e do pro-

cederu wykorzystywane by∏y serwery

du˝ych firm. 

Spraw´ rozpracowali funkcjonariusze

z Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Go-

spodarczà KWP z Radomia. Akcj´ za-

trzymywania z∏odziei sygna∏u koordy-

nowa∏ Wydzia∏ dw. z PG Biura Krymi-

nalnego KGP. ■

P. Ost. 
zdj. autor

Paj´czarze XXI wieku
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Strongmani w S∏upsku
P rzeciàganie radiowozu, spacer dzielnicowego i transport poli-

cjanta – to niektóre z konkurencji podczas Mistrzostw Strong-

manów, które odby∏y si´ w Szkole Policji w S∏upsku.

Udzia∏ w zmaganiach wzi´∏o 12 najsilniejszych s∏uchaczy kursu

podstawowego. Ka˝dy z zawodników musia∏ przeciàgnàç radiowóz,

przejÊç z wa˝àcymi 70 kilogramów teczkami, a tak˝e przenieÊç

ubranego w kamizelk´ kuloodpornà manekina. Przy goràcym do-

pingu trzeba by∏o równie˝ jak najd∏u˝ej utrzymaç na wyciàgni´tych

ramionach obcià˝nik oraz przetoczyç i u∏o˝yç opony.

Najsilniejszym s∏uchaczem szko∏y okaza∏

si´ post. Karol Witkowski „Bia∏y” z OPP

w Warszawie (waga 95 kg, obwód bicep-

su 45 cm.). Drugie miejsce wywalczy∏ Piotr

Fudalski „Fudal” z OPP w Szczecinie,

a trzecie – Maciej Stachowiak „Michu”

z KPP w Gostyniu. 

Zwyci´zcy otrzymali puchary komendan-

ta szko∏y oraz upominki przygotowane

przez S∏upskie Policyjne Towarzystwo

Sportowe. ■

Piotr Koz∏owski
zdj. SP w S∏upsku

Poraz pierwszy w 4-letniej historii Fina∏u Ogólnopol-

skich Zawodów Policjantów Dzielnicowych, odbywa-

jàcego si´ w katowickiej Szkole Policji, na najwy˝szym stop-

niu podium stan´∏a kobieta – st. post. Agnieszka Olejniczak,

reprezentujàca KWP w ¸odzi. 

W∏aÊciwie nale˝a∏o si´ tego spodziewaç. Od kilku lat widok poli-

cjantki patrolujàcej ulice, uczestniczàcej w interwencji, a nawet za-

bezpieczajàcej pi∏kar-

ski mecz, nikogo ju˝

nie dziwi. 

Agnieszka Olejni-

czak w Policji pracuje

od trzech lat, od po-

czàtku jako dzielnico-

wa w jednym z rewi-

rów KPP w Pabiani-

cach. Po niezwykle

zaci´tej walce poko-

na∏a 32 kolegów i kole˝ank´. O zwyci´stwie zdecydowa∏a ostatnia

konkurencja – symulacja zdarzenia w rejonie s∏u˝bowym, bo ró˝ni-

ca mi´dzy pierwszym a trzecim miejscem wynios∏a dwa punkty. 

Drugie miejsce w klasyfikacji koƒcowej zajà∏ m∏. asp. Krzysztof

Simlat reprezentujàcy KWP w Opolu, a trzecie – asp. Pawe∏ Trela

z KWP w Krakowie. 

Najlepsi z najlepszych oprócz okaza∏ych pucharów i nagród 

finansowych przyznanych przez ministra spraw wewn´trznych i ad-

ministracji oraz komendanta g∏ównego Policji otrzymali atrakcyjne

nagrody rzeczowe ufundowane przez Êlàskich samorzàdowców. 

Zatem panowie, czapki z g∏ów. ! ■

JACEK KOSMATY
zdj. Wojciech Szwieca

Dzielnicowa Roku
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psychicznej, gdy wszystko dooko∏a nie

jest takie, jakie si´ wydaje... Mnie nato-

miast, jako aktorce, trudno by∏o wiernie

i niebanalnie oddaç ten stan chroniczne-

go napi´cia...

Na czym polega∏y konsultacje
z psychologiem policyjnym w trakcie
przygotowaƒ do tej roli? I czy nadal
wspiera si´ Pani radà fachowca?

– Odby∏am kilka rozmów z psycholog

policyjnà i wspólnie zastanawia∏yÊmy si´

nad tym, jakie cechy powinna posiadaç

postaç grana przeze mnie... I tyle.

Dzi´ki wspó∏pracy z prawdziwà psycholog
pozna∏a Pani kulisy pracy na tym jednym
z najtrudniejszych odcinków w Policji...
Jakie sà Pani wra˝enia z kontaktu z takà
rzeczywistoÊcià?

– Szanuj´ prac´ policjantów, naprawd´,

a zw∏aszcza kobiet pracujàcych w tej forma-

cji. Wcià˝ nie mog´ wyjÊç z podziwu, jak

udaje im si´ zachowaç pogod´ ducha, 

humor, determinacj´ i niez∏omnà wiar´

w sprawiedliwoÊç, gdy wokó∏ tyle okrucieƒ-

stwa i z∏a w czystej postaci.

Jaki wp∏yw na Panià ma Alicja?
– Nauczy∏a mnie wiary w siebie, u˝yczy∏a

du˝o wewn´trznej si∏y i uÊwiadomi∏a, ̋ e by-

cie kobietà wcale nie musi oznaczaç bycia

tà s∏abszà, potulnà, konformistycznà.

Gdyby straci∏a Pani prac´ w teatrze,
w serialu i nie mia∏aby szansy realizowaç
si´ aktorsko, czy zmierzy∏aby si´ Pani
z zawodem psychologa policyjnego?

– Psychologia zawsze mnie pociàga∏a, ale

nie wiem, czy zdoby∏abym si´ na prac´

w Policji. Jestem jeszcze mimo wszystko

doÊç l´kliwa i impulsywna, a tam nieoce-

nione i niezb´dne sà spokój i równowaga

emocjonalna.

Co sàdzi Pani o propozycjach zaostrzenia
prawa (15-latek mia∏by odpowiadaç
za zabójstwo jak doros∏y, równie˝ kary
za l˝ejsze przest´pstwa majà byç
wy˝sze)?

– MyÊl´, ˝e w polskim ustawodawstwie

powinno si´ coÊ zmieniç. Wiele zbrodni

pope∏nianych jest dlatego, ˝e w naszym

kraju m∏odociani przest´pcy czujà si´ bez-

karni. 

Rola Ali w ,,Oficerach” to Pani debiut
na szklanym ekranie. Jak przyj´∏a Panià
ekipa aktorska serialu, szczególnie tacy
znani, jak Szyc, Ró˝czka, Pazura?

– Wszyscy przyj´li mnie naprawd´ ciep∏o

i ˝yczliwie. W pierwszych dniach kr´cenia

serialu, które okupi∏am ogromnym stre-

sem, Magda i Czarek – gdy˝ to w∏aÊnie

z nimi przysz∏o mi graç najwi´cej scen

– nies∏ychanie mnie wspierali i pomagali,

cz´sto cierpliwie t∏umaczàc oczywiste

i najbardziej podstawowe zagadnienia fil-

mowej sztuki aktorskiej. Jestem im za to

ogromnie wdzi´czna.

Czy koledzy z planu wkr´cili ju˝ Panià
w sytuacj´, z której wszyscy potem si´
Êmiali?

– Nie, jeszcze nie. Ale na planie i tak by∏o

bardzo du˝o Êmiechu, komicznych sytuacji,

które najcz´Êciej rodzi∏y si´ z przem´czenia,

upa∏u. A czasem po prostu z niczego.

Alicja jest psychologiem, prac´ w Policji
podj´∏a zaraz po studiach. Co jest
najtrudniejsze w tej roli?

– Chyba trwanie w nieustannym poczu-

ciu niepewnoÊci, które towarzyszy mojej

bohaterce od samego poczàtku serialu.

Trudno ˝yç we wzgl´dnej równowadze

Alicja w krainie oficerów

KATARZYNA CYNKE ma 24 lata, 
niebieskie oczy i 168 cm wzrostu. 
Ta delikatna blondynka w ubieg∏ym 
roku ukoƒczy∏a Paƒstwowà Wy˝szà
Szko∏´ Filmowà, Telewizyjnà 
i Teatralnà im. L. Schillera w ¸odzi.
Lubi jazd´ na nartach, tenis ziemny,
taniec, Êpiew. Z powodzeniem ˝egluje
po polskich jeziorach. Jest aktorkà
Teatru im. S. Jaracza w ¸odzi, 
w filmie debiutowa∏a niewielkà rolà
w „Spamie”. Do serialu „Oficerowie”
trafi∏a z castingu. Gra w nim psycho-
log Alicj´ Szymczyszyn.

Co sàdzi Pani o m´˝czyznach
w policyjnych mundurach?

– Mundur kojarzy mi si´ z takimi cecha-

mi, jak odpowiedzialnoÊç, odwaga, honor.

Taki m´˝czyzna byç mo˝e potrafi daç

kobiecie przynajmniej „powierzchowne”

poczucie bezpieczeƒstwa.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

MONIKA DÑBROWSKA
zdj. W∏odzimierz Pochmara
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UroczystoÊci ˝a∏obne to jedyne,
w których uczestniczy si´ bez
zaproszenia. Oboj´tnie, czy majà
charakter religijny, czy Êwiecki.

Âmierç cz∏owieka powoduje ból tych,

którzy pozostali – rodziny, przyjació∏.

Tak˝e kolegów z pracy, bo trudno po-

godziç si´ z ostatecznym odejÊciem kogoÊ,

z kim, cz´sto przez lata, przebywaliÊmy

na co dzieƒ. Pozostaje nam jedynie towa-

rzyszyç mu w ostatniej drodze.

USZANUJMY WOL¢ RODZINY
JeÊli pogrzeb odbywa si´ w godzinach

pracy, wybieramy ze swego grona delegacj´

– wszyscy bowiem nie mogà opuÊciç stano-

wisk. Oboj´tnie, czy to Êwiàtynia, czy dom

pogrzebowy – niezale˝nie od naszego wy-

znania – zawsze wchodzimy do Êrodka, nie

czekamy na zewnàtrz. Wiàzanki – gdy˝

wieƒce zazwyczaj kupujà krewni – k∏adzie-

my przed trumnà lub urnà, a po uroczysto-

Êciach ˝a∏obnych zabierajà je specjalne

s∏u˝by. Bywa, ˝e rodzina zmar∏ego wskazu-

je w nekrologu jakiÊ szlachetny cel, na któ-

ry nale˝y przekazaç pieniàdze zamiast

kwiatów. Starajmy si´ spe∏niç jej wol´.

Uczestniczenie w ceremonii pogrzebowej

obliguje nas do stosownego ubioru. Nale˝y

unikaç jaskrawych kolorów, d˝insów, wiatró-

wek. Panie nie powinny zak∏adaç sukienek

czy bluzek z du˝ymi dekoltami i zbyt krót-

kich spódniczek. U panów preferowane sà,

nawet w upalny dzieƒ, ciemne garnitury,

krawaty, bia∏e koszule i czarne obuwie.

Zarówno w Êwiàtyni, jak i w domu po-

grzebowym obowiàzuje powaga. Przy sk∏a-

daniu kondolencji wystarczy serdeczny

uÊcisk d∏oni albo poca∏unek. S∏owne za-

pewnienia o wspó∏czuciu sà zbyteczne. Je-

Êli rodzina prosi o niesk∏adanie kondolen-

cji, nale˝y uszanowaç jej ˝yczenie. 

KONDOLENCJE –
NIE PRZEZ TELEFON
Udzia∏ przedstawiciela zak∏adu pracy w po-

grzebie pracownika nie wyklucza zamiesz-

czenia nekrologu w prasie – cz´sto zawiera

on kondolencje dla rodziny zmar∏ego.

W gazetach umieszcza si´ te˝ wyrazy

wspó∏czucia i ˝alu podw∏adnym i kolegom

po stracie przez nich osoby bliskiej. Najcz´-

Êciej robimy to wtedy, gdy nie uczestniczy-

liÊmy w pogrzebie. Prywatnie natomiast,

kilka dni po uroczystoÊciach, mo˝emy wy-

s∏aç list kondolencyjny. Piszemy go odr´cz-

nie, nigdy na komputerze czy maszynie.

Kondolencji nie sk∏adamy przez telefon.

Osobie pogrà˝onej w ˝a∏obie starajmy si´

okazaç serce, na co dzieƒ s∏u˝yç pomocà

i wsparciem. Nie narzucajmy jednak swej

obecnoÊci czy wspó∏czucia. Ale te˝ nie

milknijmy na jej widok. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 

zast´pca dyrektora 
Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

zdj. Anna Michejda
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