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Kwiaty od Komendanta
Głównego Policji
dla ostatniej, 
żyjącej wdowy 
po zamordowanym 
w Katyniu policjancie

Niedługo po ślubie 
funkcjonariusz Policji
Państwowej
st. post. Jan Borkowski
poszedł na front. 
Pani Maria nigdy więcej
go nie zobaczyła...
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SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA
12 czerwca 2019 roku odbyły się obchody Święta Służby Ochrony
Państwa, w  których uczestniczyli Elżbieta Witek, minister spraw
wewnętrznych i  administracji, Jarosław Zieliński, sekretarz stanu
w MSWiA, Sylwester Tułajew, wiceminister SWiA i oraz gen. insp.
dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji. 

Obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców przez przedstawicieli
rządu oraz komendanta SOP mjr. Pawła Olszewskiego przed obeli-
skiem upamiętniającym tragicznie zmarłych na służbie funkcjona-
riuszy Biura Ochrony Rządu (poprzednika SOP). W uroczystości
zorganizowanej w siedzibie SOP udział wzięli przedstawiciele rządu
oraz szefowie służb mundurowych. Podczas uroczystości odbyły się
promocja funkcjonariuszy SOP na pierwszy stopień oficerski, mia-
nowanie na wyższe stopnie służbowe oraz złożenie ślubowania nowo
przyjętych funkcjonariuszy. 

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA 
zdj. autor

ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
„Szkarłatny beret stał się symbolem bezpieczeństwa, oddania i su-
mienności” – napisał w liście do żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Święto Żandarmerii Wojskowej rozpoczęło się 13 czerwca mszą,
a uroczystość odbyła się na placu apelowym warszawskiego kompleksu
ŻW. W obchodach uczestniczyli gen. insp. Jarosław Szymczyk, Ko-
mendant Główny Policji oraz nadinsp. Paweł Dobrodziej, komendant

stołeczny Policji. Podczas ceremo-
nii, której gospodarzem był gen.
bryg. Tomasz Połuch, komendant
główny ŻW, wręczone zostały me-
dale „Za zasługi dla obronności
kraju” oraz liczne wyróżnienia. 

Przypomnĳmy, że podczas Po-
wstania Listopadowego gen. To-
masz Łubieński powołał do życia
nową formację – Straż Polową
13 czerwca 1831 r. i na pamiątkę
tego wydarzenia dzień 13 czerwca
ustalono Świętem Żandarmerii
Wojskowej. 

IPK, zdj. Jacek Herok

SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Centralne Obchody Świąta
Służby Więziennej i obchody stu-
lecia istnienia tej formacji odbyły
się na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w  Warszawie
28  czerwca  br. Uroczystość roz-
poczęła msza w intencji funkcjo-
nariuszy i  pracowników SW.
Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele władz państwowych, szefo-
wie służb mundurowych, w tym
służb penitencjarnych z  innych
państw, przedstawiciele środo-
wisk naukowych i rodzin funkcjo-
nariuszy. Podczas uroczystości
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji został
wyróżniony odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

W jubileusz istnienia formacji odbyła się promocja nowych oficerów
Służby Więziennej. Podczas uroczystości odczytane zostały listy oko-
licznościowe od prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu
Marka Kuchcińskiego oraz prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego, którzy na ręce dyrektora generalnego SW gen.  Jacka
Kitlińskiego złożyli podziękowania funkcjonariuszom Służby Wię-
ziennej za ciężką służbę dla bezpieczeństwa Polski. 

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA, 
zdj. Michał Grodner

DOWÓDZTWA
OPERACYJNEGO
RODZAJÓW 
SIŁ ZBROJNYCH 
Dowództwo Operacyjne Ro-
dzajów Sił Zbrojnych obcho-
dziło 26  czerwca  br. swoją
15.  rocznicę powołania oraz
nadanie imienia generała Bro-
nisława Kwiatkowskiego.

Główne uroczystości odbyły
się na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W apelu uczest-
niczyli minister obrony naro-
dowej Mariusz Błaszczak,
przedstawiciele Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Wojska Polskiego,
służb mundurowych, żołnierzy i pracowników wojska. Policję repre-
zentowali zastępca Komendanta Głównego mł. insp. Tomasz Szy-
mański i komendant stołeczny nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Wyjątkowy charakter tegorocznego święta był związany z przyję-
ciem przez Dowództwo Operacyjne RSZ imienia patrona − gen. Bro-
nisława Kwiatkowskiego – dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych w la-
tach 2007–2010, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem.

W  trakcie uroczystości wręczono odznaczenia oraz wyróżnienia
żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej nadane przez:
Prezydenta RP, Ministra Obrony Narodowej oraz Dowódcę Opera-
cyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

KCh, zdj. autor

Święta służb mundurowych
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Policjant Służby Kryminalnej 2019
Pracowali w Mrowinach, wygrali w Pile – finał V ogólnopolskiego konkursu 

.MANEWRY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZE.
„Czerwony Bór 2019”
Poszukiwania – VI Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze
System poszukiwań osób zaginionych – wyzwania XXI wieku –
konferencja na UW

.MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I KONFERENCJA.
inSec – bezpieczeństwo to gra zespołowa

.TRANSPORT.
Beczka na brudną bombę – pojazd dla pirotechników

.CYBERPROJEKT.
Specjaliści w zwalczaniu cyberprzestępczości – międzynarodowy projekt
szkoleniowy

.DZIEŁA SZTUKI I ZABYTKI.
Działania Policji
Zwalczanie przestępczości przeciwko dobrom kultury – seminarium
Policja i skarby narodowe – prawie wszystkie skradzione w Polsce zabytki,
jakie odnaleziono, były odzyskane przez Policję albo we współpracy z nią

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium
Lipiec w latach 1929, 1979 i 1999

.PRAWO.
Ustawa o Policji art. 38 ust. 4 – zwolnienie ze służby w związku
z przeniesieniem na niższe stanowisko służbowe

.U NAS.
Międzynarodowe zawody – turniej konny

.SPORT.
100 km na 100-lecie policji
Rozmaitości

.U NAS.
Lipiec 2019 – zapowiedzi imprez i uroczystości

.KRAJ.
Rozmaitości

.ŚWIĘTO POLICJI 2019.
Życzenia od:
Elżbiety Witek – minister spraw wewnętrznych i administracji
Jarosława Zielińskiego – sekretarza stanu w MSWiA
Gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji

.BADANIE CBOS.
Skuteczna Policja – bezpieczni Polacy

.WSPol. W SZCZYTNIE.
Promocja oficerska – 171 nowych oficerów Policji
Dawniej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej –
konferencja

.PAMIĘĆ.
Piękny jubileusz
200 lat Pani Mario! – w 99. urodziny wdowa po przedwojennym
policjancie przyjęła życzenia od Komendanta Głównego Policji
Rozmaitości
100. rocznica powstania Policji Państwowej – ogólnopolska konferencja
naukowa
Dęby Pamięci w Legnicy 

.OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL.
Finał
Wielka Gala – Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich,
Filmowych i Malarskich „100 lat policji” 

.KRAJ.
Rozmaitości

.DOSKONALENIE ZAWODOWE.
Policyjne patrole rowerowe
Kraków zwycięża w Supraślu – tegoroczne zawody stały na jeszcze 
wyższym poziomie niż te sprzed lat
Leopold 2019
Musimy być przygotowani – ćwiczenia kontrterrorystyczne

zdj. na okładce Paweł Ostaszewski oraz z zasobów Fundacji Memoria Condita,
opracowanie cyfrowe Krzysztof Musielak i Krystyna Zaczkiewicz 
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Święto Policji to szczególna okazja, by podziękować Funkcjonariuszkom,
Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym za służbę na rzecz
bezpieczeństwa wszystkich Polaków oraz dbanie o ład i porządek 
w naszych małych Ojczyznach. 

Tegoroczne Święto przypada w setną rocznicę powołania Policji
Państwowej. Policjanci zapisali piękne karty historii naszego narodu, wielokrotnie dając przykład ofiarności 
i patriotyzmu. Pamiętajcie o tym dziedzictwie i poświęceniu poprzednich pokoleń w walce o wolność oraz
niepodległość Polski. 

Dziś realizujecie swoje obowiązki, często narażając zdrowie i życie oraz działając w niebezpiecznych warunkach.
Służba policyjna jest bowiem trudna i bardzo odpowiedzialna. Wymaga pełnego zaangażowania, determinacji 
i poświęcenia. Tylko tak wykonywana przynosi pozytywne rezultaty. Dzięki sumiennemu wypełnianiu
obowiązków i Waszym staraniom, 89 procent Polaków uważa nasz kraj za bezpieczny. Zdecydowana większość
społeczeństwa, bo aż 75 procent dobrze ocenia pracę Policji. To dorobek, o który musicie dbać. 

Polska Policja to świetnie wyszkolona, profesjonalnie wyposażona i zarządzana formacja, doceniana przez
zagranicznych partnerów podczas realizacji międzynarodowych zadań. Działa sprawnie i skutecznie. To efekt
sfinalizowania w ostatnich latach wielu założonych celów. Środki finansowe pochodzące z Programu
Modernizacji Służb Mundurowych pozwalają na zakup nowoczesnego sprzętu, inwestycje budowlane oraz
sukcesywne przywracanie posterunków. Wszyscy jednak mamy świadomość, że potrzebne są ciągłe starania
o  utrzymanie wysokich standardów służby. Chcę zapewnić, że jako Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji, jestem i będę Waszym sojusznikiem.    

Składam Wam wyrazy szacunku za gotowość do bezkompromisowej wierności rocie ślubowania. Choć Wasza
służba niesie za sobą wiele trudności i wyrzeczeń, z najwyższą starannością troszczycie się o bezpieczeństwo
Polaków. Za to jesteśmy Wam wdzięczni. Dziękuję Waszym Rodzinom za zrozumienie Waszego powołania
i wspieranie Was w codziennych wyzwaniach.

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

Warszawa, 24 lipca 2019 roku
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Szanowni Komendanci,
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Policji,
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach

zaborów do stworzenia praworządnego, sprawnego i bezpiecznego
państwa potrzebna była służba stojąca na straży porządku publicznego. Na
mocy ustawy z 24 lipca 1919 roku została powołana Policja Państwowa.
Sięgamy dziś myślami do okresu międzywojennego, do czasu wielkiego
entuzjazmu i przekraczającej wszelkie podziały społecznej idei zbudowania
i umocnienia polskiej państwowości i suwerenności. 

Jubileusz stulecia powstania Policji Państwowej nadaje tegorocznemu Świętu Policji wyjątkowy charakter. 
Dzisiejsza Policja, bez której nie wyobrażamy sobie istnienia nowoczesnego państwa prawa, powinna czerpać

z etosu przedwojennych funkcjonariuszy. Służba w Policji to zaszczyt i zobowiązanie. Wszyscy policjanci,
a zwłaszcza kadra dowódcza, muszą przestrzegać dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej. Dbając
o honor, godność i dobre imię formacji, nie można zapominać o jej służebnej roli wobec obywateli. Wspólnie
czynimy wszystko, aby Policja cieszyła się coraz wyższym zaufaniem Polaków i skutecznie realizowała hasło:
blisko ludzi i dla ludzi.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje wielkie i ambitne dzieło unowocześniania polskiej Policji, by mogła
ona jak najskuteczniej służyć społeczeństwu. W ramach największego w historii programu modernizacji służb
mundurowych kupowany jest niezbędny sprzęt, rozbudowywana jest infrastruktura, systematycznie
podwyższane są uposażenia funkcjonariuszy. 

To wszystko sprzyja rosnącemu poczuciu bezpieczeństwa Polaków, którzy coraz lepiej oceniają służbę
policjantów. Obecnie Policja cieszy się najwyższym poziomem zaufania społecznego od 1990 roku. 75% Polaków
ma zaufanie do Policji i dobrze ją ocenia. 89% obywateli  uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie, a 98% czuje
się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.

Pragnę przekazać wszystkim polskim funkcjonariuszom Policji wyrazy wdzięczności i szacunku za trudną
i odpowiedzialną misję, za profesjonalizm, poświęcenie i odwagę, z jakimi codziennie wypełniacie rotę
policyjnego ślubowania, dbając o bezpieczeństwo naszych domów, rodzin i polskiego państwa. Życzę Wam wielu
sukcesów, szacunku ze strony obywateli, a także osobistej satysfakcji z pełnionej służby. Dziękuję także
wszystkim pracownikom cywilnym Policji. Bardzo sobie cenię Wasze zaangażowanie w wykonywaniu zadań, bez
których formacja nie mogłaby realizować swojej misji wobec społeczeństwa.

Warszawa, 24 lipca 2019 roku
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Warszawa, 24 lipca 2019 roku

Szanowne Policjantki, Policjanci,
Pracownice i Pracownicy Policji,
Emeryci policyjni!
Rok 2019 to dla naszej formacji wyjątkowa data – jubileusz setnej rocznicy

powstania naszej poprzedniczki – Policji Państwowej, do której wartości i tradycji
odwołujemy się na co dzień, służąc w Policji. 

Równo sto lat temu, 24 lipca 1919 roku, Sejm RP przyjął ustawę o Policji
Państwowej, ujednolicając kształt tej formacji na ziemiach polskich. Warto pamiętać,
że po 123 latach zaborów nasi rodacy w różnych częściach kraju mieli często zupełnie
inne, narzucone przez państwa zaborcze, zasady funkcjonowania i wprowadzenie
jednolitej administracji wymagało ogromnego wysiłku. 

W tamtych trudnych czasach nasi pradziadowie musieli zmagać się z brutalną
przestępczością, ucząc się najczęściej na własnych błędach. Od podstaw tworzono
system szkolenia, kupowano sprzęt, projektowano mundury. Jednak w ciągu raptem

dwudziestu lat swojego istnienia polska Policja Państwowa osiągnęła poziom wyższy niż analogiczne formacje w wielu krajach
świata, które pod koniec lat 30. XX wieku wzorowały się na polskich rozwiązaniach. Współtworzyliśmy Interpol, pierwszą
międzynarodową organizację policyjną, a w 1925 roku służbę w szeregach Policji Państwowej rozpoczęły kobiety, co w tamtych
czasach było rzadkością, bo w wielu krajach – m.in. we Francji – płeć piękna dopiero walczyła o prawa wyborcze. Jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej rozwinęliśmy nowoczesną kryminalistykę, powstawały pierwsze bazy danych przestępców 
ze zdjęciami i odbitkami linii papilarnych. Dlatego jesteśmy dumni z naszej przeszłości i z wielką pokorą czerpiemy z jej zasobów,
kultywując tradycje powstałe w tym pierwszym, trudnym czasie tworzenia się polskiej państwowości. 

O tym, że jest to słuszny kierunek, przekonuje najwyższy w historii poziom zaufania społecznego do naszych działań i poczucie
bezpieczeństwa obywateli. Skutecznie rozwijamy metody walki z najbardziej dokuczliwymi społecznie przestępstwami, także 
w dziedzinie nowoczesnych technologii. 

Jako Komendant Główny Policji jestem z tego szczególnie dumny, ponieważ dziś tworzymy historię, o której za kolejne sto lat
uczyć się będą nasi następcy. Mam nadzieję, że wówczas polska Policja będzie jeszcze sprawniejsza, także dzięki zdobytym przez
nas doświadczeniom.

Współczesny świat rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, co wymusza równie szybkie zmiany w policyjnej służbie
i jej wyposażeniu. Niemal codziennie wprowadzamy nowe technologie i rozwiązania, które pozwalają nam wyprzedzać świat
przestępczy. Ciągły rozwój i samodoskonalenie stało się w Policji standardem, który – wierzę w to gorąco – przetrwa kolejne
stulecia. Z satysfakcją obserwuję coraz większą profesjoanlizację naszych pracowników, co przyczynia się do jeszcze większej
skuteczności ich działań, a tym samym całej formacji. To niezwykle cenny wkład w kolejne stulecie, za który szczególnie dziękuję.

W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej życzę Państwu wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń zawodowych 
i prywatnych, dziękując za Wasz wkład w dzisiejsze sukcesy formacji. To wszystko jest Waszą zasługą – Policjantek, Policjantów,
Pracownic i Pracowników Policji oraz tych, którzy zdjęli już mundur, ale przez lata pracowali na to, aby dzisiejsza Policja była
nowoczesną i skuteczną organizacją, godną kontynuatorką przedwojennych tradycji. 

Raz jeszcze dziękując Wam za trud i poświęcenie dla wspólnego dobra, jakim jest bezpieczna Polska, życzę wszystkiego
najlepszego.

gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK
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W dniach 4 –11 kwietnia 2019 r.
Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej przeprowadziło badanie

na temat bezpieczeństwa – zarówno
w skali kraju, jak i w okolicy miejsca za-
mieszkania – oraz zagrożenia przestępczoś-
cią. Badanie zrealizowano na reprezenta-
tywnej losowej próbie dorosłych Polaków
(N=1064). Zdecydowana większość Po-
laków (89%) uznaje swój kraj za bez-
pieczny. Przeciwnego zdania jest 8% an-
kietowanych. W porównaniu do
zeszłorocznej edycji badania o 3 p.p.
wzrósł odsetek osób twierdzących, że
w Polsce żyje się bezpiecznie przy jedno-
czesnym spadku odsetka badanych wyra-
żających odmienną opinię – również o 3
p.p.). Warto podkreślić, że jest to najwyż-

szy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa
w kraju od 1987 roku – wykres 1.

Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpie-
czeństwo w  okolicy miejsca swojego za-
mieszkania. Niemal wszyscy ankietowani
(98%) twierdzą, że miejsce, w  którym
mieszkają, można nazwać bezpiecznym
i spokojnym. Odmienne odczucia wyraża
2% ankietowanych. Nigdy w historii tego
badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek
wskazań na poczucie bezpieczeństwa
w  okolicy miejsca zamieszkania nie był
tak wysoki – wykres 2.

Badanych zapytano również, czy oba-
wiają się, że mogą paść ofiarą przestęp-
stwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika,
że dwie trzecie Polaków nie obawia się ta-
kiego zdarzenia (66%). Lęk przed prze-

stępczością deklaruje jedna trzecia bada-
nych (33%).

Wyniki wskazują, że ankietowani bar-
dziej niż o siebie obawiają się o bezpie-
czeństwo swoich bliskich. Blisko połowa
respondentów (46%) odczuwa takie
obawy, a 52% nie martwi się, że ich bliscy
staną się ofiarami przestępstwa.

Jak wynika z  deklaracji badanych,
w ciągu ostatnich pięciu lat 11% Polaków
padło ofiarą kradzieży. W porównaniu do
ubiegłego roku odsetek ten spadł o 4 p.p.
Włamania do domu, mieszkania, domku
letniskowego itp. doświadczyło 6% ankie-
towanych. Na pobicie wskazuje 3% bada-
nych, a na napad i rabunek – 1%. 3% res-
pondentów stało się ofiarą innego rodzaju
przestępstwa. 

oprac. w Zespole ds. Analiz i Kontroli Zarządczej
GKGP na podstawie komunikatu

z badań CBOS z kwietnia 2019 roku/policja.pl

Skuteczna Policja –
bezpieczni Polacy
Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego
przez CBOS 89 proc. badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się
bezpiecznie, 98 proc. badanych uważa zaś swoją okolicę za bezpieczną.
Nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań 
na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak
wysoki. Niewątpliwie to również zasługa coraz skuteczniejszych działań
podejmowanych przez Policję.

Wykres 1. 
Czy Pana(i) zdaniem 

Polska jest krajem, w którym
żyje się bezpiecznie? (w %)

źródło: CBOS, 4–11 kwietnia 2019 r., N=1064

Wykres 2. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać 
bezpiecznym i spokojnym? (w %)

źródło: CBOS, 4–11 kwietnia 2019 r., N=1064
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W jubileuszowym roku 2019 już po
raz drugi w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie promowano
funkcjonariuszy na pierwszy stopień
oficerski. Aktu mianowania
171 policjantów dokonali
Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
i I zastępca Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

W uroczystości na placu apelowym
szkoły, która odbyła się 6 czerwca
br., uczestniczył sekretarz stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Jarosław Zieliński, przewodni-
czący sejmowej Komisji Administracji
i  Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czarto-
ryski, licznie zaproszeni goście, kadra uczelni
oraz rodziny i znajomi promowanych funk-
cjonariuszy.

Wśród znamienitych gości byli również
Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-ma-
zurski, Grzegorz Ocieczek – zastępca szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prof.
dr hab. Zbigniew Marciniak – przewodni-
czący Rady Głównej Nauki i  Szkolnictwa
Wyższego, płk dr hab. Piotr Płonka – repre-
zentujący komendanta głównego Żandar-
merii Wojskowej, przedstawiciele ducho-
wieństwa z ks. prof. zw. dr. hab. Edwardem
Wiszowatym – kapelanem WSPol. w Szczyt-
nie na czele, generał profesor Gábor Kovács
– prorektor ds. edukacyjnych Narodowego

Uniwersytetu Służb Publicznych w  Buda-
peszcie,  insp. Olivier Ordas – attaché ds.
bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady
Republiki Francuskiej w Warszawie, komen-
dant BSWP, rektorzy komendanci szkół wy-
ższych służb mundurowych MON, a także
komendanci wojewódzcy i komendant sto-
łeczny Policji, komendanci szkół Policji,
przedstawiciele kierownictwa służb mundu-
rowych resortu spraw wewnętrznych i  ad-
ministracji oraz resortu obrony narodowej,
przedstawiciele Lwowskiego Państwowego
Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych: pro-
rektor dr Marjan Gurkowski oraz dr Markĳan
Sydor – docent Katedry Dyscyplin Admi-
nistracyjno-Prawnych Wydziału Prawa,
przedstawiciele władz samorządowych re-
gionu warmińsko-mazurskiego oraz przed-

stawiciele instytucji współpracujących z po-
licyjną uczelnią w Szczytnie.

Dzień wcześniej kadra kierownicza Policji,
promowani policjanci oraz kadra i słuchacze
uczelni uczestniczyli w mszy w intencji spo-
łeczności akademickiej WSPol. oraz absol-
wentów promowanych na pierwszy stopień
oficerski. 

Tuż przed ceremonią promocji sekretarz
stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wspólnie
z przewodniczącym sejmowej Komisji Admi-
nistracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiuszem
Czartoryskim, gen. insp. dr. Jarosławem
Szymczykiem, nadinsp. Dariuszem Augusty-
niakiem, insp. dr. hab. Markiem Fałdow-
skim, komendantem rektorem WSPol.
w  Szczytnie, oraz Adamem Knychem, dy-
rektorem Departamentu Analiz i  Polityki

Promocja oficerska

– W was jest przyszłość, bo podejmujecie i rozwiniecie wszystkie najlepsze wzorce policyjne,
żeby Polska zawsze była krajem bezpiecznym – powiedział Jarosław Zieliński zwracając się 
do promowanych

Gen. insp. Jarosław Szymczyk i nadinsp. Dariusz Augustyniak spełniali
prośby o pamiątkowe zdjęcia

Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą policjantów – ofiar
zbrodni katyńskiej
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Migracyjnej MSWiA złożyli wiązankę kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą policjantów
– ofiary zbrodni katyńskiej.

Na placu apelowym komendant rektor
insp. dr hab. Marek Fałdowski podkreślił
w przemówieniu, że nominacja nowych pod-
komisarzy to ważny dzień nie tylko dla pro-
mowanych funkcjonariuszy, ale również dla
całej formacji. 

Po odczytaniu postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu ab-
solwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
na pierwszy stopień oficerski Policji nadszedł
wyczekiwany moment aktu mianowania przez
symboliczne uderzenie szablą w ramię. Do-
konali tego gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
oraz nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Ekumenicznego błogosławieństwa na dal-
szą służbę dokonali przedstawiciele ducho-
wieństwa. Następnie głos zabrał sekretarz
stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Gratulując
nominowanym, przypomniał o  obowiązkach
spoczywających na oficerach Policji i podkre-
ślił potrzebę wzmacniania etosu policjanta,
wzorując się na oficerach międzywojnia. 

– Otrzymujecie awans oficerski w czasie
szczególnym, bo obchodzimy jubileusz po-
wołania Policji Państwowej. Dzisiaj nawią-
zujemy do tamtej tradycji. W was jest przy-
szłość, bo podejmujecie i  rozwiniecie
wszystkie najlepsze wzorce policyjne, żeby
Polska była zawsze krajem bezpiecznym –
powiedział Jarosław Zieliński.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr
Jarosław Szymczyk podziękował funkcjona-
riuszom za ukończenie uczelni w Szczytnie
i pogratulował oficerskich nominacji, a także
złożył tradycyjne już przy takich uroczystoś-
ciach życzenia.

– Życzę wam, byście po każdej służbie
bezpiecznie wracali do domu. Aby w  tym
domu zawsze czekał ktoś, kto będzie cieszył
się z waszego powrotu – powiedział szef Po-
licji.

W imieniu nowo mianowanych oficerów
wystąpił podkom. Bogdan Prażanowski.
Przedstawiciel promowanych, nazywając dzi-
siejszy dzień sukcesem, podziękował wła-
dzom uczelni oraz kadrze dydaktycznej za
trud i  zaangażowanie włożone w  edukację
absolwentów. 

Następnie była defilada, po której najbliżsi
promowanych funkcjonariuszy mogli z dumą
wziąć ich w ramiona. Uroczystej promocji to-
warzyszył piknik rodzinny. Można było obej-
rzeć specjalnie przygotowane wystawy poli-
cyjnego sprzętu oraz uzyskać szersze infor-
macje o Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, WSPol. w Szczytnie
zdj. Andrzej Chyliński

Promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymało 171 funkcjonariuszy… 
… wśród nich 18 kobiet
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W składzie Komitetu Honorowego
Konferencji znaleźli się oraz
w  przedsięwzięciu uczestniczyli

m.in.:  Jarosław Zieliński – sekretarz stanu
w  MSWiA, Bogdan Święczkowski – I zas-
tępca Prokuratora Generalnego Prokurator
Krajowy, Arkadiusz Czartoryski – przewod-
niczący sejmowej Komisji Administracji
i  Spraw Wewnętrznych oraz gen. bryg. dr
hab. inż. Tadeusz Szczurek – rektor komen-
dant Wojskowej Akademii Technicznej
im.  Jarosława Dąbrowskiego w  Warszawie.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego był
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komen-
dant Główny Policji. 

Celem dwudniowej konferencji było uka-
zanie różnorodnych zagadnień ze stuletniej
historii Policji Państwowej, historii walki
o niepodległy i wolny byt Rzeczypospolitej
lat międzywojennych oraz czasu okupacji,

a także sukcesów w zwalczaniu przestępczo-
ści w Polsce.

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji
komendant rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski
podkreślił rangę spotkania nie tylko ze
względu na fakt, że była to konferencja ma-
jąca na celu upamiętnienie 100. rocznicy po-
wołania Policji Państwowej, ale również ze
względu na licznych znamienitych gości, któ-

Dawniej niż wczoraj –
100. rocznica powstania
Policji Państwowej
W dniach 6–7 czerwca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała
miejsce, organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie wspólnie
z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Delegaturą
Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, międzynarodowa konferencja
naukowa pt. „Dawniej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji
Państwowej”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego
Konferencji był gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk, Komendant Główny Policji

Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński
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rzy w niej brali udział, a byli to: wybitni pro-
fesorowie, przedstawiciele instytucji nauko-
wych, władze uczelni współpracujących
z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz ba-
dacze i popularyzatorzy historii. Insp. dr hab.
Marek Fałdowski zaakcentował też wagę po-
ruszanej tematyki. Zaznaczył konieczność
edukowania na temat historii Policji, pod-
kreślania znaczenia etosu policyjnej służby
oraz zasad i  wartości, jakimi kierowali się
funkcjonariusze Policji Państwowej. 

W trakcie konferencji miało miejsce uro-
czyste wręczenie przez Komendanta Głów-

nego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szym-
czyka Złotego Medalu za Zasługi dla Policji
Bogdanowi Święczkowskiemu – I  zastępcy
Prokuratora Generalnego, Prokuratorowi Kra-
jowemu.

W wydarzeniu udział wzięli również goście
zagraniczni z  Węgier, Ukrainy oraz Francji:
Generał profesor Gábor Kovács – prorektor
ds. edukacyjnych Narodowego Uniwersytetu
Służb Publicznych w Budapeszcie, insp. Oli-
vier Ordas – attaché ds. bezpieczeństwa we-
wnętrznego Ambasady Republiki Francuskiej
w  Warszawie, przedstawiciele Lwowskiego
Państwowego Uniwersytetu Spraw We-

wnętrznych: prorektor dr Marjan Gurkowski
oraz dr  Markĳan Sydor – docent Katedry
Dyscyplin Administracyjno-Prawnych Wy-
działu Prawa.

Głównym założeniem rocznicowej konfe-
rencji była popularyzacja wiedzy historycznej
dotyczącej powstania polskiej Policji oraz
promowanie postaw opartych na patriotyz-
mie, szacunku dla niepodległościowych tra-
dycji i przywiązaniu do ojczyzny. 

tekst i zdj. WSPol. w Szczytnie

Przewodniczący sejmowej Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych
Arkadiusz Czartoryski

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Andrzej
Sprycha

Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wręcza
I zastępcy Prokuratora Generalnego,
Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi
Święczkowskiemu Złoty Medal za Zasługi 
dla Policji
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Maria Czernek, wdowa po
przedwojennym policjancie Janie
Borkowskim w tym roku obchodzi
99 urodziny! Z tej okazji 24 czerwca
br. dostojną jubilatkę odwiedził
Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
w towarzystwie dyrektora Biura
Historii i Tradycji Policji KGP
nadkom. Krzysztofa Musielaka. 

O Pani Marii pisaliśmy już kilkakrotnie
na naszych łamach. Po  raz pierwszy
w 2011 r. , gdy wdowa po łódzkim funk-

cjonariuszu Policji Państwowej brała udział
w  gali na Zamku Królewskim w  Warszawie.
Podczas uroczystości, współorganizowanej
przez Warszawskie Stowarzyszenie „Rodzina
Policyjna 1939 r.” i Policję, uhonorowano Me-
dalem „Wdowom Katyńskim” żyjące wtedy
żony przedwojennych funkcjonariuszy i  żoł-
nierzy, którzy wiosną 1940 r. zostali zamordo-
wani w ZSRR. Na ceremonię do stolicy przy-
jechało osiem, z trzydziestu pięciu wdów, do
których dotarli wtedy organizatorzy. Zdrowie
nie pozwoliło wszystkim osobiście odebrać
wyróżnienia i po medal przyjechały ich rodziny
oraz przedstawiciele stowarzyszeń, do których
należały. Wśród pań, które 16 września 2011 r.

otrzymały medal z rąk Karoliny Kaczorowskiej,
wdowy po ostatnim prezydencie RP na
uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, była
Maria Czernek. Najstarszą zaś wtedy wdową,
która przyjechała do Warszawy, była 104-letnia
Zofia Romanowska, wdowa po asp. Policji Pań-
stwowej Antonim Romanowskim. Pani Zofia
zmarła dwa lata później. 

MIŁOŚĆ WIELKA I NIESAMOWITA  
Maria Wojtczak poznała Jana Borkowskiego
w Łodzi, gdzie oboje mieszkali. – Byłam trzy-
naście lat młodsza od Janka, który mieszkał
w okolicy, na Karolewie – wspominała dwa
lata temu na naszych łamach Pani Maria. –
Bardzo często spotykaliśmy się w drodze do
tramwaju przy Dworcu Kaliskim. Od słowa
do słowa, poznaliśmy się. A potem zaczęła
się miłość wielka i niesamowita. Dla mojej
mamusi, która wtedy była już wdową z piątką
dzieci, Janek wydawał się starszym panem,
a miał raptem 31 lat. 

Ślub młodych odbył się 7 maja 1939  r.
Przyszli koledzy z Policji Państwowej, którzy
dla młodej pary utworzyli szpaler. Państwo
Borkowscy wynajęli mieszkanie w  tym sa-
mym domu, gdzie mieszkała mama pani Ma-
rii z  jej rodzeństwem. Policjant roztoczył
opiekę nad teściową i jej dziećmi. 

Jan Borkowski urodził się w 1907 r. w Gra-
jewie. W wojsku dosłużył się stopnia kaprala.
Do Policji Państwowej wstąpił w 1931 r. Słu-
żył w  Brzezinach, Tomaszowie Mazowiec-

kim, w  Warszawie, a  także w  Komendzie
Głównej Policji Państwowej. W 1936 r. jako
starszy posterunkowy wrócił w  Łódzkie,
gdzie służył jako radiotelegrafista w komen-
dzie wojewódzkiej. Odkładaną podróż po-
ślubną państwo Borkowscy odbyli w czerwcu
do Borów Tucholskich, skąd jednak Jan,
w związku z pogarszającą się sytuacja mię-
dzynarodową, został wezwany do Łodzi. 

Wybuch wojny zniweczył marzenia pani Ma-
rii o dzieciach, o szczęśliwym rodzinnym życiu.
Jan, jak reszta policjantów, został ewakuowany
na Wschód. Żegnając się, myśleli, że za parę
dni, najpóźniej tygodni będzie po wojnie
i znowu będą razem. Niestety, było to ich ostat-
nie pożegnanie. Nigdy już się nie zobaczyli.
Nie było też wieści od Jana. Do Łodzi dotarła
tylko informacja od jednego z ocalałych, że Jan,
jak wielu przedwojennych policjantów, został
zamordowany jeszcze w 1939 r. pod Lwowem
przez Ukraińców. Dziś wiadomo, że po napaści
ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. dostał się
do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozie spe-
cjalnym NKWD w Ostaszkowie, zamordowano
go strzałem w tył głowy w Kalininie (wcześniej
i obecnie Twer), a potem wrzucono do dołów
śmierci w Miednoje.  

Pani Maria wraz z rodziną podczas okupacji
została przez Niemców wyrzucona z miesz-
kania. Przez długie lata żyła ze świadomością,
że Jan został zamordowany w  1939  r. pod
Lwowem. Szukała go przez wszystkie moż-
liwe instytucje, także w  czasie wojny, gdy
Niemcy ujawnili groby polskich oficerów
w Katyniu. W 1946 r. sąd uznał Jana za zmar-
łego, określając, że zginął właśnie w 1939 r.
z rąk Ukraińców. Prawda wyszła na jaw do-
piero w 1990 r., gdy ZSRR przyznał się do
mordu polskich oficerów  WP, przedwojen-
nych policjantów i  funkcjonariuszy innych
służb oraz ujawnił część list ofiar zbrodni ka-
tyńskiej. Tabliczka epitafijna Jana Borkow-
skiego umieszczona jest na otwartym 
2 września 2000 r. Polskim Cmentarzu Wo-

200 lat Pani Mario!

Kwiaty od
gen. insp.
Jarosława
Szymczyka

Album „Rodzina Policyjna w fotografii 
1929–1939” wywołał ogromne wzruszenie 
u jubilatki. Stoją od lewej: Maria Czernek,
komendant  Jarosław Szymczyk i dyrektor
Krzysztof Musielak 
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jennym w Miednoje. W listopadzie 2007 r.
st. post. Jan Borkowski, jak wszystkie ofiary
zbrodni katyńskiej, został awansowany przez
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Otrzy-
mał pośmiertnie  pierwszy stopień oficerski,
czyli aspiranta Policji Państwowej. 

Pani Maria powtórnie wyszła za mąż. Gdy
mąż Bronisław Czernek zmarł, poświęciła
się wyłącznie rodzinie. Dziś ma dwoje dzieci,
czworo wnuków i czworo prawnuków. 

Maria Czernek jest zapraszana na oficjalne
uroczystości organizowane przez Policję. Jest
także gościem honorowym corocznego balu
charytatywnego Policji i  mimo swoich lat 
zawsze w nim uczestniczy. Jeszcze kilka lat
temu mieszkała w Łodzi, dziś na warszaw-
skim Ursynowie. Jest członkiem Stowarzy-
szenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi
i jako pierwsza została w 2015 r. uhonorowana
odznaczeniem stowarzyszenia – Krzyżem
Miednoje 1940. Sekretarz stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński odznaczył ją w 2017 r. Zło-
tym Medalem za Zasługi dla Policji. 

ŻYCZENIA OD KOMENDANTA 
Pani Maria urodziła się 17 czerwca 1920  r.
W tym roku skończyła więc 99 lat. Po uroczys-
tościach rodzinnych przyszedł także czas na
wizyty i życzenia oficjalne. 24 czerwca br. do-
stojną jubilatkę odwiedzili w mieszkaniu Ko-
mendant Gówny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk oraz dyrektor Biura Historii i Tra-
dycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak.
Obaj byli w  nowych mundurach, nawiązują-
cych do tradycji przedwojennych, co u Pani
Marii wywołało ogromne wzruszenie. 

Były kwiaty, życzenia, uściski. Jubilatka
otrzymała album „Rodzina Policyjna w foto-
grafii 1929–1939”, przygotowany w  Biurze
Historii i Tradycji Policji KGP. Generał Ja-
rosław Szymczyk napisał odręcznie dedyka-

U łodzianki w Warszawie 
24 czerwca br. z życzeniami u Marii Czernek pojawiła się także delegacja Stowarzyszenia

„Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi w składzie:  prezes Jarosław Olbrychowski, pierwsza
wiceprezes Wiesława Kirszbaum oraz wiceprezes Józef Kuczka. Łodzianie przywieźli ze
sobą tort w  kształcie serca, kwiaty oraz okolicznościowy pin, przygotowany z  okazji
setnego jubileuszu powołania Policji Państwowej, który pani Maria otrzymała jako pierwsza.
Zarówno podczas spotkania z Komendantem Głównym Policji, jak i z przedstawicielami
łódzkiego stowarzyszenia obecna była córka Marii Czernek Anna Kurek. 

Pani Maria pochodzi właśnie z Łodzi, tu się wychowała, tu wzięła ślub ze st. post.
Janem Borkowskim, tu przeżyła okupację, tutaj powtórnie wyszła za mąż i założyła nową
rodzinę, tu mieszkała do 2012 r. Później przeprowadziła się do stolicy, gdzie mieszka jej
rodzina, ale cały czas pozostaje członkinią  Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”
w Łodzi. I to bardzo zasłużoną. Brała udział w pielgrzymkach do nekropolii katyńskich
na Wschodzie. Była orędowniczką, a często inspiratorką powstawania miejsc pamięci po-
święconych przedwojennym policjantom, ofiarom zbrodni katyńskiej z terenu wojewódz-
twa łódzkiego.

P.Ost. 
zdj. Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi

cję: „Szanownej Pani Marii Czernek, w  nie-
zwykłym dniu 99. urodzin z wyrazami ogrom-
nego szacunku oraz serdecznymi życzeniami
od wszystkich polskich policjantów i pracow-
ników Policji nieustającego zdrowia, niespo-
żytej energii, ciągłego niezwykłego uśmiechu
i ciepła, którym tak pięknie się Pani z nami
dzieli; Pani Mario – 200 lat”. 

Pogody ducha, witalności, otwartości i kon-
dycji mogłyby Pani Marii pozazdrościć osoby
z dużo krótszą metryką. Oby trwało to jak naj-
dłużej. 

Redakcja Miesięcznika „Policji 997” przyłą-
cza się do życzeń komendanckich – 200 lat
Pani Mario! 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Radosław Szleszyński BHiTP KGP

Delegacja Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi na warszawskim Ursynowie.
Stoją od lewej prezes Jarosław Olbrychowski, Maria Czernek, pierwsza wiceprezes
Wiesława Kirszbaum, wiceprezes Józef Kuczka i córka pani Marii – Anna Kurek 

Odręczne życzenia dla pani Marii od generała
Jarosława Szymczyka
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Z organizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP przy
współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej KGP konferencja
łączyła nauki społeczne i historyczne, których synteza pozwoliła

na wzajemną refleksję o dziejach Policji oraz na wymianę doświad-
czeń, myśli i  aktualnych badań doty-
czących służby policyjnej. Uroczystego
otwarcia dokonali I  Zastępca Komen-
danta Głównego Policji nadinsp. Da-
riusz Augustyniak i Jego Magnificencja
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński,
rektor UKSW.

O POLICJI
INTERDYSCYPLINARNIE 
W konferencji udział wzięli historycy,
medioznawcy, socjolodzy i  języko-
znawcy reprezentujący różne środo-
wiska akademickie. Dzięki tak szero-
kiemu doborowi, zarówno tematów, jak
i prelegentów możliwe było interdyscy-
plinarne spojrzenie na fundamentalne
elementy służby. Konferencja została po-
dzielona na trzy panele, które miały
liczne odniesienia do historii Policji:
„Patriae Fidelis … zawsze wierni ojczyźnie i narodowi”, „90 lat służb
prasowych Policji i komunikacji” oraz „Rola tradycji i symboliki w bu-
dowanie wizerunku Policji”. W historię Policji Państwowej wprowa-
dzili uczestników prof.  dr hab. Andrzej Misiuk, dr hab. Bolesław
Sprengel, prof. UMK i dr Krzysztof Cebul z UKSW. Moderatorem
panelu otwierającego konferencję był nadkom. Krzysztof Musielak,
dyrektor BHiTP KGP. Część poświęconą służbom prasowym w Policji
oraz różnym aspektom zarządzania informacją moderowała insp.
dr hab. Iwona Klonowska, dyrektor BKS KGP, a głos zabrali prof. zw.
dr  hab. Jadwiga Stawnicka, dr Dariusz Krawczyk, dr Andrzej Ru-
dowski i insp. dr Mariusz Ciarka. O roli tradycji symboliki w budo-
wanie wizerunku Policji mówili prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab.
Aleksander Głogowski, dr hab. Piotr Gołdyn i mgr Michał Chlipała,
a moderatorem panelu był dr Krzysztof Cebul.

Podczas obrad obok szeroko omawianego obszaru budowania i roz-
woju formacji bezpieczeństwa na ziemiach polskich, w tym utwo-
rzenia Policji Państwowej, istotną ich część poświęcono zarządzaniu
informacją oraz analizie elementów językowych w komunikowaniu

się formacji ze społeczeństwem. Paneliści przypominali też o tych
wartościach, które stanowią o ponadczasowym fundamencie formacji
powołanej 24 lipca 1919 roku jako Policja Państwowa i 17 czerwca
1922 roku o odrębnym statusie Policji Województwa Śląskiego. His-
toria Policji to historia państwa polskiego z jego trudnymi i chwa-
lebnymi losami. W tych przełomowych momentach ważna była pa-
mięć i etos służby ukształtowane w okresie II Rzeczypospolitej.

Podsumowując konferencję, dr Andrzej Rudowski zauważył, że
struktura konferencji zbudowana została na trzech fundamentach:
Chronos, Logos i Pa-thos, które są nieodłącznymi elementami każdej
służby, budującymi zaufanie, przywiązanie i szacunek.

Honorowym gościem konferencji była Teresa Piwnik, bratanica
Jana Piwnika „Ponurego” – kapitana Wojska Polskiego i  aspiranta
Policji Państwowej mianowanego po-
śmiertnie do stopnia pułkownika, który
był oficerem Armii Krajowej i  Cicho-
ciemnym, odznaczonym dwukrotnie Or-
derem Virtuti Militari. W  spotkaniu
uczestniczyli I  Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak, komendanci wojewódzcy Po-
licji, dyrektor Gabinetu Komendanta
Głównego Policji insp. Sławomir Litwin,
komendant Szkoły Policji w Katowicach
insp. dr Rafał Kochańczyk, zastępca ko-
mendanta Szkoły Policji w Pile nadkom.
dr Marcin Druszcz, zastępca komen-
danta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp.
Piotr Cekała, komendant Biura Spraw
Wewnętrznych Policji insp. Robert Sta-
chera, dyrektor Biura Kontroli KGP insp.
Dariusz Szuba, dowódca Centalnego
Pododdziału Kontrterrorystycznego Po-
licji „BOA” mł. insp. Dariusz Zięba, pre-
zes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach Teresa
Bracka, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi
Jarosław Olbrychowski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Ro-
dzina Policyjna 1939 r.” Anna Wesołowska wraz z prezesem Oddziału
Świętokrzyskiego w Kielcach Grażyną Szkonter, kierownik Centrum

Chronos, logos i pathos
Patronat medialny

Uroczyste rozpoczęcie
konferencji przez
nadinsp. Dariusza
Augustyniaka, I zastępcę
Komendanta Głównego
Policji

Moderator panelu 
„90 lat służb prasowych
Policji i komunikacji”
insp. dr hab. Iwona
Klonowska – dyrektor
Biura Komunikacji
Społecznej KGP, 
redaktor naczelna
„Policji 997”

Dla uczczenia powołania Policji
Państwowej pod patronatem
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji 11 czerwca 2019 r.
na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie odbyła
się ogólnopolska konferencja
naukowa „100. rocznica powstania
Policji Państwowej”.

Nadkom. Krzysztof
Musielak – dyrektor
Biura Historii i Tradycji
Policji KGP,
organizator konferencji
i moderator I panelu

14-15.07_Layout 1  03.07.2019  13:27  Strona 14



lipiec 2019 r. POLICJA 997 Rozmaitości  PAMIĘĆ 15

Kształcenia Służb Mundurowych w  Wyższej Szkole Humanitas
w Sosnowcu Wacław Kiebes, dyrektor Biura Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej Adam Hlebowicz, przedstawiciele
Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Beata Michalec i dr hab.
Jolanta Załęczny, przedstawiciele NSZZ Policjantów z Maciejem
Dziergasem i  Kazimierzem Barbachowskim na czele, studenci 
I i III roku Wojskowej Akademii Technicznej oraz uczniowie szkół
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
i I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.

„NA POSTERUNKU”
„(…) na powierzonem mi stanowisku pożytku Państwa Polskiego
oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma…” – ten fragment
roty przysięgi służbowej składanej od 1919 roku przez funkcjona-
riuszy Policji Państwowej otwierał wystawę „Na Posterunku”, która
towarzyszyła konferencji. Mieć przed oczyma, to zarówno pamiętać
o przeszłości, dbać o to, co dzisiaj, ale też rozmawiać o wyzwaniach.
Wystawa przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP
prezentowała różne aspekty służby przedwojennych funkcjonariu-
szy. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć m.in. pierwsze organi-
zacje bezpieczeństwa, które dały asumpt do powołania jednolitej
służby policyjnej, sposób zorganizowania Policji Państwowej, jej
umundurowanie, wyposażenie oraz działania funkcjonariuszy pod-
czas codziennej służby. Zaprezentowano również ciekawe przed-
mioty użytku służbowego i dokumenty znajdujące się w zbiorach
historycznych KGP.

Dopełnieniem i kontynuacją historyczną wystawy o Policji Pań-
stwowej była wystawa panelowa Biura Komunikacji Społecznej
KGP, pokazująca policyjne czasopisma i publikacje. 

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA 
zdj. autor

Dęby Pamięci w Legnicy
Dęby Pamięci ku czci policjantów II Rzeczypospolitej Pol-

skiej: asp. Michała Bukowskiego, post. Mariana Guły,
asp. Jana Kraszewskiego, asp. Tomasza Lupy, post. Jana Jań-
czaka, post. Józefa Zabłockiego, posadzono i  poświęcono
18 czerwca br. w legnickim Parku Bielańskim.

Uroczystość posadzenia i poświęcenia Dębów Pamięci odbyła się
z okazji obchodów 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Ini-
cjatorem uroczystości była przewodnicząca Legnickiego Oddziału
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Hanna
Dylewicz-Kohut. Patrona-
tem honorowym uroczys-
tość objęli: prezydent
Legnicy Tadeusz Krza-
kowski oraz komendant
wojewódzki Policji we
Wrocławiu nadinsp. To-
masz Trawiński. Gospoda-
rzami uroczystości byli:
przewodnicząca Legnic-
kiego Oddziału naszego
Stowarzyszenia Hanna
Dylewicz-Kohut i komendant miejski Policji w Legnicy insp. Leszek
Zagórski. 

Na zaproszenie organizatorów w uroczystości wzięła udział dele-
gacja Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939 r.” zs. w Katowicach z prezes Teresą Bracką na czele, poczet
sztandarowy stowarzyszenia oraz przewodnicząca Wrocławskiego
Oddziału stowarzyszenia Alicja Kluz. Wśród zaproszonych gości byli
również krewni funkcjonariuszy policji II RP skupieni w Legnickim
Oddziale stowarzyszenia, przedstawiciele władz Legnicy, parlamentu,
duchowieństwa, dolnośląskiego garnizonu Policji z  komendantem
wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomaszem Trawińskim
na czele, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele służb mun-
durowych, które na co dzień współdziałają z Policją.

Uroczystość rozpoczęła się mszą, pod przewodnictwem ks. bp
Marka Mendyka, w  intencji policjantów II RP – ofiar zbrodni ka-
tyńskiej. Następnie uczestnicy przemaszerowali w  obecności Or-
kiestry KWP we Wrocławiu, Kompanii Honorowej OPP we Wrocławiu
oraz pocztów sztandarowych: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939 r.”, KWP we Wrocławiu, KMP w Legnicy,
V Gimnazjum w Legnicy oraz Związku Sybiraków i Związku Inwali-
dów Wojennych II RP do Parku Bielańskiego.

Po złożeniu meldunku komendantowi wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu odegrano Hymn Państwowy, a następnie posadzono i po-
święcono sześć „Dębów Pamięci”, ku czci sześciu policjantów II RP.

W trakcie uroczystości odczytano ich życiorysy oraz zapalono
znicze pamięci przy tabliczkach epitafijnych umieszczonych przy
drzewach. Kolejnym punktem uroczystości była etiuda historyczno-
-patriotyczna – „Pamięć i tożsamość”, którą przygotowali uczniowie
V  Gimnazjum w  Legnicy oraz chór Zespołu Szkół Muzycznych
w Legnicy. Przewodnicząca Hanna Dylewicz-Kohut, której asystował
komendant miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski wręczyli
przedstawicielom rodzin policjantów certyfikaty Dębu Pamięci.
Z okazji uroczystości został wydany periodyk poświęcony funkcjo-
nariuszom Policji II RP. Wydawnictwo zostało przygotowane pod re-
dakcją Iwony Gorczycy i Beaty Siek. Wydawcą publikacji jest VII Li-
ceum Ogólnokształcące w Legnicy. 

TERESA BRACKA
zdj. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”

z siedzibą w Katowicach

Zaproszeni goście, komendanci
wojewódzcy Policji i dyrektorzy biur.
W pierwszym rzędzie Jego Magnificencja
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński –
rektor UKSW i nadinsp. Dariusz Augustyniak 

Rozmowy o Policji
Państwowej podczas przerw
między panelami

Ciekawe historie i zdjęcia z okresu
Policji Państwowej prezentowała
wystawa „Na Posterunku”
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Siedemnaście konkursów na etapie wojewódzkim,
setki zgłoszeń i prac, pokazujących kreatywność i talent
twórców. Temat przewodni jeden: 100-lecie powołania
Policji Państwowej. 

W maju zakończyły się ostatnie eliminacje wojewódzkie Ogól-
nopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Fil-
mowych i Malarskich „100 lat Policji”. Celem konkursu było

upowszechnianie i  popularyzacja wiedzy o  zadaniach, misji i  etosie
polskiej Policji, kształtowanie pozytywnych postaw, a przede wszystkim
integracja Policji ze społeczeństwem w ramach wydarzeń o charakterze
artystycznym. Jego finał odbył się 4 i 5 czerwca br. w Warszawie. 

DZIEŃ PIERWSZY
Pierwszego dnia finału odbyły się prezentacje grup teatralnych, które
zwyciężyły w  kategorii scenicznej. Uczestników i  widzów, wśród
których znaleźli się uczniowie klas mundurowych i młodzież z za-
przyjaźnionych szkół, przywitali insp. dr hab. Iwona Klonowska, dy-
rektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, oraz nadkom. Krzysztof
Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, który wsparł
projekt w obszarze konsultacji historycznych. Obecnym zaprezen-
towano dokument filmowy „Cichociemni” przygotowany przez
BHiTP KGP oraz spot „Polska Policja dziś” autorstwa BKS KGP
przy współpracy z KSP.

Pierwsi na scenie pojawili się laureaci eliminacji KSP ze spektak-
lem „Policja wczoraj i dziś. W służbie Niepodległej”. Przedstawienie
w wykonaniu uczniów jednego z wołomińskich liceów wyreżysero-
wała wychowawczyni Beata Mrozowska z uczennicą Wiktorią Smo-
larz-Tymoszuk. Spektakl w żartobliwy sposób przedstawiał historyjkę
o  popularnej wśród oszustów metodzie na wnuczka. Główne role

zagrali: Alicja Kozłowska, Paulina Szewczuk, Weronika Cwynar i Igor
Kupiec.

W drugim spektaklu „Historia Policji zaklęta w pamiątkach i kar-
tach rodzinnego albumu” wystąpili zwycięzcy eliminacji zorganizo-
wanych przez KWP w Kielcach. Natalia Straszak i Jakub Wójcikowski
we wzruszającej, pełnej etosu policyjnego historii rodzinnej poruszyli
widownię. Przedstawienie wyreżyserowała Sylwia Pura-Maciejczyk.

Trzeci spektakl „Służba nie drużba” w reżyserii Tomasza Błaszaka
zaprezentował zespół teatralny „sKENe”, zwycięzcy eliminacji wo-
jewódzkich KWP w Poznaniu. Zuzanna Wrzeszcz, Agnieszka Pietrzak,
Michalina Sikora i Natalia Rucińska w humorystyczny sposób prze-
niosły widownię do czasów Policji Państwowej i postaci Filipiny Pa-
leolog. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. 

Niespodzianką dla wszystkich obecnych tego dnia na Finale Festi-
walu były warsztaty teatralne, które poprowadzili członkowie jury,
a jednocześnie znani aktorzy: Waldemar Obłoza, Lucyna Malec i Dorota
Jawor-Przybyszewska. Warsztaty zakończyły pierwszy dzień zmagań. 

DZIEŃ DRUGI
Od rana trwał przegląd prac z pozostałych trzech kategorii festiwalu:
audiowizualnej, literackiej i plastycznej. Prac literackich wysłuchano
w wykonaniu aktorów Waldemara Obłozy i Lucyny Malec. Przeczytali
oni: „Odę do służby” Macieja Laskowskiego; „Niebieską glinę (dla
Kaszy)” Jarosława Juchniewicza; „Sto lat Policji” Piotra Walędziaka;
„Mój tata policjant” Zuzanny Wąsik; „Polska współpraca policyjna
w Unii Europejskiej” Andrzeja Pawłowskiego; „Moja Kampania” To-
masza Ciastonia; „Moja mama policjantka” Emilii Skawrek; „Wspom-
nienie” Joanny Bajkowskiej; „Historia drogowskazem” Marty Jęczak;
„100-lecie Policji” Julii Kowalskiej; „Od stu lat” Katarzyny Kamińskiej
oraz „Czas wspomnień – prawdziwe historie opowiedziane przez
dzieci policjantów II  RP” Ewy Rosy, Łukasza Raczkowskiego
i Krzysztofa Marcjana.

Wielka gala
Patronat medialny

Kryształowe statuetki zwycięzcom wręczył mł. insp. Tomasz Szymański, zastępca Komendant Głównego Policji

16-18.07_Layout 1  03.07.2019  10:55  Strona 16



lipiec 2019 r. POLICJA 997 Finał  OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 17

W kategorii audiowizualnej wyświetlono: „Pomagamy i Chronimy”
Eweliny Szlesińskiej; „Przepraszam” Jakuba Kujawy, Wiktorii Ziół-
kowskiej i Kaliny Zienkiewicz; „Skok w przeszłość” Dominiki Czai,
Pauliny Jankowskiej, Hanny i Kacpra Dułak; „Kim zostanę w przy-
szłości” Emilii Mak; „Z życia wzięte – spotkanie na drodze” Teresy
Dunajskiej i  Henryka Kasiarkiewicza; „100-lecie Policji – Policja
wczoraj i  dziś” Sławomira Kobylińskiego; „Bóg, Honor, Ojczyzna”
Michała Mayera oraz „Policja oczami dzieci” Beaty Borowicz.

Kategoria plastyczna była najbardziej zróżnicowana – wśród prac
znalazły się plakaty, rysunki, obrazy, rzeźba, książeczka sensoryczna
i medal. Były to: „100. rocznica powołania Policji Państwowej” Urszuli
Jankowskiej; „6 bieg i marsz nordic walking o puchar komendanta
powiatowego Policji w  Bytowie upamiętniający 100-lecie Policji”
Lidii Bentkowskiej i Stanisława Majkowskiego; „Święty Michał Ar-
chanioł” Jesiki Żuchowicz i  Klaudii Wyszyńskiej; „Bezpieczne
miasto” Mai i Leona Piórkowskich; „1919” Laury Śmiei; „Pomocna
dłoń” Amelii Basiak; „Przez 100 lat w pełni gotowości” Marty Soty;
„Portret Policjanta” Alicji Rzepki; „Moja Mama” Oliwii Hońcy; „Etos
Narodowy” Tomasza Maćkiewicza; „100 lat Policji oczami dziecka”
Eweliny i Damiana Jochym; „100-lecie Polskiej Policji” Przemysława
Ziółkowskiego; „100-lecie Polskiej Policji” Julii Dąbrowskiej; „100 lat
Policji 1919–2019. Policja wczoraj i  dziś” Katarzyny Brzezińskiej;
„Policja wczoraj i dziś – postacie policjantów wczoraj i dziś” Marty
Bogdziewicz oraz „Dzięki swojej odwadze zyskali uznanie” Weroniki
Cwynar.

GALA FINAŁOWA
– Dzisiejsza gala to doskonała okazja do zgromadzenia w jednym
miejscu ludzi z wyjątkowymi talentami, których mimo różnorodności
obszarów artystycznych, hobby i upodobań łączy wspólna pasja, mi-
łość do sztuki i Policja – tak przywitał gości gali asp. sztab. Waldemar
Kozera z KWP w Łodzi, który na zaproszenie BKS KGP poprowadził
uroczystość.

Zwieńczeniem dwudniowego finału była uroczysta gala zorgani-
zowana przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP przy wsparciu
Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Patronatem honorowym objął
ją Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a partnerem było
Biuro Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Patronat medialny
objął miesięcznik „Policja 997”.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, BSWP i CBŚP, dyrektorzy biur Komendy
Głównej Policji i ich zastępcy, zastępcy komendantów wojewódzkich
Policji ds. prewencji, dowódcy i ich zastępcy, przedstawiciele służb
mundurowych, dyrektorzy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych

instytucji, kadra naukowa, członkowie stowarzyszeń kombatanckich
oraz Rodzin Policyjnych, dyrektorzy i  przedstawiciele placówek
oświatowych, pedagodzy, naczelnicy, policjanci i pracownicy Policji
z całego kraju, słuchacze z CSP w Legionowie, uczniowie klas mun-
durowych i  przede wszystkim uczestnicy konkursu z  rodzinami
i opiekunami. 

Kierownictwo polskiej Policji reprezentował mł. insp. Tomasz Szy-
mański, zastępca Komendanta Głównego Policji. Choć gen. insp.
dr Jarosław Szymczyk z uwagi na obowiązki służbowe nie mógł być
obecny, to wcześniej nagrał krótkie wystąpienie do uczestników
z życzeniami powodzenia, które odtworzono na dużym ekranie.

– (...) Bardzo się cieszę, że inicjatywa, której organizacji kibicuję
od samego początku, doszła do skutku i mamy dziś zaszczyt i przy-
jemność gościć Was na tak szczególnej uroczystości. Idea przyświe-
cająca Ogólnopolskiemu Festiwalowi Form Teatralnych, Literackich,
Filmowych i Malarskich ściśle związana jest z naszymi dążeniami,
aby zawsze i w każdej sytuacji być jak najbliżej społeczeństwa dla
którego pełnimy służbę. Nasi poprzednicy zaczęli ją blisko 100 lat
temu, kiedy to Sejm Polski uchwalił ustawę o powołaniu Policji Pań-
stwowej. Pięknym sposobem uczczenia tak doniosłej rocznicy jest
sztuka w całym jej szerokim spektrum. (...) W służbie potrzebujemy
ludzi twardych, ale też z dużą dozą empatii, wrażliwych na drugiego
człowieka i jednocześnie będących pasjonatami tego, co robią. Wiem
na pewno, że tacy właśnie jesteście – powiedział gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk. 

Gala obfitowała w wyjątkowe i piękne występy muzyczne utalen-
towanych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz młodzieży zwią-
zanej z Policją. Podczas blisko dwugodzinnej uroczystości wystąpili:
sierż. szt. Krzysztof Chuć z KMP w Człuchowie w utworze „Nie

Zespół teatralny „sKENe” w spektaklu „Służba nie drużba” –
zwycięzcy kategorii scenicznej 

Warsztaty teatralne były niespodzianką od Jury Festiwalu

Występ muzyków z Orkiestry
Reprezentacyjnej Policji 
w składzie: asp. szt. Jarosław
Plichta, sierż. szt. Krzysztof
Madej, Dominik Jabłkowski,
Łukasz Osypanko i Józef Wójcik
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oczekuję już”, muzycy z  Orkiestry Repre-
zentacyjnej Policji, Agnieszka Szafrańska,
emerytowana policjantka, wspierana przez
chórek z Sylwią Krzywdą – twórczynią Chóru
KSP, przy akompaniamencie orkiestry poli-
cyjnej w  utworze „Ta nasza młodość”,
mł. insp. Tomasz Wewiór, kierownik Zakładu
Służby Prewencyjnej z CSP w Legionowie,
w utworze „Miejcie nadzieję”, st. sierż. Da-
mian Jakimiak, sierż. Kamil Deres, sierż.
Marcin Pechman i  sierż. Rafał Duriasz
z Kompanii Reprezentacyjnej Policji w po-
kazie musztry paradnej, st. asp. Piotr Chwas-
towski z KMP w Opolu w utworze „Razem
bezpieczniej”, Sylwia Szymkowiak, uczen-
nica klasy mundurowej z Poznania, w utwo-
rze „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden
głos” oraz mł. asp. Krzysztof Ciborski z KPP
w Rypinie w utworze „My way”.

Między występami artystów insp. dr hab.
Iwona Klonowska, dyrektor Biura Komuni-
kacji Społecznej KGP, opowiedziała zebra-
nym o  Amatorskiej Scenie Policyjnej „Na
Posterunku” i  spektaklu „Służba”, od któ-
rych wszystko się zaczęło. 

– 26 stycznia 2018 r. odbyła się premiera
spektaklu „Służba”. Później, zgodnie z  za-
twierdzoną przez Komendanta Głównego Po-
licji „Koncepcją zintegrowanych działań pol-
skiej Policji na poziomie centralnym, w ramach
przygotowań i  obchodów 100-lecia Policji
w 2019 r.” były pierwsze wyjazdy, kolejne gar-
nizony, kolejni wspaniali ludzie, których za-
praszaliśmy do współpracy, jednocześnie ogła-

szając, że to dopiero początek i że będziemy
szukać takich właśnie osób, aby w  czerwcu
tego roku spotkać się właśnie tu, w Warszawie.
Jak widać marzenia się spełniają.

Zmagania w  poszczególnych kategoriach
oceniało Jury Festiwalu, w  skład którego
weszli specjaliści każdej z kategorii konkur-
sowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych
z formacją instytucji, znamienite osobistości
świata kultury i sztuki, funkcjonariusze i pra-
cownicy Policji: Mariola Daszkiewicz-Konop-
czyńska (przewodnicząca jury, pracownik BKS
KGP, reżyser spektaklu „Służba” ASP „Na
Posterunku”); Anna Bińkowska (reprezentan-
tka Biura Programu „Niepodległa”, pisarka,
autorka kryminałów); insp. Sławomir Cisowski
(naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodo-
wego KSP, członek grup rekonstrukcyjnych
Policji Państwowej); dr Dorota Jawor-Przyby-
szewska (choreograf i aktorka); Lucyna Malec
(aktorka teatralna, filmowa i  telewizyjna);
Waldemar Obłoza (aktor teatralny, filmowy
i  telewizyjny); Andrzej Renes (rzeźbiarz,
twórca m.in. pomników kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i prezydenta Stefana Starzyńskiego
w Warszawie oraz Lecha i Marii Kaczyńskich
w Radomiu); Piotr Wieczorek (fotograf i ope-
rator, specjalista edukacji w  zakresie nowo-
czesnych technik multimedialnych) i  mł.
insp. Tomasz Wewiór (kierownik Zakładu
Służby Prewencyjnej CSP w Legionowie, dy-
daktyk, pasjonat muzyki, wokalista).

W trakcie gali głos zabrał również nadkom.
Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii
i  Tradycji Policji KGP, który opowiedział
o historii działalności artystycznej policjan-
tów okresu międzywojennego.

Podczas gali zaprezentowano też nadesłany
na konkurs filmik „Policja oczami dzieci”,
autorstwa Beaty Borowicz z KWP we Wroc-
ławiu, przedstawiający dziecięce spojrzenie
na naszą formację i naprawdę wyjątkowe ży-
czenia dla polskiej Policji.

ZWYCIĘZCY
Nadeszła wreszcie wyczekiwana przez
wszystkich uczestników chwila. W kategorii

scenicznej zwyciężyli Tomasz Błaszak z ze-
społem teatralnym „sKENe” w składzie: Zu-
zanna Wrzeszcz, Agnieszka Pietrzak, Micha-
lina Sikora i  Natalia Rucińska za spektakl
„Służba nie drużba” – laureat eliminacji wo-
jewódzkich KWP w Poznaniu. Z kolei w ka-
tegorii literackiej najlepszy okazał się asp.
sztab. Jarosław Juchniewicz, autor wiersza
„Niebieska glina (dla Kaszy)" – laureat eli-
minacji wojewódzkich KWP w  Gdańsku.
W kategorii audiowizualnej zwyciężyła Emilia
Mak z grupą filmową „Orły z Kamienia Wiel-
kiego” za film „Kim zostanę w przyszłości” –
laureatka eliminacji wojewódzkich KWP
w Gorzowie Wlkp., a w kategorii plastycznej
zwyciężyli Ewelina i Damian Jochym, którzy
przygotowali książeczkę sensoryczną „Sto lat
Policji oczami dziecka” – laureaci eliminacji
wojewódzkich KWP w Łodzi.

Doceniając zaangażowanie i  poświęcony
czas na przygotowanie prac, wszystkim obec-

nym podczas gali uczestnikom finału orga-
nizatorzy wręczyli drobne upominki. Na-
grodę specjalną wręczył Jan Kowalski,
dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

Ostatnią z zaplanowanych przez organiza-
torów atrakcji był występ grupy profilaktycz-
nej „Na granicy” z ośrodka szkolno-wycho-
wawczego działającego przy KPP w Sieradzu.
Kilkunastoosobowa grupa dzieci i młodzieży
wystawiła spektakl „Póki my żyjemy” w re-
żyserii Anny Kłanieckiej. Była to wyjątkowa
lekcja historii i patriotyzmu, którą widzowie
przyjęli owacjami na stojąco. 

PAULINA IWANIEC
zdj. Jacek Herok, Konrad Bucholc (2)

Oryginalny występ policyjnego rapera
st. asp. Piotra Chwastowskiego

Pamiątkowe zdjęcie uczestników pierwszego dnia finału
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Komendant w Gruzji 
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szym-

czyk w dniach 10–11 czerwca 2019 r. odbył wizytę w Ti-
bilisi, gdzie udał się na zaproszenie ministra spraw we-
wnętrznych Gruzji Giorgi Gakharia. Spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeń oraz podsumowania dotychcza-
sowej współpracy policyjnej. W  rozmowach brali także
udział zastępcy szefa resortu spraw wewnętrznych Gruzji:
Kakhaber Sabanadze i Nino Javakhadze. Szefowi polskiej
Policji towarzyszyli komendant Centralnego Biura Śled-
czego Policji insp. Paweł Półtorzycki oraz dyrektor Biura
Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Pau-
lina Filipowiak.

Ważnymi punktami wizyty było zapoznanie się ze struk-
turą organizacyjną i działaniami pionu kryminalnego oraz
funkcjonowaniem Centrum ds. Interwencji Kryzysowych,
odpowiedzialnych m.in. za numer alarmowy 112. Podczas
rozmów z przedstawicielami kierownictwa Departamentu
Współpracy Międzynarodowej MSW Gruzji przedyskuto-
wano wymianę informacji kryminalnych za pośrednictwem
dostępnych kanałów, w tym w aspekcie włączenia Gruzji
w poczet partnerów operacyjnych Europolu. 

Uczestnicy spotkania zgodnie ocenili poziom współpracy
między Polską a Gruzją jako wzorowy, podkreślając wysokie
zaangażowanie oficera łącznikowego MSW Gruzji w Polsce
płk. policji Giorgi Gamsakhurdia. 

BMWP KGP 
zdj. płk Giorgi Gamsakhurdia

Sztandar dla KMP w Rzeszowie 
Policjanci z Rzeszowa mają nowy sztandar. Został ufundowany przez spo-

łeczność miasta i powiatu rzeszowskiego w dowód uznania za codzienną
służbę. Sztandar został nadany decyzją minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Elżbiety Witek. 

Msza w  intencji policjantów i pracowników Policji pod przewodnictwem
biskupa rzeszowskiego ks. Jana Wątroby poprzedziła ceremonię, podczas której
komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa powitał
gości – nadinsp. Kamila Brachę, zastępcę Komendanta Głównego Policji, Ewę
Leniart, wojewodę podkarpackiego, Stanisława Kruczka, wicemarszałka wo-
jewództwa podkarpackiego, Jerzego Cyprysia, wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa, Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa oraz Józefa Jodłow-
skiego, starostę rzeszowskiego. W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze
i pracownicy rzeszowskiej komendy, przedstawiciele duchowieństwa, służb
mundurowych oraz instytucji i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują
z Policją. W dowód zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego 19 osób zostało zaproszonych do wbicia gwoździ sztandaru i wpi-
sania się do księgi pamiątkowej. Nadinsp. Kamil Bracha przekazał sztandar
insp. Bogusławowi Kani, komendantowi miejskiemu Policji w Rzeszowie. 

MARTA TABASZ-RYGIEL 

Posterunek w Wilkowicach otwarty 
13 czerwca br. odbyła się uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Wilko-

wicach w powiecie bielskim województwa śląskiego. W ceremonii uczestniczyli
m.in.: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, dyrektor Biura Logistyki Policji
KGP insp. dr Małgorzata Borowik, komendant wojewódzki Policji w Katowi-
cach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz z zastępcą insp. Piotrem Kucią, peł-
nomocnik marszałka województwa  śląskiego Michał Fĳałkowski-Gwizdała
oraz wójt gminy Wilkowice Janusz Zemanek. Wśród gości byli także przed-
stawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwo, przedstawiciele mediów,
kadra kierownicza bielskiego garnizonu, jednostek Policji z Jaworzna, Żywca
i SPP w Bielsku-Białej oraz mieszkańcy Wilkowic. Zaproszonych gości powitał
komendant miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk. Symbo-
liczne przekazanie klucza kierownikowi posterunku mł.  asp. Sławomirowi
Grzesiukowi i poświęcenie jed-nostki przez policyjnych kapelanów dopełniło
uroczystości. 

Posterunek Policji w Wilkowicach, to inwestycja w bezpieczeństwo miesz-
kańców i regionu o wartości blisko 1,5 mln zł. Powstał dzięki głosom społe-
czeństwa, które sygnalizowało taką potrzebę podczas licznych konsultacji
i debat społecznych. 

ROMAN SZYBIAK 

Podziękowania od 
sekretarza generalnego 
INTERPOLU 

Na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jaro-
sława Szymczyka wpłynął list z podziękowaniami od sekretarza
generalnego INTERPOLU za doskonałą organizację 47. Euro-
pejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU, która odbyła
się w dniach 29–31 maja br. w Katowicach. 
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Siedemnaście dwuosobowych patroli rowerowych
z całej Polski oraz, poza konkursem, jeden z grupy
rekonstrukcyjnej Policji Państwowej oraz dwa
zagraniczne – z Ukrainy i Estonii wzięły udział
w policyjnych zawodach, które rozegrano w Supraślu.
Na najwyższym stopniu podium stanęli policjanci
reprezentujący KWP w Krakowie. 

II Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych prze-
prowadzono w dniach 5–7 czerwca br. w Supraślu. Mistrzo-
stwom towarzyszyła narada służby prewencyjnej oraz semina-

rium szkoleniowe dla zajmujących się organizacją patroli rowerowych
w swoich garnizonach koordynatorów z komend wojewódzkich. 

Mistrzostwa zostały objęte honorowymi patronatami przez: sek-
retarza stanu w  MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta
Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. 

Zawody zorganizowały: Komenda Wojewódzka Policji w Białym-
stoku i Biuro Prewencji KGP przy współpracy Grupy Ratowniczej

„Nadzieja”, WSPol. w  Szczytnie, Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej
IPA w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Supraślu.

SEMINARIUM I NARADA 
O ile seminarium dotyczyło spraw stricte związanych z funkcjonowa-
niem patroli rowerowych, o tyle narada służbowa, w której uczestni-
czyli naczelnicy wydziałów prewencji wszystkich komend wojewódz-
kich, komendy stołecznej, przedstawicieli szkół Policji oraz
oczywiście kierownictwo Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
miała bardziej różnorodną tematykę. Oprócz zasad organizacji służby
patrolowej z wykorzystaniem rowerów zajmowano się także tematami
związanymi z prawną ochroną zabytków, takimi jak choćby: struktura
służb ochrony zabytków, współpraca Policji i organów konserwator-
skich oraz ochrona dziedzictwa archeologicznego. Omawiano również
Porozumienie Głównego Konserwatora Zabytków i  Komendanta
Głównego Policji z 8 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania w za-
kresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom
oraz innym dobrom kultury i wynikające zeń działania Biura Pre-
wencji KGP, a także tematy związane ze współpracą z duchowień-
stwem przy ochronie zabytków znajdujących się w obiektach sakral-
nych. Omówiono także zasady weryfikacji zabytków ruchomych,

Kraków zwycięża w SupraśluKraków zwycięża w Supraślu

20-21.07_Layout 1  03.07.2019  10:57  Strona 20



lipiec 2019 r. POLICJA 997 Policyjne patrole rowerowe  DOSKONALENIE ZAWODOWE 21

a wszyscy mogli zwiedzić Monastyr Zwias-
towania Przenajświętszej Bogarodzicy
i św. Jana Teologa w Supraślu oraz funkcjo-
nujące tam Muzeum Ikon. Ostatniego dnia
narady skupiono się na problematyce bez-
pieczeństwa na wodach i terenach przywod-
nych, zagadnieniach związanych z  prawną
ochroną zwierząt oraz wypracowaniu specy-
fikacji technicznej roweru służbowego. Po
obradach ich uczestnicy mogli z bliska śle-
dzić przebieg policyjnych zawodów. 

MISTRZOSTWA 
Upał dawał się we znaki wszystkim. Wielkie
brawa zebrali rowerzyści w replikach przed-
wojennych mundurów z Grupy Rekonstruk-

cji Historycznej „Policja Państwowa ’39”.
Rekonstruktorzy na zabytkowych rowerach
z numerami startowymi „1919” pokonywali
te same trasy, które przemierzali zawodnicy.
Zarówno rekonstruktorzy, jak i  rowerzyści
z  zagranicy startowali w  mistrzostwach na
zasadzie uczestnictwa honorowego. 

Oprócz mało widowiskowego testu wiedzy
oraz sprawdzianu z udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej pozostałe dwie kon-
kurencje, czyli wyścig patroli rowerowych
i  rowerową sztafetę biathlonową mogli ob-

serwować wszyscy chętni, gdyż ich trasy po-
prowadzone były malowniczymi ścieżkami
i bulwarami rzecznymi, a start i meta sztafety
usytuowane były przy supraskim monastyrze. 

– Uważam, że tegoroczne zawody, jeżeli
chodzi o umiejętności zawodników, stały na
jeszcze wyższym poziomie niż te sprzed
roku, które rozegrano w Łomży – powiedział
po zakończeniu ostatniej konkurencji sędzia
główny zawodów, naczelnik Wydziału Pre-
wencji KWP w Białymstoku nadkom. Maciej
Zakrzewski. – Największa satysfakcja dla
mnie to ocena samych startujących, ale także
ich opiekunów, koordynatorów i  kierowni-
ków. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Zawsze
podkreślam, że nie liczy się dystans, ale to,
ile wysiłku trzeba włożyć, aby trasę pokonać.
Na biathlonie było do przejechania tylko
800 m na rowerze, ale niektórzy mówili, że
byli bardziej zmęczeni niż po trasie dzień
wcześniej, gdy przejechali 30 km podczas
wyścigu. 

Gala zakończenia zawodów odbyła się na
rynku w centrum miasta. Puchary i wyróż-
nienia zwycięzcom wręczali nadinsp. Daniel
Kołnierowicz, komendant wojewódzki Policji
w Białymstoku, mł. insp. Piotr Kulesza, za-
stępca dyrektora Biura Prewencji KGP, Ra-
dosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla oraz

Waldemar Leszczyński, prezes Podlaskiego
Okręgowego Związku Kolarskiego w Białym-
stoku. 

Najlepsi w teście wiedzy okazali się poli-
cjanci reprezentujący KWP w Lublinie: sierż.
sztab. Aleksander Adamowicz i sierż. Michał
Tyburek. W  udzielaniu pierwszej pomocy
pierwsze miejsce zajęli policjanci z Ukrainy:
mjr Taras Moroz i ppłk Mykoła Morgun. Naj-
szybszym patrolem okazał się zespół KWP
w Gorzowie Wielkopolskim: sierż. sztab. To-
masz Kołogryw i st. sierż. Filip Pendrak. Naj-
lepsi rowerowi strzelcy to reprezentacja KWP
z Krakowa: sierż. sztab. Krzysztof Winkowski
i sierż. Jerzy Monterian. 

W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce
zajęli właśnie najcelniejsi rowerzyści, przed-
stawiciele garnizonu małopolskiego: sierż.
sztab. Krzysztof Winkowski i  sierż. Jerzy
Monterian. Drugie miejsce zajęła reprezen-
tacja KWP w Białymstoku: sierż. Adrian Cze-
rech i st. post. Karol Szadowski. Na trzecim
stopniu podium stanęli policjanci z  KWP
w  Szczecinie: st.  sierż.  Adam Wolant
i sierż. Denis Tomala. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Gala zakończenia zawodów – przemawia
komendant wojewódzki Policji w Białymstoku
nadinsp. Daniel Kołnierowicz

Rekonstruktorka policyjna na trasie
rowerowej sztafety biathlonowej

Sprawdzian z udzielania pomocy
przedmedycznej 

Rowerowa sztafeta biathlonowa 

Zwycięzcy od lewej: Adrian Czerech i Karol Szadkowski z KWP w Białymstoku (II miejsce),
Krzysztof Winkowski i Jerzy Monterian z KWP w Krakowie (I miejsce) oraz Adam Wolant i Denis
Tomala z KWP w Szczecinie (III miejsce) 
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11 czerwca. 
W XIII Liceum Ogólnokształcącym
im. płk. Leopolda Lisa-Kuli
w Warszawie dobiega końca
pierwsza lekcja. Oceny wystawione,
wszyscy myślą o wakacjach…
Nagle padają strzały. Przez okno
na parterze do jednej z klas wdziera
się czterech napastników z długą
bronią automatyczną. Strzelają
do każdej napotkanej osoby.
Kto może, ucieka. Inni barykadują
się w klasach.

H orror, który przeszło już wiele szkół
na całym świecie, a ostatnio również
w Brześciu Kujawskim, powtarza się

na Targówku. Mieszkańcy okolicznych blo-
ków nie zdają sobie sprawy, co się dzieje
w murach szkoły. Jedni, słysząc strzały, pod-
chodzą zaciekawieni. Ktoś inny złorzeczy
przez okno. 

W tym czasie dyrektor szkoły powiadamia
służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112.
Dyspozytor uruchamia służby zgodnie z Pla-
nem Zarządzania Kryzysowego m.st.  War-
szawy na wypadek zagrożenia. Zjawiają się
Policja, straż miejska, karetka. Teren szkoły
zostaje otoczony, nikt nie może się już do
niej zbliżyć. Przez otwarte okna słychać
krzyki młodzieży i kolejne strzały. Napast-
nicy nie przestają zabĳać. Policjanci nie mogą
zwlekać. Ruszają…

Na szczęście to tylko ćwiczenia antyter-
rorystyczne służb o  kryptonimie „Leo-
pold 2019”. Przed szkołą, a potem wewnątrz,
trwa wymiana ognia z napastnikami. Funk-
cjonariusze przeszukują pomieszczenie po
pomieszczeniu. Część uczniów zabarykado-
wana w  klasach siedzi cicho, ale cześć ich
koleżanek i kolegów leży na korytarzach we
krwi. Oczywiście sztucznej. Świetnie odgry-
wają role rannych, zabitych i przerażonych.

Funkcjonariusze udzielają im pierwszej po-
mocy. Gdy milkną strzały i  szkoła jest już
opanowana przez policjantów, rozpoczyna się
ewakuacja. Od pierwszych strzałów minęły
ponad trzy godziny.

– Scenariusz ćwiczeń powstał na podsta-
wie analiz, zebranych doświadczeń i  wnio-
sków z wielu krajów na świecie, w których
odnotowano już kilkaset takich zdarzeń. Dla-
tego nie powinniśmy tego bagatelizować.

Musimy być przygotowani
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Musimy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwi-
czyć, ponieważ im poważniej potraktujemy
to zagrożenie, im więcej będziemy o  nim
wiedzieli, tym skuteczniej i w porę zdołamy
zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci –
mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu m.st. War-
szawy.

W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjona-
riusze Samodzielnego Pododdziału Kontr-
terrorystycznego Policji w Warszawie, SPKP

w Radomiu, w Łodzi i w Katowicach, komi-
sariatu Policji Warszawa Targówek, Oddziału
Prewencji Policji w Warszawie, Straży Miej-
skiej m.st.  Warszawy, a  także uczniowie
i kadra pedagogiczna XIII Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. płk. Leopolda Lisa-Kuli.

– Sprawdziliśmy procedury i współdziała-
nie służb związane z działaniem tzw. aktyw-
nego strzelca. Ale najważniejsze było zacho-
wanie dyrekcji szkoły i nauczycieli. Jak oni

zareagują po wejściu terrorystów do szkoły,
co zrobią, jak zabezpieczą dzieci, czy potrafią
udzielić im pomocy. Nagrywaliśmy nasze
działania, potem wszystko zweryfikujemy
i omówimy. Wyciągniemy wnioski, na pod-
stawie których będziemy budowali dalsze
procedury i starali się unikać popełnionych
błędów – mówi dowódca SPKP w Warszawie
kom. Krzysztof Funkiendorf. – To, że te ćwi-
czenia były kilka dni po zdarzeniu w Brze-
ściu Kujawskim, to przypadek. Przygotowy-
waliśmy się do nich wcześniej, ale tamta
sytuacja tylko potwierdza, że w Polsce też
jest to możliwe, więc musimy być przygoto-
wani. 

Teraz negocjacji z napastnikami nie było.
Funkcjonariusze zdecydowanie wkroczyli do
akcji.

– Policja w  swoich podstawowych zada-
niach ma nie dopuścić do zabĳania obywateli
– dodaje kom. Krzysztof Funkiendorf. – Jeśli
po przyjeździe Policji trwa zabĳanie, a w tym
przypadku tak było, policjanci muszą reago-
wać natychmiast. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński, Jacek Herok
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Finał V Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby
Kryminalnej 2019” w Pile drużynowo wygrali
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Świdnicy. Ci sami, którzy kilka dni wcześniej
zabezpieczali ślady w miejscu zabójstwa 10-letniej
Kristiny w Mrowinach.

P iąty konkurs najlepszych policjantów służby kryminalnej repre-
zentujących garnizony każdego województwa oraz stołeczny
(a także gościnnie Żandarmerii Wojskowej) rozegrano w dniach

25–27 czerwca w Szkole Policji w Pile. Rozegrano pięć konkurencji:
sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia, test wiedzy, kazus,
pierwsza pomoc i strzelanie sytuacyjne, uzupełnione o dodatkowe ele-
menty sprawnościowe.

Zawodnicy rywalizowali o miano najlepszej drużyny służby krymi-
nalnej, najlepszego policjanta dochodzeniowo-śledczego, najlepszego
policjanta operacyjno-rozpoznawczego, najlepszego policjanta sprawu-
jącego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą oraz najlepszego po-
licjanta techniki kryminalistycznej. W tym samym czasie Szkoła Policji
w Pile gościła uczestników odprawy służbowej zastępców komendantów
wojewódzkich i stołecznego Policji ds. kryminalnych oraz naczelników
zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji. 

ODPRAWA
Obradom przewodniczył nadinsp. Kamil Bracha, zastępca Komendanta
Głównego Policji. W spotkaniu uczestniczyli również insp. Piotr Stasiak,
zastępca komendanta CBŚP, insp. Beata Różniak-Krzeszewska komen-
dant Szkoły Policji w Pile, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a także dyrek-
torzy biur Komendy Głównej Policji: kryminalnego – nadkom. Piotr Ja-
nik, wywiadu i  informacji kryminalnych – insp. Waldemar Wołowiec,
międzynarodowej współpracy Policji – mł. insp. Paulina Filipowiak oraz
do walki z cyberprzestępczością – mł. insp. Mariusz Lenczewski. 

W trakcie odprawy omówiono stan realizacji zadań przez służbę kry-
minalną i śledczą w pierwszym półroczu 2019 roku oraz najważniejsze
obszary współpracy obu służb. Dyskutowano także na temat planowanej
reorganizacji pionu do walki z przestępczością gospodarczą. Dyrektorzy
biur KGP przedstawili najważniejsze zagadnienia z zakresu kompetencji
kierowanych przez nich komórek organizacyjnych. 

Tradycyjnie uczestnicy odprawy mogli być świadkami części zmagań
konkursowych, m.in. kibicowali drużynom reprezentującym ich garni-
zony w trakcie oględzin zorganizowanych na terenie strzelnicy garni-
zonowej oraz uczestniczyli w ceremonii zakończenia konkursu i wrę-
czenia nagród jego laureatom.

POD WIELKĄ PRESJĄ
Bohaterami Finału V Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby
Kryminalnej 2019” byli funkcjonariusze z KPP w Świdnicy, repre-
zentujący KWP we Wrocławiu. W ubiegłym roku ogólnopolskim

finale zajęli drugie miejsce. W tej edycji bardzo chcieli wygrać i do
konkursu przygotowywali się rok. Ale nim przyjechali do Piły, stanęli
w obliczu sprawy, na którą patrzyła cała Polska. Brutalnego zabójstwa
10-letniej Kristiny z Mrowin. Nawiązał do tego nadinsp. Kamil Bra-
cha, który gratulując zwycięzcom, powiedział:

– Byliśmy świadkami waszej pracy na miejscu zdarzenia. Przy tej
okazji można było się przekonać, w jak trudnych warunkach przy-
chodzi pracować policjantom: czasem w  wysokich temperaturach
tak jak teraz w Pile (+36 stopni – przyp. A.Ch.), czasem w deszczu.
Za każdym razem musicie być profesjonalni i  zbierać ślady, które
czasami są jedynymi, które mogą doprowadzić nas do sprawcy strasz-
nych przestępstw. Niedawno doszło do zabójstwa na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego. Tam przede wszystkim ciężka praca poli-
cjantów na miejscu zdarzenia spowodowała, że w ciągu dwóch dni
sprawca został ustalony, a trzeciego dnia zatrzymany. Nie zapomnę
telefonu od zastępcy komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu
insp. Piotra Leciejewskiego: „Proszę się nie martwić, tam pracują
nasi najlepsi ludzie, którzy w tamtym roku byli drudzy na konkursie
kryminalnych”. To pokazuje, jak ważne są te konkursy, a przełożeni
cenią wasz udział w nich i wasze kwalifikacje. 

– W  siedzibie MSWiA odbyło się spotkanie, na które minister
Elżbieta Witek zaprosiła wszystkich policjantów, którzy bezpośrednio

Pracowali w Mrowinach,
wygrali w Pile

Technicy kryminalistyki swój kazus
opracowywali w pracowni

fotograficznej

Oględziny. Sprawca pozostawił
ślad. Odcisk buta

Strzelanie poprzedził dobieg z trzema przeszkodami
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uczestniczyli w ustalaniu i zatrzymaniu sprawcy zabójstwa – konty-
nuował nadinsp. Kamil Bracha. – Na spotkaniu nie było tylko dwóch
policjantów. Jednym była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śled-
czego KKP w Świdnicy podinsp. Alicja Zabłocka, drugim – technik
kryminalistyczny asp. sztab. Adam Pakitny. Nie było ich w Warszawie,
bo w tym czasie już wykonywali oględziny w ramach tego konkursu.
Wygrali nie tylko indywidualnie w  swoich kategoriach, ale także
drużynowo z kolegami reprezentacji KWP we Wrocławiu.

SPEŁNIONY OBOWIĄZEK
Minister Elżbieta Witek przekazała pamiątkowe grawertony, które
w Pile dwójce funkcjonariuszy ze Świdnicy wręczył nadinsp. Kamil
Bracha. Wyróżnieni policjanci, którzy chwilę wcześniej odebrali na-
grody za zwycięstwo w konkursie, choć mieli powody do dumy, po-
wstrzymywali emocje.

– Od 13 lat kieruję pracą dochodzeniowo-śledczą, a nasz technik
wykonuje swoje zadania 10 lat. Nabyte przez nas doświadczenie
przydaje się podczas rywalizacji konkursowej – powiedziała podinsp.
Alicja Zabłocka, a mówiąc o czynnościach na miejscu zdarzenia za-
bójstwa dziewczynki w Mrowinach, dodała: – Pracy tam nie traktuję
jako jakiś sukces, a jako dobrze wykonane czynności. Mam poczucie
dobrze spełnionego obowiązku. Kierowałam pracą zespołu oględzi-
nowego na miejscu zdarzenia, ze mną pracował technik, który jest
laureatem tego konkursu, a funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza
uczestniczyła w pierwszych czynnościach. W momencie, gdy podej-
mujemy działania, adrenalina sprawia, że nie czujemy zmęczenia,
jesteśmy w stanie pracować bez snu i przerw na odpoczynek. Tak
było i teraz. Pamiętaliśmy jednak o konkursie, a że byliśmy mocno
zdeterminowani do walki o zwycięstwo, wieczorami braliśmy się do
nauki, aż do północy. 

Organizatorami Finału V Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant
Służby Kryminalnej 2019” byli: Biuro Kryminalne KGP, CLKP oraz
Szkoła Policji w  Pile. Honorowy patronat nad konkursem objęła 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Klasyfikacja generalna
Drużynowo:
1. KWP we Wrocławiu (KPP w Świdnicy),
2. KWP w Kielcach (KMP w Kielcach),
3. KWP w Bydgoszczy (KPP w Sępólnie Krajeńskim).
Indywidualnie:
– Najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą docho-

dzeniowo-śledczą: podinsp. Alicja Zabłocka, KWP we Wroc-
ławiu (KPP w Świdnicy);

– Najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy: sierż. sztab.
Piotr Berus, KWP w Poznaniu (KPP w Jarocinie);

– Najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy: funkcjona-
riusz KWP w Bydgoszczy (KPP w Sępólnie Krajeńskim);

– Najlepszy technik kryminalistyki: asp. sztab. Adam Parkitny,
KWP we Wrocławiu (KPP w Świdnicy).

Spotkanie minister SWiA
z policjantami

Elżbieta Witek, minister spraw wewnętrznych i  admi-
nistracji, spotkała się z  funkcjonariuszami dolnośląskiej
i śląskiej policji oraz Komendy Głównej Policji, którzy przy-
czynili się do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o za-
bójstwo 10-letniej dziewczynki z Mrowin.

– Chciałabym, żebyście za każdym razem i przy każdej sprawie
byli tak samo skuteczni. Żebyśmy zawsze mogli powiedzieć,
że Policja  jest na najwyższym poziomie – powiedziała minister
Elżbieta Witek w słowach skierowanych do policjantów.

W spotkaniu uczestniczyli również wiceszef MSWiA Jarosław
Zieliński, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny
Policji oraz nadinsp. Tomasz Trawiński – komendant wojewódzki
Policji we Wrocławiu.  

(mswia)

Zwycięska reprezentacja KWP we Wrocławiu

Nagrody wręczali nadinsp. Kamil Bracha, zastępca Komendanta
Głównego Policji i insp. Beata Różniak-Krzeszewska, komendant
Szkoły Policji w Pile. Na zdjęciu z najlepszym policjantem
dochodzeniowo-śledczym sierż. sztab. Piotrem Berusem
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Pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w dniach 25–26 maja odbyły się na terenie Ośrodka Szkolenia
Poligonowego GROM Group ćwiczenia służb mundurowych, wojska i grup
poszukiwawczych z całej Polski. Organizatorem manewrów były: Centrum
Poszukiwań Osób Zaginionych KGP i Grupa Ratownicza „Nadzieja”
we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. 

O koło 250 uczestników wzięło
udział na terenie województwa
podlaskiego w  VI Ogólnopol-

skich Manewrach Poszukiwawczo-
-Ratowniczych „Czerwony Bór 2019”.
W  akcjach prowadzonych do późna
w  nocy uczestniczyli: policjanci, żoł-
nierze z  Wojsk Obrony Terytorialnej,
strażacy zarówno zawodowi, jak
i ochotnicy, liczna rzesza poszukiwa-
czy z grup ratowniczych z całej Polski
oraz studenci z kierunku Bezpieczeń-
stwo Wewnętrzne Uniwersytetu War-
szawskiego. Podczas poszukiwań 
wykorzystywano drony, motocykle, 
samochody terenowe, quady oraz

Poszukiwania

śmigłowiec Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej. Użyte były także
psy policyjne oraz z grup poszukiwaw-
czych. Działania w  terenie obserwo-
wali przedstawiciele służb i instytucji,
które na co dzień zajmują się bezpie-
czeństwem. Policję reprezentował za-
stępca dyrektora Biura Kryminalnego
KGP insp. Grzegorz Napiórkowski.
Obecny był także wojewoda podlaski
Bohdan Paszkowski i ordynariusz die-
cezji łomżyńskiej ks. bp dr Janusz
Stepnowski. 

Scenariusze manewrów były bardzo
rozbudowane, podawane do wiado-
mości w  miarę rozwoju sytuacji za-
kładały działania służb w czasie rze-
czywistym. Wszystko zaczęło się od
porwania dziecka z  placu zabaw.
Wdrożono system Child Alert. Jadący
lokalną drogą kierowca autobusu zo-
baczył pojazd wymieniony w  radio-
wym komunikacie. Postanowił go za-
trzymać, doszło do wypadku. Jeden
ze sprawców został zakleszczony
w  samochodzie, drugi porywacz

Rozpoczęcie manewrów, przemawia 
insp. Grzegorz Napiórkowski

Sztab w centrum mobilnym 
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z dzieckiem zaczął uciekać w stronę
lasu. Pobiegł za nimi kierowca auto-
busu. Na miejsce przybyły karetki ra-
tunkowe, straż pożarna i policja. Na-
stępnym epizodem było dynamiczne
zatrzymanie uciekającego już innym
samochodem porywacza. Wykorzys-
tano broń długą i  psa policyjnego.
Okazało się jednak, że dziecka nie ma
z  zatrzymanym. Udało mu się scho-
wać w  lesie. Zawiązano sztab, na
miejsce dotarło Mobilne Centrum
Wsparcia Poszukiwań z Wydziału Po-
szukiwań i  Identyfikacji Osób Biura
Kryminalnego KGP oraz  podobne
centrum z  Grupy Ratowniczej „Na-
dzieja”. Opracowano plan poszukiwań
i w teren wysłano tzw. szybkie trójki,
czyli nawigator i dwóch poszukiwaczy,
które przeczesywały przydzielone im
sektory. Wszczęto także poszukiwania
kierowcy autobusu, który zagubił się
w  lesie. Gdy wszyscy zostali już od-
nalezieni, okazało się, że samodzielne
poszukiwania dziecka zaczęli jego
dziadkowie, którzy do wieczora nie
wrócili. Sztab zawiązał się ponownie
i kolejny raz w teren ruszyły szybkie
trójki. Mrok nocy rozświetlał reflektor
śmigłowca Podlaskiego Oddziału

Straży Granicznej, który krążył nad
przeszukiwanym obszarem. I ta akcja
zakończyła się szczęśliwie. 

Manewry były kolejnym sprawdzia-
nem współdziałania i koordynacji po-
szukiwań Policji, grup ratowniczych
i  innych służb. O jakości tej współ-
pracy może świadczyć fakt odnalezie-
nia dzień wcześniej starszej kobiety,
która wyszła z domu i zagubiła się w le-
sie. Część uczestników, a  zwłaszcza
organizatorów była już na miejscu ma-
newrów i z miejsca ruszyła do rzeczy-
wistej akcji. Dzięki doskonałemu zgra-
niu policjantów i ratowników z Grupy
Ratowniczej „Nadzieja” udało się ko-
bietę odnaleźć i po raz kolejny ocalić
życie ludzkie. 

Za naszym pośrednictwem główni
organizatorzy manewrów – Centrum
Poszukiwań Osób Zaginionych KGP
oraz Grupa Ratownicza „Nadzieja” –
składają podziękowania za pomoc
w przygotowaniu i udział w manewrach
współorganizatorom, tj.: Uniwersyte-
towi Warszawskiemu, GROM Group,
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bia-
łymstoku, Podlaskiemu Oddziałowi
Straży Granicznej, Polskiemu Czerwo-
nemu Krzyżowi, Państwowej Straży Po-

żarnej i  wszystkim innym, którzy
uczestniczyli w symulowanych działa-
niach poszukiwawczych – Oddziałowi
Prewencji Policji KWP w Białymstoku,
Nieetatowym Policyjnym Grupom Po-
szukiwawczym z Nowego Targu i Zie-
lonej Góry, 13. Batalionowi Wojsk
Obrony Terytorialnej, JRG, SGPR
i WSPR w Łomży, GR PCK z Warszawy,
Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej
OSP Jabłonna, jednostkom OSP:
Zbrzeźnica, Konarzyce, Podgórze 
i  Nowogród, Grupie Ratowniczej 
„Nadzieja” z  oddziałów w: Białym-
stoku, Łomży, Zambrowie, Ostrołęce,
Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowie
i Miastkowie, koordynatorom ds. zagi-
nięć z  wydziałów kryminalnych KWP
oraz studentom UW oraz ich opieku-
nowi dr. Tomaszowi Godlewskiemu.

Podziękowania skierowano również
do gospodarzy terenu: dyrekcji Zakładu
Karnego w Czerwonym Borze, kierow-
nictwa KPP w Zambrowie, kierownictwa
PSP w  Zambrowie, Nadleśnictwa
Łomża oraz do szefa Ośrodka Szkole-
nia Poligonowego GROM Group.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

Służby na miejscu
wypadku drogowego

Zatrzymanie jednego z „porywaczy” 

Motocykle i quady na leśnych dukatachSzybka trójka w drodze do swojego sektora poszukiwań 
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S eminarium otworzyli: insp. Grzegorz
Napiórkowski, zastępca dyrektora
Biura Kryminalnego KGP i  dr hab.

Daniel Przastek, prodziekan ds. finanso-
wych i  rozwoju Wydziału Nauk Politycz-
nych i  Studiów Międzynarodowych UW.
Nad przebiegiem spotkania cały czas czu-
wali: naczelnik Wydziału Poszukiwań
i Identyfikacji Osób BK KGP (w ramach

którego działa CPOZ KGP) mł. insp.
Grzegorz Prusak i mł. insp. Małgorzata Pu-
zio-Broda, radca z tego samego wydziału,
która prowadziła spotkanie.  

Po powitaniach Rafał Sakowski z  Za-
rządu Głównego Polskiego Czerwonego
Krzyża w  Warszawie i  Jan Jaszczyński
z  Jednostki Ratownictwa Specjalistycz-
nego s12 omówili problem dobrego zapla-
nowania działań, właściwej oceny sytuacji,
zebrania informacji o  osobie zaginionej
i wreszcie skutecznego poszukiwania. Pod-

insp. Marek Karkula z  KPP w  Nowym
Targu i mł. asp. Damian Matysik z KMP
w Zielonej Górze, którzy założyli w swoich
jednostkach nieetatowe policyjne grupy
poszukiwawcze, zapoznali uczestników
spotkania z  ich działalnością. Dr Joanna
Stojer-Polańska, kryminalistyk, reprezen-
tująca Państwową Wyższą Szkołę Zawo-
dową w  Raciborzu i  Uniwersytet SWPS

omówiła zagadnienia z związane z odkry-
waniem miejsca ukrycia ofiar przestępstw,
których przez lata nie udało się odnaleźć,
a dzięki współczesnym osiągnięciom nau-
kowym i powtórnej analizie akt staje się
to możliwe. Dr Tomasz Godlewski z UW
i ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk z Wojskowej
Akademii Technicznej przedstawili pro-
wadzone przez siebie badania w dziedzinie
zaginięć. Insp. dr Mariusz Ciarka, rzecznik
prasowy Komendanta Głównego Policji,
skoncentrował się na realnej współpracy

Konferencja na UW
podczas poszukiwań z  mediami. Frank
Hoen z Amber Alert Europe zwrócił uwagę
na możliwość wykorzystania przy poszu-
kiwaniach mediów społecznościowych.
Gość z  zagranicy bardzo wysoko ocenił
pracę polskiej Policji. Dyrektor ds. Bez-
pieczeństwa IT – Deloitte Polska Marcin
Ludwiszewski przybliżył zjawisko prób za-
cierania za sobą śladów w cyberprzestrzeni
osób, które, choć często uznane za zagi-
nione, same wybrały taką drogę odejścia
od dotychczasowego życia. Zaproszono
także osoby, które przedstawiły nowe tech-
nologie przydatne do poszukiwań: Marcina
Lorycha – aplikacja IseeYou, oraz Błażeja
Buszę – aplikacja „Szukamy i Ratujemy”.
Nadkom. Maciej Zakrzewski, naczelnik
Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku,
i  Jakub Brzeziak, wiceprezes i naczelnik
OSP Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, omó-
wili realizowany wspólnie projekt „Senior
Alert”. 

W drugiej części spotkania odbył się pa-
nel dyskusyjny na temat przyczyn i zagro-
żeń związanych z  zaginięciami dzieci
i  osób dorosłych. Wzięli w  nim udział:
kom. Katarzyna Liszewska, która jest psy-
chologiem w CPOZ KGP, Anna Szeremeti
z Fundacji ITAKA, dr Joanna Stojer-Polań-
ska, kom. Michał Górecki z KWP we Wroc-
ławiu, nadkom. Artur Pietrzykowski
z BMWP KGP, ks. dr Radosław Kubeł, ko-
ordynator Grupy Ratowniczej „Nadzieja”,
reprezentujący podczas spotkania także
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Marcin Ludwiszewski oraz dr Nor-
bert Wasiluk z Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku. 

W związku z Międzynarodowym Dniem
Dziecka Zaginionego na stronie interne-
towej www.policja.pl CPOZ KGP opubli-
kowało skierowany do najmłodszych film
pt. „Bądź bezpieczny z Szymonem”, przy-
gotowany we współpracy z  Amber Alert
Europe i  policyjnymi ekspertami z  całej
Europy. Filmik w zwięzłej, prostej formie
pokazuje kilka typowych sytuacji, w któ-
rych mogą znaleźć się dzieci, i podaje przyk-
łady prawidłowego zachowania się naj-
młodszych. Podobna akcja prewencyjna
odbyła się we Włoszech, Hiszpanii, Cze-
chach, Słowacji, Słowenii, Holandii, Serbii,
Wielkiej Brytanii, Portugalii, Austrii i  na
Malcie.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

24 maja br. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego
odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim konferencja ekspercko-naukowa
„System poszukiwań osób zaginionych – wyzwania XXI wieku”.
Przedsięwzięcie przygotowane przez Centrum Poszukiwań Osób
Zaginionych KGP we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW zgromadziło specjalistów w dziedzinie
poszukiwań – zarówno praktyków, jak i badaczy zjawiska. 

Na mównicy 
mł. insp. Grzegorz Prusak
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Narada ekspertów BSTF 
W dniach 18–19 czerwca w Gdańsku odbyło się drugie, zorganizo-

wane na terenie Polski, spotkanie Komitetu Operacyjnego Grupy
Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Prze-
stępczości Zorganizowanej (BSTF). W  posiedzeniu wzięło udział
ponad 70 przedstawicieli służb policyjnych, granicznych i celnych.
Stronę polską reprezentowali zastępca komendanta Centralnego
Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak, komendant wojewódzki
Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, zastępca komen-
danta wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis, p.o. za-
stępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
podinsp. Piotr Sochacki, dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku Tomasz Słaboszowski, zastępca komendanta Morskiego
Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Wojciech Heninborch.

Spotkanie zostało podzielone na sesję plenarną, na której omó-
wiono tematy poświęcone zwalczaniu zorganizowanej przestępczości
w regionie Morza Bałtyckiego oraz warsztaty praktyczne na terenie
Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni zorganizowane przez
Krajową Administrację Skarbową. Partnerom z BSTF zaprezentowano
nie tylko sam terminal, ale przede wszystkim specyfikę kontroli to-
warów w portach morskich z wykorzystaniem urządzeń RTG. Za-
proszeni goście mogli na żywo zobaczyć proces i wyniki skanowania
kontenerów wytypowanych do kontroli. 

BSTF to grupa współpracy regionalnej, której uczestnikami są
Norwegia, Dania, Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Federacja
Rosyjska, Finlandia, Szwecja oraz Islandia. Status obserwatorów mają
Rada Państw Morza Bałtyckiego, Interpol, Europol, UNODC. 

BMWP KGP

Otwarto komisariat w Poznaniu 
26 czerwca br. odbyło się otwarcie Komisariatu Policji Poznań

Stare Miasto. Podczas uroczystego apelu przed budynkiem jednostki
insp. dr Małgorzata Borowik, dyrektor Biura Logistyki Policji KGP,
przekazała symboliczne klucze do nowej siedziby komendantowi
komisariatu mł. insp. Michałowi Woźniakowi. Na zaproszenie ko-
mendanta miejskiego Policji w  Poznaniu insp. Roberta Kasprzyka
przybyli: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, insp. dr Mał-
gorzata Borowik, która odczytała list Komendanta Głównego Policji,
insp. Piotr Mąka, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu wraz
zastępcami – insp. Romanem Kusterem i insp. Konradem Chmie-
lewskim, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wraz z zastępcą Ma-
riuszem Wiśniewskim, Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady
Miasta, Tomasz Łubiński zastępca starosty poznańskiego, Marcin
Śniegowski, przedstawiciel wykonawcy, ks. prałat Stefan Komorow-
ski, policyjny kapelan, który poświęcił obiekt, kadra kierownicza
KMP w Poznaniu, były komendant wojewódzki Policji w Poznaniu
insp. w st. spocz. Rafał Batkowski oraz zaproszeni goście z innych
służb mundurowych. 

Remont komisariatu trwał od jesieni 2016 roku. Stan etatowy ko-
misariatu to 172 osoby, z czego 160 to funkcjonariusze. Od strony po-
dwórza dobudowano zewnętrzną windę oraz pawilon do odpraw poli-
cjantów, zagospodarowano także poddasze na siedzibę miejskiego
monitoringu. Zaplecze komisariatu to wymieniona nawierzchnia, nowe
wiaty garażowe i garaże. Budynek wyposażono w system do automa-
tycznego zarządzania i monitorowania infrastruktury sieciowej całego
obiektu. Policjanci, którzy do tej pory pracowali w pięciu różnych lo-
kalizacjach, wrócili do siedziby przy al. Marcinkowskiego, pod opieką
mają ponad 56 tysięcy ludzi i przybywających licznie turystów. 

MACIEJ ŚWIĘCICHOWSKI 

Aleja Dębów Pamięci Kapelanów 
Na terenie klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci

Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej 12 maja br.
uroczyście otwarto Aleję Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich.
W uroczystości uczestniczyła Anna Wesołowska, prezes Warszaw-
skiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, która repre-
zentowała wszystkie stowarzyszenia rodzin policyjnych w Polsce. 

Msza w intencji zamordowanych kapelanów oraz funkcjonariuszy i pra-
cowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczęła cere-
monię. Eucharystii przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz, Woj-
ska Polskiego i służb mundurowych, w szczególności Straży Granicznej.
Obecna była także delegacja podkarpackiej policji i poczet sztandarowy
KMP w Przemyślu. Uroczystość zaszczycił marszałek Sejmu RP Marek
Kuchciński. 

Po Eucharystii uroczystości przeniosły się w okolice Kaplicy Ukrzyżo-
wania zlokalizowanej na kalwaryjskiej Golgocie pacławskiego sanktuarium,
gdzie otwarto i poświęcono Aleję Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich.
Odsłonięto także tablicę, na której wymieniono wszystkich 33 upamięt-
nionych kapelanów. Wśród nich jest 26 duchownych rzymskokatolickich
(24 księży i 2 kleryków), 3 prawosławnych i po jednym kapelanie grecko-
katolickim, ewangelicko-augsburskim, ewangelicko-reformowanym i wy-
znania mojżeszowego. Wszyscy, po ataku Związku Radzieckiego na Polskę
17 września 1939 r., byli do końca z żołnierzami, policjantami i funkcjona-
riuszami innych służb przetrzymywanymi w obozach specjalnych NKWD
w ZSRR. Nieśli im pociechę duchową, prowadzili tajne posługi religĳne,
potajemnie celebrowali święta i uroczystości.  Wszyscy podzielili los pol-
skich jeńców i  zostali strzałem w  tył głowy zamordowani wiosną 1940
przez radzieckich funkcjonariuszy, wszyscy są ofiarami zbrodni katyńskiej
i  wszyscy razem ze swoimi podopiecznymi zostali wrzuceni do dołów
śmierci, które na zawsze miały być ukryte przed światem. Ich dane widnieją
dziś na tabliczkach inskrypcyjnych na polskich cmentarzach wojennych
ofiar zbrodni katyńskiej, także na największej policyjnej nekropolii na
świecie – w Miednoje. Teraz doczekali się zbiorowego upamiętnienia w oj-
czystej ziemi. 23 duchownych rzymskokatolickich jest kandydatami do
procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu. 

Aleja dębów i pamiątkowa tablica w Kalwarii Pacławskiej powstała dzięki:
Stowarzyszeniu Pamięć Kapelanów Katyńskich, miejscowemu Klasztorowi
Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych,
Oddziałowi w Rzeszowie Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniu
Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza i leśnikom z Podkarpacia. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Andrzej Wesołowski 
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Już po raz trzeci odbyła się
Międzynarodowa Wystawa
i Konferencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego inSec. Spotkanie
pełni funkcję transparentnego forum
dialogu i wymiany wiedzy
dotyczącej dobrych praktyk
i nowoczesnego wyposażenia
wszystkich formacji
z wykorzystaniem dorobku
i doświadczeń podobnych formacji
z zagranicy. 

T ematyka tegorocznej konferencji zor-
ganizowanej 11 czerwca br. w Warsza-
wie obejmowała najbardziej aktualne

zagadnienia związane z ochroną granic i bez-
pieczeństwem wewnętrznym, w tym współ-
pracę między poszczególnymi formacjami,
priorytety i osiągnięcia w procesie moderni-
zacji służb mundurowych oraz najważniejsze
wyzwania dla służb, takie jak ochrona lud-
ności, bezpieczeństwo w związku z organi-
zowanymi imprezami masowymi oraz bez-
pieczeństwo w transporcie i komunikacji. 

Gości powitała podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i  Admi-
nistracji Renata Szczęch. Wśród przybyłych
był I Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz Augustyniak, przedstawi-
ciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Fi-
nansów, Ministerstwa Obrony Narodowej,
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Straży
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Rządowe-
go Centrum Bezpieczeństwa, Głównego 
Inspektoratu Transportu Drogowego, Dy-
rekcji Generalnej Lasów Państwowych,
Służby Więziennej, Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miej-
skiej m.st. Warszawy, Polskiej Izby Informa-
tyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Syste-
mów Alarmowych oraz eksperci z 13 krajów. 

Konferencję podzielono na trzy panele.
W pierwszym, poświęconym współpracy służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic
i bezpieczeństwo wewnętrzne w XXI wieku
wystąpił I Zastępca Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

– Sprawy bezpieczeństwa kraju i jego oby-
wateli są niezwykle ważne dla polskiej Policji
oraz innych służb ochrony porządku praw-
nego. Położenie geograficzne Polski sprzyja
aktywności przestępców działających na are-
nie międzynarodowej. Straż Graniczna spra-
wia, że wiele osób niepożądanych nie wjeż-
dża do naszego kraju. My wypełniamy swoją
rolę. Wszystko tkwi w  systemach – powie-
dział nadinsp. Dariusz Augustyniak. –  Polska
Policja posiada obecnie możliwość korzysta-
nia z trzech kanałów wymiany informacji po-
licyjnych: Interpolu, Europolu i Systemu In-
formacyjnego Schengen (SIS).

Kluczowym zadaniem znacznie wpływają-
cym na jakość realizowanych zadań przez 
Policję jest modernizacja floty powietrznej
Policji. W 2018 r. wykonano dostawy 3 śmig-
łowców BLACK HAWK wyposażonych w no-
woczesne systemy radionawigacyjne i  łącz-
ności, które zapewniają skuteczność i  bez-
pieczeństwo działań zespołów bojowych

w  każdych warunkach, w  tym również
w  nocy. Podjęte w  tym zakresie działania
mają na celu zapewnienie utrzymania w sta-
łej gotowości operacyjnej floty powietrznej
lotnictwa Policji przez uzupełnienie jej
o  śmigłowce ekonomiczne, cechujące się
zwiększonymi możliwościami operacyjnymi,
posiadającymi rozwiązania techniczne naj-
nowszej generacji. Konstrukcja nowych śmig-
łowców zapewnia spełnienie współczesnych
wymagań w zakresie ograniczenia emisji ha-
łasu oraz ergonomii i bezpieczeństwa służby. 

Na przełomie lat 2019 i 2020 zrealizowane
zostaną dostawy kolejnych trzech śmigłow-
ców obserwacyjno-patrolowych (jednosilni-
kowych) wraz z  zabudową Systemu Obser-
wacji Lotniczej. System ten przeznaczony
jest do rozpoznania, identyfikacji i obserwacji
obiektów w świetle widzialnym oraz w pod-
czerwieni. Śmigłowce te wyposażone są
w szczególności do zadań patrolowych ciągów
komunikacyjnych, obserwacji zgromadzeń
ludności (w tym meczów), poszukiwania osób
zaginionych oraz pościgach. Sprzęt ten będzie

Bezpieczeństwo 
to gra zespołowa

Nadinsp. Dariusz Augustyniak uważa, że
należy rozpocząć kampanię społeczną,
prezentującą korzyści użytkowania kamer
nasobnych 

Konferencja inSec stała się ważnym miejscem wymiany doświadczeń i osiągnięć
służb bezpieczeństwa z kraju i świata
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również wykorzystywany przy realizacji zadań
związanych z ochroną środowiska naturalnego
(wykrywanie zanieczyszczeń w ciekach wod-
nych, uszkodzeń wałów ochronnych, pożarów
wielkoprzestrzennych itp.). 

– Rozmawiamy o nowych technologiach –
kontynuował nadinsp. Dariusz Augustyniak.
–  Program modernizacji Policji prowadzony
od 2017 r. umożliwił nam realizację zadań
związanych z szeroko pojętą teleinformatyką.
Jednym z nich jest modernizacja mobilnego
dostępu do systemów informacyjnych Policji,
polegająca na wyposażeniu funkcjonariuszy
w 9 tysięcy nowoczesnych Mobilnych Ter-
minali Noszonych (MTN), co ma ogromne
znaczenie z punktu widzenia sprawnego pro-
wadzenia sprawdzeń w  systemach policyj-
nych i pozapolicyjnych, w tym również mię-
dzynarodowych. Policjant pełniący służbę
zewnętrzną, za pomocą MTN może bez prob-
lemu sprawdzić, czy kontrolowana przez
niego osoba jest notowana praktycznie na
całym świecie.

Odpowiadając na pytanie o  granice bez-
pieczeństwa obywateli a jego wolności, nad-
insp. Dariusz Augustyniak odpowiedział:

– Mamy dylemat, jak rozwĳać nowoczesne
technologie, nie wchodząc w swobody oby-
watelskie. Przepisy prawa zezwalają teraz na
nagrywanie interwencji policyjnych w miejs-
cach publicznych i poza nimi, czyli podczas
tzw. interwencji domowych. Niedawno by-
łem w Nowym Jorku, gdzie kamery nasobne
są od trzech lat. Tam, na początku był opór
społeczny, ale szybko ludzie przekonali się,
że to ma sens. Korzystając z ich doświadczeń,
wiemy, że trzeba uruchomić kampanię spo-
łeczną, która zaprezentuje i wytłumaczy, że
polska Policja ma takie narzędzia, jakie są
jej prawa i obowiązki, jakie są plusy i minusy
stosowania kamer nasobnych. Pytałem tam
policjantów o kamery nasobne i wszyscy od-
powiedzieli, że jest to świetne narzędzie.
Spadła liczba skarg na funkcjonariuszy, ale
to również dyscyplinuje samych funkcjona-
riuszy. Podnosi bezpieczeństwo interwencji
i osób nagrywanych. 

W panelu omawiającym osiągnięcia i plany
modernizacji służb odpowiedzialnych za
ochronę granic i  bezpieczeństwo we-
wnętrzne, eksperci nie tylko mówili o  do-
robku czy sprzęcie, którym dysponują ich
formacje, ale także o stojącymi przed nimi
wyzwaniami. Dużo miejsca poświęcono m.in.
wykorzystaniu dronów, o korzyściach, jakie
z  tego wynikają, a  także o  kwestiach bez-
pieczeństwa danych pozyskiwanych za ich
pośrednictwem. Ale tematyka dronów nie
zdominowała dyskusji.

– Warto wspomnieć o  wprowadzeniu na
wyposażenie osobiste policjantów kamer na-
sobnych, które stanowią element wdrożo-

nego w  Policji Systemu Rejestracji Audio-
-Wideo (RAW). Do dziś do policjantów trafiło
229 002 tych urządzeń – powiedziała dyrek-
tor Biura Logistyki Policji KGP insp. dr Mał-
gorzata Borowik. 

Realizacja tego zadania przyniosła Policji
wymierne korzyści w postaci m.in.: zwięk-
szenia ochrony funkcjonariuszy oraz osób,
wobec których podejmowane były interwen-
cje, możliwości odtworzenia stanu faktycz-
nego, możliwości wykorzystania uzyskanych
materiałów, jako dowodów w postępowaniach
karnych i innych (skargowych, dyscyplinar-
nych, do celów szkoleniowych, ustalania
przyczyn i  okoliczności wydarzeń nadzwy-
czajnych). 

– Na stan Policji trafiły w ostatnim czasie
nowoczesne radiowozy typu kombivan, które
łączą w sobie funkcjonalność aut osobowych
i pojazdów typu bus. Wykorzystywane są one
podczas służby patrolowej, jak również do
konwojowania osób zatrzymanych – powie-
działa dyrektor Małgorzata Borowik.

Niewątpliwie ciekawym – z  punktu wi-
dzenia wprowadzonego innowacyjnego roz-
wiązania uwzględniającego nowoczesne tech-
nologie – było doposażenie jednostek Policji
w pojazdy do przewozu ładunków wybucho-
wych wyposażonych w gazoszczelny pojem-
nik odporny na wielokrotną detonację (czytaj
s. 32).

– Realizujemy również zadanie polegające
na modernizacji policyjnych sieci radiowych
w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do
systemu standardu ETSI Tetra – powiedziała
insp. dr Małgorzata Borowik. 

W efekcie pozwoli to na dostarczenie po-
licjantom nowoczesnego narzędzia do spraw-
nego kierowania i dowodzenia, bezpiecznego
przekazywania korespondencji głosowej, mo-
bilnego dostępu do danych, a dodatkowo po-
zwoli też na przekazywanie informacji o lo-
kalizacji przestrzennej funkcjonariuszy 

– Przed nami są trzy zadania: rozwój dzia-
łań związanych z  wykorzystaniem dronów,

kamer nasobnych i wymiana sprzętu ochrony
osobistej. Nowoczesna technologia jest
ważna, ale to, co interesuje każdego funk-
cjonariusza wychodzącego codziennie do
służby, to zabezpieczenie w sprzęt ochrony
osobistej. Moim marzeniem jest, by każdy
policjant na swoim indywidualnym wyposa-
żeniu miał kamizelkę kuloodporną – podsu-
mowała dyrektor Biura Logistyki Policji KGP
insp. dr Małgorzata Borowik. 

Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie mł. insp. dr hab. Agata Ty-
burska powiedziała o  projektach rozwojo-
wych prowadzonych w  uczelni, które
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom poszcze-
gólnych służb.

– W to, co angażujemy się, to są projekty,
na które czeka Policja, między innymi w wy-
krywanie bezzałogowych statków powietrz-
nych. My wykorzystujemy bezzałogowce nie
tylko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo,

ale również staramy identyfikować te, które
znalazły się w  danym obszarze nielegalnie
i  musimy sprawić, aby utraciły one swoje
funkcje – powiedziała mł. insp. dr hab. Agata
Tyburska.

– Dobrze, że mamy programy naukowo-
-badawcze, tylko ważny jest jeszcze jeden
element. Trzeba dokonać ich komercjalizacji.
Moim postulatem jest, aby wyniki badań
naukowych nie kończyły się na poziomie
opracowań koncepcji założeń prototypu, ale
żeby nastąpiło jego wdrożenie – zaapelowała
insp. dr Małgorzata Borowik.

Podczas trzeciego panelu, eksperci mówili
przede wszystkim o bezpieczeństwie w sze-
roko rozumianej komunikacji. Dyrektor Biura
Łączności i Informatyki KGP insp. Przemy-
sław Więcław podkreślił, że cyberbezpie-
czeństwo to jest gra zespołowa, ale by wy-
przedzać przestępców, prócz pieniędzy
potrzeba zmian prawnych. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

– Moim marzeniem jest, by każdy policjant 
w swoim indywidualnym wyposażeniu miał
kamizelkę kuloodporną – powiedziała
insp. dr Małgorzata Borowik 

Mł. insp. dr hab. Agata Tyburska mówiła 
o projektach rozwojowych prowadzonych
przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie
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J est to nowatorska konstrukcja powstała
w wyniku współpracy Biura Logistyki
Policji KGP wraz z  policyjnymi piro-

technikami z  Biura Operacji Antyterrory-
stycznych KGP, Centralnego Biura Śledczego
Policji i Samodzielnych Pododdziałów Anty-
terrorystycznych Policji z Warszawy i Łodzi
oraz polskich firm Jakusz z  Kościerzyny
i Wawrzaszek ISS z Bielska-Białej. 

SPECJALNE WYMAGANIA
Nowy sprzęt dla Policji do transportu ładun-
ków wybuchowych był koniecznością. Zbior-
niki „Pirat”, wożone na przyczepie, użytko-
wane są od 1991 r. Nie tylko się starzeją, ale
przede wszystkim tylko wyłapują odłamki,
a nie są gazoszczelne. 

– W „Piratach” fala uderzeniowa idzie do
góry i do dołu, a jeżeli bomba byłaby brudna,

skażone gazy powybuchowe przedostałyby
się do powietrza – tłumaczy Janusz Wypor-
ski, kierownik sekcji ds. standaryzacji trans-
portu Wydziału Koordynacji Gospodarki
Transportowej Biura Logistyki Policji KGP,
który przygotowywał we współpracy z funk-
cjonariuszami BOA KGP, CBŚP i SPAP za-
łożenia dla nowych pojazdów pirotechnicz-
nych, a  potem nadzorował cały proces ich
budowy. – Zmieniły się rodzaje zagrożeń
i dziś musimy być przygotowani na stawienie
czoła aktom terroru. 

Choć przetarg na dostawę sześciu sztuk
samochodów do przewozu ładunków wybu-
chowych wyposażonych w  gazoszczelny 
pojemnik ogłoszono w maju 2017 r., to po-
przedziły go lata dialogu technicznego z po-
tencjalnymi wykonawcami oraz konsultacje
z policyjnymi pirotechnikami. To oni korzys-

tają z tego sprzętu, a od jego jakości i przy-
datności w służbie zależy ich życie. 

– Wstępnie założono, aby zbiornik był 
gazoszczelny, odporny na wielokrotną deto-
nację materiału wybuchowego o sile (ekwi-
walencie) minimum 5 kg trotylu (TNT).
Mieliśmy nadzieję, że uda się to zrobić na
7–8-tonowym furgonie o wzmocnionym za-
wieszeniu, którym da się kluczyć wąskimi
ulicami – mówi Janusz Wyporski. – Okazało
się, że wcale nie jest to takie proste.

Na rynku są jedynie przyczepy z  takimi
zbiornikami, tylko dla 3,5 kg TNT, ale nie
są badane na wybuchy z elementami odłam-
kującymi. Policja zazwyczaj spotyka się z im-
prowizowanymi ładunkami wybuchowymi,
których konstruktorzy jako elementy odłam-
kowe wykorzystują np.: śruby bądź metalowe
kulki. Jeżeli w zbiorniku eksplodowałaby taka
bomba, to mogłoby nastąpić przebicie po-
włoki nie tylko zbiornika, ale także pojazdu,
a uszkodzony element stałby się odłamkiem
wtórnym. 

– Jazda po mieście takim pojazdem z ła-
dunkiem byłaby zagrożeniem – mówi Janusz

Beczka na brudną bombę
Do Policji trafiło sześć samochodów wyposażonych w gazoszczelny
pojemnik do przewozu ładunków wybuchowych. 
Pojazdy stworzono specjalnie na potrzeby policyjnych pirotechników.
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Wyporski. – Dlatego do zbiornika dołoży-
liśmy specjalny kołnierz wyłapujący odłamki,
co sprawiło, że pojemnik przeciwwybuchowy
zrobił się większy i cięższy. Stanęło na tym,
że pojazd jest cięższy i waży około 13,6 tony.

Do przetargu stanęły dwie firmy: polska
Wawrzaszek ISS oraz szwedzka Dynasafe
Protection Systems AB. Obie złożyły swoje
oferty z różnymi zabudowami. Wygrała polska
firma z pojemnikiem firmy Jakusz na podwo-
ziu MAN. Wawrzaszek ISS jest potentatem
na rynku zabudów wozów strażackich.

– Założyliśmy, że samochód powinien być
samowystarczalny z zespołem 3-osobowym,

wyposażonym w  cały sprzęt, którym mogą
wykonać zadanie postawione przed sekcją
pirotechniczną. Do tej pory jednym pojaz-
dem ciągnięta była przyczepa, a drugim je-
chali pirotechnicy z pełnym wyposażeniem
oraz robotem pirotechnicznym – dodaje Ja-
cek Szeliga z WKGT BLP KGP. 

KONSTRUKTOR W KOMBINEZONIE
Pojawił się jednak problem techniczny, który
trzeba było rozwiązać. Pojazd musiał być te-
renowy (aby dotrzeć na poligon), a więc z wy-
sokim zawieszeniem. Natomiast sam zbior-
nik nie mógł być umieszczony na pojeździe

zbyt wysoko, aby umożliwiał pirotechnikowi
włożenie ładunku do pojemnika i  później-
szego podjęcia go za pomocą manipulatora.
Dlatego półka transportowa pojemnika nie
mogła znajdować się wyżej niż 175  cm od
powierzchni gruntu.

– Skomplikowana konstrukcja pojazdu wy-
magała w  całym procesie konstruowania
i produkcji uczestnictwa przedstawicieli Po-
licji. Chcąc pokazać konstruktorom pojazdu,
na czym będzie polegała specyfika pracy po-
licyjnego pirotechnika i  w celu weryfikacji
prawidłowości zastosowanych rozwiązań
technicznych dokonywano testów z  wyko-
rzystaniem specjalistycznego sprzętu. Ubra-
liśmy nawet głównego konstruktora w kom-
binezon pirotechniczny i  poprosiliśmy
o wykonanie prostych czynności przy pojeź-
dzie. Zobaczył i  zrozumiał, w  jak ciężkich
warunkach pracuje policyjny pirotechnik, co
ułatwiło mu późniejszą pracę przy konstruo-
waniu pojazdu – mówi Janusz Wyporski. 

W  trakcie prac nad budową pojemnika,
a potem jego zabudowy na pojeździe, wypra-
cowano wiele ciekawych rozwiązań. Jednym
z  nich jest tylna rampa samozaładowcza
Dhollandia o  udźwigu 1000  kg, która po 
zamknięciu jest tylną ścianą pojazdu. Na
rampę wjeżdża robot pirotechniczny (typu
Scaut lub Vangard) z  ładunkiem. Funkcjo-
nariusz kontroluje to na przenośnym urzą-
dzeniu sterującym robotem przez obraz z ka-
mery umieszczonej na robocie.

Maksymalne wymiary przewożonego
ładunku w pojemniku:

Szerokość 500 mm
Wysokość 450 mm
Długość 900 mm
Kaliber pocisku odłamkowo-burzącego
do 100 mm

Przedział magazynowy

Zestaw do poboru gazów powybuchowych

Załadunek ładunku wybuchowego z wykorzystaniem robota
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ZDUSIĆ ODŁAMKI I GAZ
Samochód zbudowany jest na bazie 
podwozia marki MAN TGM w  wersji 
terenowej 4x4. Wyposażony w silnik o za-
płonie samoczynnym, o  mocy 251  kW
(341  KM), współpracujący z  automa-
tyczną skrzynią biegów. Ma tempomat
i dodatkowy hamulec silnikowy. Jest przy-
stosowany do przewozu trzech funkcjo-
nariuszy wraz ze specjalistycznym wypo-
sażeniem, w skład którego wchodzą m.in.:
robot pirotechniczny, kombinezon piro-
techniczny, manipulator, rentgen z oprzy-
rządowaniem, zestaw do pobierania pró-
bek gazów z  wnętrza pojemnika itp.
Sterowanie pojemnikiem i rampą można
prowadzić bezprzewodowo z  odległości
do 100  m i  przewodowo z  odległości
50 m. Jest to zabezpieczenie na sytuację,
gdyby któryś nie mógł działać, np. w przy-
padku pracy zagłuszarki sygnałów radio-
wych. W  pojeździe są również zastoso-
wane systemy awaryjnego obsługiwania
pojemnika i  rampy, umożliwiające ich
pracę praktycznie w każdych okolicznoś-
ciach.

– Pojemnik na przewożony ładunek jest
gazoszczelny. Musimy w  tym zbiorniku
zdusić wszystko: odłamki oraz gazy, i za-
gwarantować, że zostanie zachowana
szczelność pojemnika. By mieć pewność,
że tak jest, w procesie odbiorczym prze-
prowadziliśmy próby. Jedną z  ładunkiem
5 kg TNT, drugą z pociskiem odłamkują-
cym 100 mm. Zbiornik przez 4 godz. mu-
siał utrzymać gazy powybuchowe. Badania
przeprowadzał Wojskowy Instytut Tech-
niki Pancernej i Samochodowej. Podczas
próbnej detonacji samochód tylko delikat-
nie zareagował. Ponieważ w  czasie jazdy
policjanci mogliby nawet nie poczuć tej
detonacji, zarówno w  kabinie, jak i  przy
zbiorniku są umieszczone sygnalizatory in-
formujące o wybuchu w pojemniku – mówi
Janusz Wyporski.

Po detonacji można natychmiast zbadać
próbki gazu. Jeżeli nie jest zagrożeniem,
można go bezpiecznie wypuścić, jeżeli nie,
najpierw się go zabezpiecza, a  następnie
neutralizuje. Zbiornik ma gwarancję na 
10-krotną detonację maksymalnego ła-
dunku w jego wnętrzu. 

Pojazd ma ciekawą zabudowę, a na łatwo
dostępnych półkach magazynowych zna-
lazło się miejsce na wszystko, co jest 
niezbędne pirotechnikom. Robot ma prze-
znaczony specjalnie dla niego składany
podjazd, umożliwiający mu samodzielny
wjazd i wyjazd z pojazdu. Robot oraz rent-
gen z osprzętem – jako wrażliwe na niskie
temperatury – chronione są w wyizolowa-
nej, ogrzewanej elektrycznie komorze. 

ZWARTY I NIEPOZORNY
Pojazd, zanim pod koniec ubiegłego roku tra-
fił do Policji, przeszedł proces morderczych
testów.

– Jedne badania pojazdu był detonacyjne,
drugie trakcyjne. Działanie pojazdu spraw-
dzane było przy temperaturze od minus
30 stopni C do plus 50 stopni C. W tempe-
raturze minus 30 stopni C stał 42 godz. w ko-
morze klimatycznej, a  później sprawdzono
prawidłowość działania wszystkich elemen-
tów pojazdu, m.in. dokonano przy wyłączo-
nym silniku pojazdu próby pięciokrotnego
cyklu załadunku i  wyładunku pojemnika.
Z tego powodu specjalistyczne akumulatory
mają bardzo dużą pojemność. Pojazd miał
jeździć 1000 km po bezdrożach i co 200 km
sprawdzano, czy działa prawidłowo całość
jego zabudowy i ładunek w pojemniku znaj-
duje się w prawidłowym położeniu. Ponieważ
były pewne poprawki i  za każdym razem
trzeba było znowu jeździć 1000 km, to sa-
mochód ten podczas testów przejechał około
3500 km. Na każdym etapie pracy wszystko
sprawdzaliśmy, by potem nie okazało się, że
czegoś nie da się zrobić lub coś nie działa –
mówi Jacek Szeliga. – Jak się okazało, prob-
lemem nie był zbiornik, nie był też pojazd,
tylko problemem było ich połączenie. 

Pojazd jest zwarty. Ma około 6,3 m długo-
ści, 2,55  m szerokości i  3,15 m wysokości.
Rozstaw osi 3600  mm. Rzeczywista masa

to  13  600  kg, a  dopuszczalna 16  000  kg. 
Maksymalny kąt przechyłu bocznego to
25 stopni. Ma zawieszenie paraboliczne obu
osi, wzmocnione amortyzatory i stabilizatory
na obu osiach, elektroniczny system hamul-
cowy, systemy ABS, ASR oraz ESP. Spełnia
wymagania techniczne dla pojazdów stawiane
w przepisach ADR. Rajdu Dakar by nie prze-
jechał, ale w mieście i na poligonie radzi sobie
bardzo dobrze. Przechodniom nie rzuca się
w  oczy, nie ma namalowanych policyjnych
oznaczeń, choć jest pojazdem uprzywilejo-
wanym. Ma sygnały świetlne i dźwiękowe. 

Samochody do przewozu ładunków wybu-
chowych wyposażone w gazoszczelne pojem-
niki ma już CBŚP oraz KSP, KWP w Gdańsku,
Wrocławiu, Rzeszowie i Katowicach. Zostały
kupione w ramach „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017–2020”. Kolejne cztery trafią do Policji
jeszcze w  tym roku. Cena pojazdu wynosi
około 3 mln zł.

– Ten samochód spełnia oczekiwania zgła-
szane przez uczestniczących w projekcie pi-
rotechników – mówi Janusz Wyporski. –
Tylko nazwy nie ma, tak jak przyczepa piro-
techniczna „Pirat”. Ale myślę, że policjanci
jakąś mu wymyślą. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Pirotechnik
steruje
bezprzewodowo
robotem

32-34.07_Layout 1  02.07.2019  13:22  Strona 34



lipiec 2019 r. POLICJA 997 Konferencja  CYBERPROJEKT 35

Od dwóch lat Komenda
Wojewódzka Policji w Łodzi
koordynuje międzynarodowy projekt
szkoleniowy pod nazwą:
„Doskonalenie zawodowe organów
ścigania na rzecz zwalczania
cyberprzestępczości”. 

Ś rodki finansowe na realizację tego
przedsięwzięcia zostały pozyskane
w  2017 r. w  ramach programu 

Erasmus+, w  wysokości 131 670,00 euro.
W skład partnerstwa strategicznego weszło
6 podmiotów z 5 krajów UE. Projekt zakładał
przeprowadzenie pięciu specjalistycznych
sesji szkoleniowych, trzech międzynarodo-
wych spotkań projektowych oraz wypraco-
wanie czterech rezultatów. 

POMYSŁ
na realizację projektu zrodził się po wizycie
studyjnej w Krajowym Urzędzie Kryminal-
nym kraju związkowego Brandenburgia
w 2016 r., w ramach projektu „Argonauci –
zagraniczne wizyty studyjne urzędników ad-
ministracji publicznej – pilotaż”. Na bazie
zaprezentowanego potencjału, wyposażenia
i zadań realizowanych przez Cyber-Compe-
tence-Centre i  instytut kryminalistyczny
brandenburskiej policji, zainicjowano dzia-
łania umożliwiające rodzimym funkcjonariu-
szom poznanie najnowszych rozwiązań, tech-
nologii oraz sposobu działania w  walce
z  rozprzestrzeniającą się przestępczością
w  sieci na poziomie europejskim. Projekt,
złożony w porozumieniu przez KWP w Łodzi
i KWP w Olsztynie, skierowany jest do służb
kryminalnych w zakresie zwalczania cyber-
przestępczości w  Unii Europejskiej. Ukie-
runkowano go przede wszystkim na zdobycie
wiedzy i  praktycznych umiejętności w  za-
kresie zabezpieczania i analizy danych me-
todą Live Forensic (zabezpieczanie danych
z systemów uruchomionych). Było to jedyne
takie przedsięwzięcie policyjne w  Polsce,
skupiające kilka podmiotów międzynarodo-
wych w obrębie partnerstwa strategicznego,
zaakceptowane do realizacji w  roku 2017
w programie Erasmus+ (sektor Kształcenie

i  szkolenia zawodowe, Akcja  2 Partnerstwa
strategiczne) pod nazwą „Doskonalenie za-
wodowe organów ścigania na rzecz zwalcza-
nia cyberprzestępczości”.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
jako piąta sesja szkoleniowa, odbyło się
27  maja 2019  r. w  Politechnice Łódzkiej.
Uczestnicy projektu reprezentowali Prezy-
dium Policji kraju związkowego Brandenbur-
gia (RFN), Litewskie Biuro Policji Krymi-
nalnej, Biuro Prokuratora Generalnego
Węgier, komendy wojewódzkie Policji w Ło-

dzi i w Olsztynie oraz Dyrekcję Generalną
ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowa-
nej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Buł-
garia). 

Po przedstawieniu genezy projektu przed-
stawiciel każdej instytucji partnerskiej po-
dzielił się ze zgromadzonymi przemyśleniami
i doświadczeniami, które zdobył w ciągu pra-
wie dwóch lat projektowych. Spotkania pro-
jektowe odbywały się w Niemczech, w Buł-
garii, na Litwie, na Węgrzech i w Polsce.

W programie szkolenia były zajęcia prak-
tyczne i  wykłady eksperckie. Uczestnicy
uczyli się między innymi metody pracy śled-
czych kryminalistyki polegającej na analizie
zawartości pamięci typu flash z wykorzysta-
niem metody chip-off (odzyskiwanie danych
polegające na wylutowaniu kości pamięci
z płyty głównej). Narzędzie typu open source
(inaczej otwarte oprogramowanie, którego li-
cencja pozwala na legalne oraz nieodpłatne

kopiowanie) stworzone przez Europol (pro-
jekt finansowany w  ramach środków unĳ-
nych) dla organów ścigania zwalczających 
cyberprzestępczość, również wzbudziło za-
interesowanie uczestników. Policjanci i pro-
kuratorzy poznali też metody działania 
hakerów w zakresie przełamywania zabezpie-
czeń i przejmowania kontroli nad kompute-
rem. Możliwości platformy FREETOOL 
(FreeReliable Tools for Investigating Cyber-
crime) zaprezentował ekspert Wydziału
Wsparcia i Badań BdWzC KGP, analizując ze-
brane cyfrowe dowody rzeczowe, włącznie

z  zawartością dysków twardych, zewnętrz-
nych nośników danych oraz telefonów ko-
mórkowych.

Zagadnienia z zakresu zagrożeń w syste-
mach IT przedstawili słuchaczom wykła-
dowcy WEEIA Politechniki Łódzkiej.

Pozostało jeszcze oczekiwanie na rezultaty
końcowe projektu w postaci: „bazy dobrych
praktyk”, ramowych programów szkoleń kas-
kadowych, raportu końcowego oraz „bazy
ekspertów”, które będą upowszechniane za-
równo na poziomie krajowym, jak i między-
narodowym i mają docelowo trafić do 50 or-
ganizacji z 12 krajów UE. 

MARTA ŁOMŻA
Zespół Integracji Europejskiej 

i Kontaktów Międzynarodowych
WKS KWP w Łodzi

zdj. st. sierż. Dominik Stanek, 
WKS KWP w Łodzi 

Specjaliści w zwalczaniu
cyberprzestępczości
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Między 20 a 22 maja br. odbyło się w Zakładzie
Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie seminarium szkoleniowe na temat
zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury.
Uczestniczyli w nim policjanci pionów kryminalnych
komend wojewódzkich, którzy pełnią funkcje
koordynatorów w zakresie zwalczania tego rodzaju
przestępczości oraz wojewódzcy koordynatorzy
ds. techniki kryminalistycznej.

O skali przestępczości przeciwko zabytkom kultury mówili
przedstawiciele Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Prawne aspekty za-
gadnienia zaprezentowali przedstawiciele Krajowej Administracji
Skarbowej oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, którzy
mówili także o sposobach i metodach zapobiegania i ujawniania tego
rodzaju przestępczości. 

Jednym z prelegentów był nadkom. dr Adam Grajewski z Biura
Kryminalnego KGP, który koordynuje prace policjantów zajmujących
się tą problematyką. Adam Grajewski jest także wykładowcą w In-
stytucie Archeologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Podczas seminarium uczestnicy nie tylko słuchali wykładów, ale
także wykonywali różne zadania praktyczne. Ćwiczenia prowadzone
były w mieszanych czteroosobowych zespołach, których zadaniem
było przeprowadzenie przeszukania pomieszczeń oraz oględziny
obiektów stanowiących dobra kultury (obrazy, dokumenty, ceramika,
monety, rzeźby, itp.), a także oględziny i zabezpieczenie przedmio-
tów ujawnionych na stanowiskach archeologicznych.

Jak podkreślił organizator spotkania, zastępca kierownika Zakładu
Szkoleń Specjalnych podinsp. Jarosław Piotrowski, praca odbywała
się w podgrupach integrujących techników i kryminalnych, aby ćwi-
czyć i udoskonalać współpracę między nimi podczas wykonywania
przyszłych rzeczywistych zadań.

Trzeciego dnia seminarium uczestnicy wysłuchali prelekcji pro-
wadzonych przez pracowników Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, dotyczących tech-
nicznych aspektów zabezpieczania dzieł sztuki i  przedmiotów
pozyskanych ze stanowisk archeologicznych. 

ELŻBIETA SITEK
zdj. Marek Gałęziowski

Seminarium

Jeden z przedmiotów oględzin w zbliżeniu

Stanowisko z artefaktami przygotowanymi do przeprowadzenia
oględzin

R E K L A M A  

36-38.07_Layout 1  03.07.2019  10:59  Strona 36



lipiec 2019 r. POLICJA 997 Działania Policji  DZIEŁA SZTUKI I ZABYTKI 37

Obserwowany od lat rosnący popyt na dzieła sztuki
i zabytki spowodował, że źródło zysku dostrzegli w tej
dziedzinie przestępcy. Dzieła sztuki kradną już nie tylko
pojedynczy złodzieje, ale całe wyspecjalizowane grupy,
dobrze zorganizowane i przygotowane, posiadające
wiedzę z szeroko dostępnej literatury, z mediów
i internetu.

W całej Europie najbardziej narażonymi na kradzieże są za-
bytki archeologiczne, w tym zwłaszcza militaria i numiz-
maty. Przedmioty te są nieskatalogowane, bo przecież nie

do końca wiadomo, co kryje ziemia i  tzw.  poszukiwacze skarbów
mają stosunkowo łatwy do nich dostęp. 

W Polsce nie wolno prowadzić poszukiwań archeologicznych „na
własną rękę”. Wszelkie takie działania, m.in. przy użyciu urządzeń
elektronicznych i  technicznych, wymagają pozwolenia wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. Poszukiwaczom skarbów, którzy
zwykle naruszają stanowisko archeologiczne, bezpowrotnie je nisz-
cząc lub uszkadzając, grozi do 8 lat więzienia. 

GRZYWNA ZAMIAST NAGRODY
W 2016 roku Krystian P. i  Piotr K. z  Miastka znaleźli prawdziwy
skarb. Prowadząc nielegalnie poszukiwania zabytków, wykopali wy-
stające z ziemi naczynie odwrócone do góry dnem i okazało się, że
w środku znajduje się mnóstwo drobnych, pokrytych patyną, przed-
miotów z brązu. 

Szybko zorientowali się, że mają do czynienia z czymś zabytkowym
i cennym. Pokazali zdjęcia niektórych przedmiotów pracownikowi
muzeum, pytając o  wartość znaleziska. Dowiedzieli się, że z  całą
pewnością jest to zabytek i powinni oddać te przedmioty do muzeum
w zamian za nagrodę, jaka w takim przypadku może być przyznana
jedynie przypadkowym znalazcom. Sprawa trafiła do mediów, a męż-
czyźni więcej nie skontaktowali się z muzeum. 

Ponieważ zgodnie z prawem każde znalezisko tego typu jest włas-
nością Skarbu Państwa, konserwator zabytków powiadomił Policję,
która już miała własne informacje i prowadziła sprawę. Szybko usta-
lono, kim są znalazcy skarbu, zatrzymano ich i odzyskano wszystkie
wykopane z ziemi przedmioty. Część była ukryta w pomieszczeniach
gospodarczych u trzeciej osoby, a część znajdowała się w muzeum
w innej miejscowości. Okazało się, że mężczyźni przestraszeni roz-
głosem w sprawie i tym, że przywłaszczenie skarbu jest przestęp-
stwem, oddali go, ale do muzeum w innym mieście. 

Cenne znalezisko składało się z naszyjników, bransolet, zawieszek
i ozdób z uprzęży końskiej, w sumie było to ponad 200 przedmiotów.
Eksperci ocenili, że pochodzą one z  VIII wieku przed naszą erą,
z przełomu epok brązu i żelaza i stanowią unikatowe w skali kraju,
najstarsze znalezisko archeologiczne w Polsce. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, ten kto przypadkowo zna-
lazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on za-
bytkiem archeologicznym, jest obowiązany zabezpieczyć ten przed-
miot i  oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie
zawiadomić o znalezisku wojewódzkiego konserwatora zabytków lub

przedstawiciela władzy – wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy
po prostu Policję.

Gdyby Krystian P. i Piotr K. od razu zgłosili znalezienie skarbu
przedstawicielom władzy, sprawa zakończyłaby się inaczej. W tym
przypadku zamiast nagród mężczyźni otrzymali zarzuty. Krystian P.
i  Piotr  K., a  także Krzysztof  S., który pomagał w  ukryciu części
przedmiotów, zostali oskarżeni o wykopanie i przywłaszczenie skarbu.
A także o uszkodzenie, ponieważ – mimo że zdawali sobie sprawę,
iż mają do czynienia z  przedmiotami zabytkowymi – postanowili
„poprawić” ich wygląd i usunąć z niektórych patynę. 

Wszyscy trzej uzgodnili z prokuratorem dobrowolne poddanie się
karze. Piotr K. i Krystian P., których oskarżono o wykopanie, uszko-
dzenie i przywłaszczenie skarbu, musieli zapłacić po 3000 zł grzywny,
natomiast Krzysztof S., który usłyszał zarzut paserstwa, został skazany
na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok i grzywnę w wy-
sokości 1000 zł.

Poszukiwanie skarbów jest legalne, jeśli uzyskało się pozwolenie
od wojewódzkiego konserwatora zabytków, w którym określone jest
miejsce i  czas poszukiwań. Ale każde znalezisko poszukiwacz ma
obowiązek przedstawić konserwatorowi, sporządzany jest wówczas
protokół i konserwator decyduje, które znalezione przedmioty po-
szukiwacz może zatrzymać, a które należą do Skarbu Państwa. 

EWIDENCJONOWANE I NIEEWIDENCJONOWANE
Największego rabunku naszych skarbów narodowych dokonali 
Niemcy podczas II wojny światowej. Polska została wówczas ogra-
biona z ponad 500 tys. dzieł sztuki wartych setki milionów złotych.
Tyle wymienia katalog strat wojennych, a  przecież nie wiadomo,
czy jest kompletny. 

Oprócz katalogu strat wojennych prowadzony jest także krajowy
wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgod-
nie z prawem. Nie wszystkie zabytkowe przedmioty są zewidencjo-
nowane, dlatego poszukiwanie ich w przypadku, gdy zostały skra-
dzione, jest bardzo trudne.

– Często zabytkowe przedmioty mogą znajdować się w opuszczo-
nych fabrykach, pałacach, przydrożnych kaplicach, parkach, na cmen-
tarzach i w innych obiektach, które trudno nawet wymienić, a wiedza
o ich utracie dociera zbyt późno. Przeważnie są to miejsca niedozo-
rowane, a ich wyposażenie nie jest zewidencjonowane. Właściciele
lub ich administratorzy sami dokładnie nie wiedzą, co się tam znaj-
duje i jaką przedstawia wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Również, mimo stosowanych zabezpieczeń, na kradzieże narażone
są kolekcje osób prywatnych i wystawy muzealne. Liczba poszuku-
jących i chętnych do nabycia wszelkiego rodzaju przedmiotów o war-
tości historycznej, artystycznej czy sakralnej wciąż wzrasta, nieadek-
watnie do liczby zabytków i  dzieł sztuki obecnych na rynku
kolekcjonerskim – mówi nadkom. dr Adam Grajewski z Biura Kry-
minalnego KGP, krajowy koordynator działań związanych ze ściga-
niem przestępczości przeciwko zabytkom.

Twierdzi też, że prawie wszystkie skradzione w Polsce zabytki,
jakie udało się odnaleźć, były odzyskane przez Policję albo we współ-
pracy z nią. Z prośbą o włączenie się do poszukiwań zwracają się do
Policji pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Instytutu Dziedzictwa Narodowego, archeologowie, pracownicy nau-
kowi, wojewódzcy konserwatorzy zabytków. Ale najczęściej poszu-

Policja i skarby narodowe
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kiwania skradzionego zabytku policjanci prowadzą na podstawie in-
formacji uzyskanych z własnych źródeł, z przeglądania aukcji, stron
internetowych, na których odbywa się handel, z  obserwacji giełd
i różnych transakcji. 

– Jeśli na przykład na portalu internetowym pojawia się fotografia
zabytkowego przedmiotu oraz informacja, z której wynika, że oferent
wszedł w posiadanie tego przedmiotu nielegalnie, sprawdzamy w kra-
jowym wykazie zabytków skradzionych i konsultujemy sprawę z In-
stytutem Dziedzictwa Narodowego lub
konserwatorem zabytków, a potem nastę-
pują czynności jak w przypadku kradzieży
– dokonujemy przeszukania u danej osoby,
zatrzymania jej oraz zakwestionowanego
przedmiotu, który przekazujemy konser-
watorowi zabytków. On decyduje, co dalej:
czy przekazać zabytek do muzeum albo
na przykład do kościoła, zdeponować, czy
przeznaczyć do konserwacji. Odzyskanie
przedmiotu to połowa naszego zadania,
druga część to śledztwo o  przestępstwo
przeciwko zabytkom – mówi nadkom.
Adam Grajewski. 

Zwalczaniem kradzieży i  nielegalnego
handlu zabytkami kultury zajmuje się
w Polsce od 12 lat kilkunastu policjantów,
zwykle jest to jeden funkcjonariusz pionu
kryminalnego w komendzie wojewódzkiej,
który jest koordynatorem takich działań.
W wielu krajach europejskich, jak choćby
we Włoszech, Hiszpanii czy Francji, ściganiem przestępczości prze-
ciwko zabytkom kultury narodowej zajmują się w  obrębie policji
wieloosobowe, wyspecjalizowane struktury. 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
Dzięki porozumieniu między Komendantem Głównym Policji a Ge-
neralnym Konserwatorem Zabytków w sprawie współdziałania w za-
kresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej prze-
ciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury, podpisanym w lutym
2018 roku, współpraca w  tym zakresie jest bardzo dobra. Policja
współdziała z  konserwatorami zabytków na terenie całego kraju.
Konsultowane są informacje, a gdy dochodzi do przeszukania, poli-
cjantowi towarzyszy pracownik wojewódzkiego konserwatora. Poli-
cjanci mają też swoją bazę biegłych, którzy służą im pomocą. 

Skradzione zabytki wywożone są przeważnie na zachód, gdzie ku-
pują je kolekcjonerzy i handlarze. Policja, poszukując ich po całym
świecie, korzysta z pomocy Interpolu i innych służb. Interpol i Eu-
ropol prowadzą wspólne operacje wymierzone w zwalczanie kradzieży
i nielegalnego handlu dobrami kultury, zwłaszcza nielegalnego obrotu
zabytkami w internecie.

Ostatnia taka operacja prowadzona była w październiku 2018 roku.
Wzięły w niej udział policje 21 państw europejskich, a także Światowa
Organizacja Celna i FBI. W wyniku tych działań zatrzymano w Polsce
kilka osób związanych z nielegalnym obrotem dobrami kultury. Na
podstawie zgromadzonych materiałów wszczęto 26 postępowań. Od-
zyskano 2479 zabytkowych przedmiotów, z czego większość stano-
wiły cenne zabytki archeologiczne, wykopane za pomocą detektorów
metali. Odzyskano również kilka starodruków oraz cenny zabytek
malarstwa skradziony w 2015 roku w Szwecji.

NAMIERZENI W INTERNECIE
Poszukiwanie zrabowanych zabytków trwać może kilka miesięcy
albo kilkanaście lat. Czasem złodzieje wpadają przy okazji prowa-

dzenia przez policjantów innej sprawy, najczęściej jednak w wyniku
żmudnego przeszukiwania przez nich odpowiednich portali inter-
netowych. 

W taki właśnie sposób wpadł pewien 36-latek z Andrychowa, po-
szukiwacz skarbów, który wystawił na jednym z portali aukcyjnych
zabytkowy toporek. Informację namierzyli policjanci i  mężczyzna
został zatrzymany, a obiekt odzyskany. Okazało się, że toporek ma
ponad 3 tys. lat. 

Czasem decyduje przypadek. Tak było
niedawno w Bartoszycach, kiedy to poli-
cjanci poinformowani o  tym, że pewien
mężczyzna może mieć w domu broń palną
i  amunicję, dokonali przeszukania jego
domu. Broni nie znaleźli, trafili natomiast
na zabytkowe toporki z epoki brązu. Męż-
czyzna nie posiadał pozwolenia na prowa-
dzenie poszukiwań, miał natomiast pro-
fesjonalny wykrywacz metali, przy użyciu
którego eksplorował teren. 

Niedawno funkcjonariusze CBŚP
z  Olsztyna dostali informację, że dwaj
mężczyźni próbują sprzedać na miejsco-
wym bazarku jakieś zabytkowe przed-
mioty. Zatrzymani twierdzili, że kupili je
wcześniej od handlarza i teraz chcieli od-
sprzedać z  zyskiem. Zakwestionowane
przedmioty okazały się częścią XV-wiecz-
nego skarbu ze Środy Śląskiej, odnalezio-
nego w 1988 roku, które od 30 lat krążyły

z rąk do rąk. Policjanci odzyskali element złotej korony królewskiej
z orłem z pierścieniem w dziobie, złoty pierścień z perłą i srebrny
grosz praski. Ich wartość wyceniona została na 700 tysięcy złotych.

Komenda Stołeczna Policji prowadziła w ubiegłym roku 8 spraw,
w których odzyskano skradzione zabytki i dzieła sztuki. Koordynator
z KSP kom. Piotr Grabowski mówi, że te sprawy dotyczyły pełnego
przekroju przestępstw przeciwko zabytkom – od strat wojennych
przez artefakty zrabowane z kościoła, z kolekcji prywatnej i zabytki
archeologiczne. Odzyskano m.in. dwa obrazy z XVIII wieku, lichtarze
z XVII wieku, naczynie z wykopalisk itp. 

W lutym 2019 roku stołeczni policjanci odzyskali największy zbiór
zabytków archeologicznych, jaki został zabezpieczony przez Policję.
Mokotowscy kryminalni zajmujący się ściganiem przestępstw prze-
ciwko mieniu dowiedzieli się, że na jednym z portali internetowych
sprzedawane są zabytki archeologiczne. Prześledzenie aukcji dopro-
wadziło ich do 33-letniego obywatela Ukrainy, jego matki i jej kon-
kubenta. Spokrewnieni wspólnicy założyli kilka kont sprzedażowych
na polskich oraz zagranicznych portalach aukcyjnych, na których
umieszczali setki przedmiotów. Według oceny specjalisty z Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa przedmioty te mogą pochodzić z wy-
kopalisk w Polsce oraz krajach wschodnich. Skupowali i umieszczali
na licytacjach amulety, krzyże, bransolety, groty, topory, sierpy, na-
szyjniki, nakładki na zbroje, fajki i  setki innych przedmiotów po-
chodzących z różnych epok, nawet z IV wieku p.n.e. Za paserstwo
umyślne w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury
wszystkim aresztowanym grozi kara do 10 lat więzienia.

– Oprócz odzyskiwania przedmiotów już skradzionych prowadzimy
też działania prewencyjne, uczulamy na tę problematykę policjantów,
prowadzimy kampanie szkoleniowe, włączamy się w tego typu akcje
prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– podsumowuje nadkom. Adam Grajewski. 

ELŻBIETA SITEK

Zgodnie z ustawą o ochronie
zabytków, ten kto przypadkowo

znalazł przedmiot, co do którego
istnieje przypuszczenie, że jest on
zabytkiem archeologicznym, jest

obowiązany zabezpieczyć ten
przedmiot i oznakować miejsce

jego znalezienia oraz niezwłocznie
zawiadomić o znalezisku

wojewódzkiego konserwatora
zabytków lub przedstawiciela
władzy – wójta, burmistrza,

prezydenta miasta czy po prostu
Policję.
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90 LAT TEMU
Lipiec 1929

• Komenda Główna PP rozpoczęła wy-
dawanie letnich mundurów. W pierwszej
kolejności otrzymali je policjanci z War-
szawy (1750 kompletów, z zamówionych
2800) oraz Poznania (700  kompletów).
Do końca roku letnie mundury otrzyma
jeszcze 16 tys. funkcjonariuszy PP.

• Gazeta Administracji i Policji Państwowej (nr 14 z 15 lipca 1929
roku) podała do wiadomości, że służby zaopatrzeniowe KG PP przy-
stąpiły do wyposażania wszystkich jednostek (do posterunków włącz-
nie) w specjalne szafy żelazne, które – zgodnie z zaleceniami – mają
być przytwierdzane do podłogi i ściany. Nowy sprzęt ma służyć do
zabezpieczania służbowych dokumentów.

• Z dużym opóźnieniem redakcja tygodnika „Na Posterunku” za-
mieściła zdjęcie szczęśliwego mieszkańca Warszawy – Ryszarda Zie-
lińskiego (niestety, brak o nim bliższych danych), który w kwietniu
1929 r. wylosował główną nagrodę w loterii fantowej zorganizowanej
przez Stowarzyszenie „Policyjny Dom Zdrowia”. Nagrodą był… sa-
mochód osobowy w wersji sedan. Marki nie podano. Losowanie na-
gród odbyło się w siedzibie Kasyna Oficerów PP m.st. Warszawy. 

12 VII – Komendant główny PP płk Jagrym-Maleszewski podpisał
okólnik nr 1634, dotyczący zatrudniania w komisariatach emerytów
policyjnych, których sytuacja materialna zmuszała do szukania do-
datkowego źródła dochodu. 

25 VII – Komendant główny PP i jego małżonka odwiedzili pół-
kolonie letnie dla dzieci policjantów, zorganizowane w  okolicach
Warszawy przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”. Letni wypo-
czynek dla dzieci oraz opieka nad nimi, to jedne z priorytetowych
zadań nowo powstałej samopomocowej organizacji, kierowanej przez
Jadwigę Maleszewską, żonę komendanta głównego PP. 

40 LAT TEMU
Lipiec 1979

• Nakładem PWN ukazała się publi-
kacja płk. dr.  Kazimierza Otłowskiego
pt.  Podejrzany w  postępowaniu karnym.

Studium kryminalistyczne. Autor, znany praktyk i  teoretyk prawa,
daje wyczerpujące kompendium wiedzy o  podejrzanym jako cen-
tralnej postaci w postępowaniu karnym. 

22 VII – Jak co roku, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Opolu przyznawane są nagrody indywidualne i zespołowe za wy-
bitne zasługi w rozwoju województwa. Już po raz drugi tym zaszczyt-
nym wyróżnieniem uhonorowano zespół funkcjonariuszy komendy
wojewódzkiej w Opolu. 

20 LAT TEMU
Lipiec 1999

• Z inicjatywy kierownictwa Central-
nego Laboratorium Kryminalistycznego
KGP w gmachu komendy głównej przy
ul. Domaniewskiej otwarto wystawę po-
święconą 80-leciu polskiej kryminalistyki. 

• Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie otrzymał do testowania
nowy poduszkowiec ratowniczo-patrolowy wyprodukowany w  sto-
łecznym Instytucie Lotnictwa. Jednostka o symbolu PRP 560 wy-
konana została z płyt kompozytowych, wzmocnionych żywicą poli-
uretanową, posiada czterocylindrowy tłokowy silnik gaźnikowy
polonez 1600. Może zabrać na pokład 4 osoby lub 400 kg ładunku
i rozwinąć maksymalną prędkość 45 km/godz.

14 VII – Komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna wpro-
wadził do użytku – decyzją nr 121/99 – Zasady etyki zawodowej poli-
cjanta, do czego zobowiązywała ustawa o Policji. 

23–25 VII – We wszystkich garnizonach policyjnych odbyły się
uroczystości związanie ze Świętem Policji. Centralne obchody zor-
ganizowano w Warszawie. Głównym punktem programu było nadanie
Komendzie Głównej Policji sztandaru poświęconego przez papieża
Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do ojczyzny. Na sztandar
ten złożyli ślubowanie absolwenci WSPol. w Szczytnie, promowani
na pierwszy stopień oficerski, oraz policjanci Oddziału Prewencji
Policji.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

2 lipca w Manchester w Wielkiej Brytanii odsłonięto tablicę
poświęconą Stanisławie Filipinie Paleolog. W uroczystości
uczestniczył komendant wojewódzki Policji w Gdańsku 
nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

Stanisława Paleolog, przedwojenna szefowa pierwszego oddziału
policji kobiecej, jest oficjalną patronką pomorskich policjantów, stąd
udział w uroczystości szefa gdańskiego
garnizonu. Była niekwestionowanym
ekspertem w dziedzinie zwalczania
handlu kobietami, prostytucji i prze-
stępczości nieletnich, cenionym także
przez brytyjski Scotland Yard. Dzien-
nikarz z londyńskiego „Daily Express”
w 1929 r. nazwał ją „polską Joanną
d’Arc”, podkreślając jej wkład w wojnie
z białym niewolnictwem oraz handlem
ludźmi. Po II wojnie światowej pozos-
tała w Wielkiej Brytani, gdzie zmarła
w 1968 roku. 

KWP w Gdańsku
zdj: Konsulat Generalny RP 

w Manchesterze

Pamięci Paleolog
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Podstawową regulacją dotyczącą zwolnienia ze służby
jest artykuł 41 ustawy o Policji. W poprzednich
publikacjach omówiono podstawy prawne zwolnienia
występujące najczęściej. Podstawy te ustawodawca
podzielił na obligatoryjne, tj. takie, zaistnienie których
nie tylko uprawnia organ do zwolnienia ze służby,
ale wręcz zobowiązuje do tego, oraz fakultatywne,
które pozwalają organowi, według jego oceny, zwolnić
policjanta ze służby. Pozostając w kręgu tego podziału
należy wskazać na istnienie jeszcze jednego przepisu,
który reguluje problematykę fakultatywnego zwolnienia
ze służby.

J ak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku
z  20  kwietnia 2017  r. o  sygn. akt  I OSK 2943/16 „Przepisy
ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1782)

określają wszystkie dopuszczalne podstawy zwolnienia policjanta ze
służby. Rozwiązanie stosunku służbowego może nastąpić z inicjatywy
samego funkcjonariusza, o  ile złoży on wystąpienie ze służby i będzie
domagał się zwolnienia go ze służby w trybie przewidzianym w art. 41
ust. 3 ustawy. W pozostałych przypadkach rozwiązanie stosunku służ-
bowego następuje na skutek postępowania zwolnieniowego wszczętego
z urzędu. Jeżeli zaistnieją przesłanki wyszczególnione w art. 41 ust. 1
ustawy, wykluczenie policjanta z grona funkcjonariuszy Policji jest obo-
wiązkowe, natomiast w sytuacjach określonych w art. 38 ust. 4 i art. 41
ust. 2 – ma ono charakter fakultatywny. Powyższe przepisy stanowią
wyjątek od zasady trwałości stosunku służbowego policjantów, a  tym
samym muszą być one interpretowane w sposób ścisły. Niedopuszczalna
jest zatem zawężająca jak też rozszerzająca ich wykładnia.

Zgodnie zaś z  treścią art. 38 ust. 4 ustawy o  Policji „Policjant,
który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko z przyczyn
określonych w ust. 2, może być zwolniony ze służby”. 

PRZESŁANKI PRZENIESIENIA
Ustawodawca umożliwia przeniesienie policjanta na niższe stano-
wisko służbowe w następujących przypadkach:

1) orzeczenia trwałej niezdolności do pełnienia służby na zajmo-
wanym stanowisku przez komisję lekarską, jeżeli nie ma możliwości
mianowania go na stanowisko równorzędne;

2) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej
w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;

3) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym
stanowisku, stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych
opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 mie-
sięcy;

4) likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego lub z  innych
przyczyn uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi, gdy nie ma
możliwości mianowania go na inne równorzędne stanowisko;

5) niewyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko służbowe
w  okresie pozostawania w  dyspozycji przełożonego właściwego
w sprawach osobowych, gdy nie ma możliwości mianowania go na
inne równorzędne stanowisko.

Nie istnieje przy tym definicja legalna pojęć „niższe stanowisko
służbowe” i „równorzędne stanowisko służbowe”. Orzecznictwo są-
dowe uznało, że o równorzędności stanowisk decyduje zarówno upo-
sażenie zasadnicze, wysokość dodatków, grupa zaszeregowania, jak
też przypisany stopień etatowy. W niektórych wyrokach można spot-
kać odesłanie do zadań i kompetencji, aczkolwiek te okoliczności
nie zawsze mogą być miarodajne dla oceny sprawy. Dokonując analizy
przypadków opisanych w tym przepisie można wyodrębnić istnienie
dwóch grup sytuacji uprawniających organ do przeniesienia na niższe
stanowisko służbowe. To co je rozróżnia, to brak możliwości miano-
wania na stanowisko równorzędne. Ustawodawca wprowadził dla
trzech przypadków konieczność ustalenia istnienia możliwości mia-
nowania na stanowisko równorzędne. Dotyczy to sytuacji, gdy zostało
wydane orzeczenie o  trwałej niezdolności do pełnienia służby na
zajmowanym stanowisku przez komisję lekarską, likwidacji zajmo-
wanego stanowiska służbowego lub zaistnienia innych przyczyn
o charakterze organizacyjnym oraz niewyrażenia zgody na mianowanie
na stanowisko służbowe w okresie pozostawania w dyspozycji prze-
łożonego właściwego w sprawach osobowych. Zaistnienie tych oko-
liczności zobowiązuje organ do ustalenia, czy istnieją stanowiska
równorzędne w strukturze organizacyjnej. Problemem w tym zakresie
może być właśnie brak ustawowej definicji równorzędności stanowisk,
jednakże co do zasady należy przyjąć, że stanowiska zaszeregowane
w niższych grupach, a zatem dla których przewidziano niższe upo-
sażenia nie tylko zasadnicze, ale także dodatki do uposażenia, nie
są równorzędne. Dopiero w przypadku stwierdzenia, że brak stano-
wiska równorzędnego organ przedstawia stanowisko niższe. Powoduje
to konieczność uzyskania zgody policjanta na takie przeniesienie.
Wskazuje na to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 22 stycznia 2010 r., sygn. akt I OSK 891/09, który stwierdził: W sy-
tuacji, gdy zmiana treści stosunku służbowego policjanta poprzez prze-
niesienie na inne stanowisko skutkuje przeniesieniem na stanowisko rów-
norzędne, dalsza norma zawarta w  przepisie art.  38 ust.  4 ustawy
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, ze zm.)

Zwolnienie ze służby w związku
z przeniesieniem na niższe
stanowisko służbowe
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nie musi być stosowana. Natomiast w przypadku, gdy następuje prze-
niesienie policjanta na niższe stanowisko służbowe, ma on prawo wypo-
wiedzenia się co do dalszego trwania stosunku służbowego, w  sposób
określony w przepisie art. 38 ust. 4 tej ustawy. 

ZNACZENIE PRAKTYCZNE
Źródłem stosunku służbowego jest dobrowolne zgłoszenie się do
służby, które dokonuje się przez złożenie oświadczenia woli w rozu-
mieniu przepisów prawa cywilnego. Jednakże sam stosunek służbowy
policjanta ma charakter administracyjnoprawny, a  policjant zobo-
wiązuje się do poddania szczególnej dyscyplinie służbowej. Policjant,
nawiązując stosunek służbowy, godzi się na możliwość władczego
działania swego przełożonego. Ustawodawca pozostawił zasadniczo
swobodnemu uznaniu przełożonego w sprawach osobowych kształ-
towanie polityki kadrowej. W  omawianym zakresie wyraża się to
w podjęciu przez tego przełożonego decyzji o przeniesieniu na niższe
stanowisko służbowe, a nie zwolnieniu ze służby. Taka decyzja może
być wynikiem uznania, że dalsze pozostawanie policjanta w szeregach
Policji następuje z korzyścią dla tej formacji, co należy rozpatrywać
w kontekście interesu społecznego. Jak bowiem wynika z wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedzibą w  Warszawie
z 20 października 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 235/15: Zwolnienie po-
licjanta ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 355, ze zm.) ma charakter fa-
kultatywny, a  zatem decyzja wydawana na podstawie danej normy
prawnej ma charakter uznaniowy i winna uwzględniać interes społeczny
czyli interes służbowy Policji oraz słuszny interes policjanta. W wyko-
naniu takiego postulatu w jednej z decyzji Komendant Główny Policji
zauważył, że: Ponieważ jednak od 6 lat realizuje on obowiązki służbowe
z zakresu psychologii śledczej, a z powierzonych zadań wywiązuje się
prawidłowo, zwolnienie ze służby naruszałoby interes społeczny (interes
służby), a przeniesienie na stanowisko niższe nie godzi w interes funk-
cjonariusza.

ZGODA JAKO OŚWIADCZENIE WOLI
Czy zatem brak zgody determinuje obowiązek zwolnienia policjanta
ze służby? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć nega-
tywnie. Co prawda można wskazać, że przecież nikt nie może być
zmuszany do kontynuacji służby, wbrew swej woli, to jednakże
przepis art. 38 ust. 4 ustawy wyraźnie wskazuje, że brak zgody je-
dynie może powodować zwolnienie ze służby. Przedstawiając więc
propozycje nowego stanowiska (stanowisk) organ powinien pozos-
tawić zainteresowanemu czas do namysłu. Przy czym propozycje te
powinny być na tyle klarowne, aby policjant miał świadomość, jakie
uposażenie będzie otrzymywał. Jak zauważył Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny w wyroku z 15 marca 2013 r. o sygn. akt I OSK 1228/12:
W  świetle regulacji zawartej w  art. 38 ust. 2 pkt 4 i  ust. 4 ustawy
z  dnia 6 kwietnia 1990 r. o  Policji (tj. Dz.U. z  2011 r, nr 287, 
poz. 1687, ze zm.), zgody zainteresowanego policjanta na przeniesienie
na niższe stanowisko służbowe nie można domniemywać. Zgoda ta
musi być wyrażona jednoznacznie, w  sposób niebudzący wątpliwości
także co do jej zakresu. Istotne jest nie tylko to, czy funkcjonariusz za-
aprobował sam zamiar przeniesienia go na niższe stanowisko służbowe,
ale czy jego akceptacja dotyczyła również przewidywanych na tym sta-
nowisku warunków płacowych. Przedmiotowy wyrok odnosi się do
cywilistycznego elementu stosunku służbowego, jakim jest złożenie
oświadczenia woli przez policjanta. Co do zasady stosunek służbowy
policjanta ma charakter administracyjny, oznacza to, że do jego
oceny prawnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. Wynika to wprost z dyspozycji rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych z 14 maja 2013 r. w sprawie szczegóło-
wych praw i  obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

Jednakże orzecznictwo wprowadziło elementy oświadczeń woli sta-
nowiące podstawę kształtowania stosunków cywilnych, a odnosi się
to właśnie do tych zdarzeń, które wymagają wyrażenia zgody, czyli
przyjęcia do służby, przeniesienia na niższe stanowisko służbowe
oraz wystąpienie ze służby w Policji. 

Konsekwencją koncepcji i  ujęcia cywilistycznego zgody jako
oświadczenia woli jest konieczność badania poprawności jej wyrażenia
w kontekście wad oświadczeń woli w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a także odwołalności lub zmiany złożonego oświadczenia woli. Zgod-
nie z treścią art. 61 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej
osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła
zapoznać się z  jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest sku-
teczne, jeżeli doszło jednocześnie z  tym oświadczeniem lub wcześniej,
powyższe oznacza, że po wyrażeniu woli przez policjanta przełożony
traci możliwość swobody wyboru między przeniesieniem na niższe
stanowisko służbowe a zwolnieniem ze służby. Jedynie niewyrażenie
zgody przez funkcjonariusza na przeniesienie na niższe stanowisko
służbowe uprawnia przełożonego do podjęcia we własnym zakresie
decyzji albo o zwolnieniu, albo o przeniesieniu. Znajduje to potwier-
dzenie w  wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Bia-
łymstoku z 1 marca 2012 r. o sygn. akt II SA/Bk 676/11, który stwier-
dził: Ustawowe przesłanki zmiany treści stosunku służbowego policjanta,
polegającej na przeniesieniu go na niższe stanowisko służbowe, zostały
skonstruowane w sposób, który z  jednej strony chroni policjanta przed
dowolnością działań przełożonego, ale z drugiej strony pozostawia prze-
łożonemu swobodę wyboru między przeniesieniem na niższe stanowisko
służbowe policjanta niewyrażającego na to przeniesienie zgody albo cał-
kowitym zwolnieniem ze służby.

BRAK ZGODY
Powyższe może prowadzić do mylnego poglądu, że w ogóle brak wy-
rażenia zgody spowoduje niemożność przeniesienia na niższe sta-
nowisko służbowe. Okoliczność, że ustawodawca uprawnił funkcjo-
nariusza do wyrażenia zgody na przeniesienie na niższe stanowisko
służbowe, nie oznacza, że uprawnił do zaistnienia pewnego rodzaju
patu decyzyjnego. Wprowadzenie elementu prawa cywilnego w po-
staci oświadczenia woli nie niweluje administracyjnego charakteru
stosunku służbowego. Oznacza to, że organ, który wszczął z urzędu
postępowanie administracyjne w przedmiocie przeniesienia na niższe
stanowisko służbowe, ma nie tylko prawo, ale też obowiązek dbałości
o jego prawidłowy przebieg. W tym celu organ jest uprawniony do
zakreślenia terminu do wyrażenia przez policjanta zgody na prze-
niesienie. Trzeba jednakże podkreślić, że ten element postępowania
musi być zgodny z powinnościami organu wynikającymi z tzw. zasad
ogólnych postępowania administracyjnego, a  zwłaszcza z  uregulo-
wanej w art. 7 k.p.a. zasady praworządności, polegającej na wyjaś-
nieniu sprawy i jej załatwieniu przy uwzględnieniu słusznego interesu
obywatela. Stąd można wysunąć postulat dotyczący zakreślenia wy-
starczającego terminu na wyrażenie zgody. O tym, czy dany termin
jest wystarczający, będą decydowały każdorazowo okoliczności fak-
tyczne konkretnej sprawy. Trzeba pamiętać o  tym, że milczenie
w zakreślonym przez organ terminie będzie stanowił jednoznaczny
brak zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe. Jak bo-
wiem wynika z art. 65 § 1 k.c.: Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć,
jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało,
zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Zatem wyzna-
czenie policjantowi przez przełożonego terminu do namysłu i wyra-
żenia zgody ma charakter wiążący, a bezskuteczny upływ terminu
należy uznawać jako brak zgody na przeniesienie. 

mec. MAGDALENA BĘDZIEJEWSKA-MICHALSKA
radca prawny w Biurze Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP
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W ramach obchodów 100-lecia powołania Policji
Państwowej, 100-lecia Województwa Łódzkiego 
i 25-lecia Sekcji Konnej Straży Miejskiej w Łodzi w dniach
6–9 czerwca odbył się w Łódzkiem Międzynarodowy
Turniej Mundurowych Formacji Konnych. Zawody objął
patronatem marszałek województwa łódzkiego
Grzegorz Schreiber. Patronat medialny sprawowała
redakcja miesięcznika „Policja 997”. 

O rganizatorem imprezy były: Komenda Wojewódzka Policji
w Łodzi i Straż Miejska w Łodzi we współpracy z Zarzą-
dem Wojewódzkim NSZZP w Łodzi. 

6 czerwca do Gajewników koło Zduńskiej Woli przyjechali
jeźdźcy z różnych służb mundurowych, w tym zza granicy, aby
uczcić przypadające w tym roku jubileusze. Spotkanie rozpo-
częło się od seminarium jeździeckiego, przygotowanego pod
kierunkiem kom. Izabeli Dobrowolskiej, która zajmuje się ko-
ordynacją służby policyjnych jeźdźców i koni służbowych w skali
całego kraju. 

Następnie, w przeddzień turnieju, 7 czerwca po południu je-
denaście drużyn z czterech państw zaprezentowało się szerokiej
publiczności na placu przed Centrum Handlowym Manufaktura
w Łodzi. Prezentacja uczestników połączona była z piknikiem
edukacyjno-prewencyjnym, podczas którego nagrodzono lau-
reatów konkursu na najlepszy film profilaktyczny pn. „Zwycię-
żamy, bo bezpiecznie gramy”. Wyróżnione prace uczniów szkół
podstawowych można było podczas imprezy obejrzeć na telebi-
mie. Swoje stoiska podczas festynu przygotowały: KWP w Łodzi,
Straż Miejska w  Łodzi, Biuro Historii i  Tradycji Policji KGP,
Izba Administracji Skarbowej w  Łodzi, Straż Graniczna, 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Urząd Marszałkowski
w Łodzi. 

Następnego dnia w Gajewnikach odbyły się zawody hippiczne,
składające z dwóch części: konkursu w pokonywaniu policyjnego
toru przeszkód oraz konkursu szybkości, występującego pod 

nazwą Speed & Music. W pierwszej konkurencji do pokonania
było 20 przeszkód, w drugiej na torze umieszczono ich 9. Wszyst-
kie główne trofea wywalczyli goście z zagranicy. W konkursie
na policyjnym torze przeszkód pierwsze miejsce zajął Matus
Stefko na koniu Nadal z  policji słowackiej z  Koszyc, drugie
miejsce wywalczył Miroslav Holy na koniu Sacramoso Aurelia
z policji Republiki Czeskiej z Ostrawy, a trzecie Gyorgy Gaspar
na koniu Uttoro z węgierskiej policji. W konkursie szybkości
pierwsze miejsce zajął ponownie Matus Stefko na koniu Nadal.
Na drugim miejscu uplasowała się Maria Gomulska na koniu
Corner ze Straży Miejskiej w Łodzi, a na trzecim Gyorgy Gaspar
na koniu Uttoro. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła repre-
zentacja policji Republiki Czeskiej z Ostrawy przed jeźdźcami
z węgierskiej policji i zespołem policji z jednostki w słowackich
Koszycach. 

Zawodom towarzyszył piknik profilaktyczny, podczas którego
można było z  bliska obejrzeć sprzęt służbowy, porozmawiać
z  policjantami czy przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej. 

Imprezę uświetnili swoją obecnością: zastępca dyrektora Biura
Prewencji KGP mł. insp. Piotr Kulesza, zastępca komendanta
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Marcin Szyndler,
dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego Dawid
Mazurkiewicz, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i  Bezpieczeństwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota
Gajewska, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w  Łodzi 
Arkadiusz Paluszkiewicz, prezydent Zduńskiej Woli Konrad 
Pokora, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Ło-
dzi Jarosław Olbrychowski, przewodniczący Zarządu Wojewódz-
kiego NSZZP w Łodzi Krzysztof Balcer oraz Grzegorz Chmie-
lewski, prezes Stowarzyszenia Zakątek Weteranów, które
zajmuje się zwierzętami służbowymi „na emeryturze”.

W roli gospodarza występowali zastępca komendanta woje-
wódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka i komendant
Straży Miejskiej w Łodzi Zbigniew Kuleta. Obecni byli również
komendanci miejscy i powiatowi Policji z województwa. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Aneta Sobieraj 

Turniej konny
Patronat
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W PABIANICACH
8 czerwca w Pabianicach w  ramach im-

prezy Ultrapark Weekend – 11. PZLA Mist-
rzostwa Polski w Biegu na 100 km odbyły
się I Mistrzostwa Polski Policji w Biegu na
100 km. W tym roku zarówno Policja, jak
Polski Związek Lekkiej Atletyki obchodzą
setne jubileusze. Udało się połączyć siły
i wspólnie zorganizować imprezę. Pierwsze
miejsce zajęli reprezentanci KWP w Łodzi,
która była współorganizatorem wydarzenia:
wśród panów Robert Kowalski, wśród pań

Beata Nienadowska, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP w Łodzi (na zdjęciu). Gratulujemy! 

P.Ost. 
zdj. Dominik Stanek 

W SZCZYTNIE
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wraz ze Stołeczną Grupą Woje-

wódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA zorganizowała
I Bieg charytatywny z okazji 100. rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej. Impreza odbyła się 16 czerwca br. i została objęta patrona-
tem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji. Uroczyste
uczczenie setnej rocznicy to jeden z głównych celów zawodów. Rów-
nie ważnym przedsięwzięciem było zebranie środków na rzecz Fun-

dacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz
propagowanie sportowej rywalizacji i integracja środowiska policyj-
nego, a także promowanie zawodu policjanta. Bieg został zorganizo-
wany dla funkcjonariuszy Policji (bieg główny) i dla przedstawicieli
innych służb, studentów WSPol. oraz osób cywilnych (bieg przyjaciół
Policji). Trasa biegu przebiegała dookoła jeziora Dużego Domowego
na dystansie 4800 m. Jako pierwsi biegli Przyjaciele Policji. Naj-
szybszy zawodnik pokonał trasę w 18 min. 27 s. 

W południe na mecie ustawili się policjanci – zawodnicy Biegu
Głównego. Przed startem oddali minutą ciszy cześć policjantom po-
ległym na służbie. Pierwszy na mecie był reprezentant KGP z czasem

16 min. 59 s. Każdy z uczestników po przebiegnięciu mety otrzy-
mywał medal okolicznościowy, a zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach zostali uhonorowani statuetkami i nagrodami wręczanymi
przez insp. dr hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta rektora Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie, mł. insp. Wojciecha Żmĳę – przed-
stawiciela Komendanta Głównego Policji i sekretarza Zarządu Fun-
dacji mł. insp. w stanie spoczynku Zenona Parchimowicza. 

Jednak najistotniejszą częścią imprezy było wręczenie czeku dla
FPWiSpPP na kwotę 22 971 zł. Każdy z uczestników przyczynił się
do zebrania tej sumy dokładając cegiełkę w postaci opłaty startowej.
Dodatkowo słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie obdarowali
rowerami i kartami podarunkowymi, dzieci które straciły ojców –
policjantów. 

KCh
zdj. Tomasz Deleżuch

W ŁODZI 
22 czerwca br. w Łodzi na ulicy

Piotrowskiej zebrało się 100 po-
licjantów i pracowników Policji
z  województwa łódzkiego, by
wziąć udział w biegu sztafeto-
wym „100 kilometrów na 100.
rocznicę”. Bieg był również
okazją do zebrania środków na
rzecz Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjan-
tach. Każdy z uczestników prze-
biegł kilometr, a po 7 godzinach
i 17 minutach został osiągnięty zaplanowany cel stu kilometrów. Na
zakończenie wydarzenia sponsor przekazał 5000 złotych dla
FPWiSpPP. Sztafetę wspierało również Stowarzyszenie „Rodzina
Policyjna 1939 r.” w Łodzi. 

Patronatem honorowym jubileuszowe obchody 100. rocznicy po-
wołania Policji Państwowej objęła Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji Elżbieta Witek. 

KCh
zdj. KWP w Łodzi

100 km na 100-lecie policji 

Patronat 

Punkt Fundacji DKMS, rejestrował potencjalnych dawców szpiku
kostnego dla policjanta z Prabut

R E K L A M A  
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Majka Days 
Drugi weekend czerwca w małopolskich Dobczycach upłynął pod

znakiem kolarstwa. Dwudniowe święto fanów szosowego ścigania pod
patronatem medalisty olimpĳskiego Rafała Majki zgromadziło ponad
1000 uczestników. W ramach imprezy odbyły się również Mistrzostwa
Polski Policji w Kolarstwie Szosowym w Jeździe Indywidualnej na Czas
oraz Wyścig ze startu wspólnego – Grand Prix Policji „100  km na 
100-lecie Policji”. 

Na czasówce wśród pań najlepsza okazała się Izabela Kłosowska, 
będąca w składzie Reprezentacji Polskiej Policji w Kolarstwie, na co
dzień z KMP w Białymstoku. Drugie miejsce zajęła Anna Kroner z KPP
w Starachowicach, a trzecie Anna Starzyńska z Reprezentacji Polskiej
Policji w Kolarstwie, na co dzień z KPP w Pile. Panowie rywalizowali
w dwóch kategoriach wiekowych. W klasyfikacji do 40. roku życia zwy-
ciężyli członkowie Reprezentacji Polskiej Policji w Kolarstwie. Tytuł
Mistrza Polski Policji w Jeździe Indywidualnej na Czas zdobył Paweł
Baranek, na co dzień z KSP. Za nim uplasował się Radosław Wasilewski,
służący w KMP w Zamościu, a brązowy medal odebrał Karol Filipienko
z KRP Warszawa I. W kategorii powyżej 40. roku życia na jedenastoki-
lometrowej czasówce triumfował kierownik Reprezentacji Polskiej Po-
licji w  Kolarstwie Dariusz Zięba, na co dzień dowódca Centralnego
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Drugie miejsce zajął
Paweł Szymański z reprezentacji, na co dzień z KPP w Busku-Zdroju.
Na trzecim stopniu podium stanął Szymon Sędzik, zastępca kierownika
reprezentacji, na co dzień I zastępca komendanta miejskiego Policji
w Lesznie

Wyścig ze startu wspólnego to w przypadku pań 55 km, a w przypadku
panów 76. Wśród kobiet ponownie zwyciężyła Izabela Kłosowska przed
Anną Kroner i Katarzyną Mikoś z KMP w Krakowie. Wśród młodszych
panów kolejność była identyczna jak na czasówce: 1. Paweł Baranek,
2.  Radosław Wasilewski i  3.  Karol Filipienko. W  kategorii powyżej 
40 lat ponownie wygrał Dariusz Zięba, za nim przyjechał Piotr Ścigała
z KMP w Częstochowie, a trzecie miejsce wywalczył Paweł Szymański.
Reprezentacja Polskiej Policji w  Kolarstwie zajęła drużynowo drugie
miejsce na dystansie 76 km wśród wszystkich zespołów. 

Rafał Majka w  dowód uznania za świetnie zabezpieczone przez
małopolskich policjantów trasy wyścigów przekazał Komendantowi
Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi koszulkę 
z autografem. 

P.Ost. 

Turniej Koziego 
We Wrocławiu odbył się 24 maja br. II Ogólnopolski Turniej w Piłce

Nożnej im. podkom. Mariusza Koziarskiego „Koziego”. Patron im-
prezy to funkcjonariusz wrocławskich antyterrorystów, który zginął
podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców, którzy
w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 r. próbowali okraść bankomat w Wiszni
Małej. Wrocławski kontrterrorysta zostawił żonę i dwójkę dzieci. Ko-
ledzy postanowili uczcić jego pamięć, organizując turniej piłkarski.
Impreza weszła do Harmonogramu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych
pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i już po raz
drugi zgromadziła drużyny z całej Polski. Najlepsza okazała się Re-
prezentacja KGP. Drugie miejsce zajęła drużyna KMP w Wałbrzychu,
a trzecie zespół z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego
Policji w Katowicach. Trener i koordynator imprez resortowych z KGP
Andrzej „Pułkownik” Kuczyński przekazał w imieniu całej drużyny
zdobyty puchar reprezentantom najlepszego SPKP, czyli antyterro-
rystom z Katowic, co spotkało się z aplauzem całej sali. 

P.Ost. 

Na rękę 
W Sosnowcu odbyły się 7 czerwca I Mistrzostwa Polski Służb Mun-

durowych w Armwrestlingu, czyli siłowaniu na rękę. Zgłosiło się 39 osób
reprezentujących: Policję, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Więzienną,
Lasy Państwowe, straż pożarną i straż miejską. Policję reprezentowali
zawodnicy z komend wojewódzkich w: Gdańsku, Krakowie, Lublinie
i Katowicach. 

Impreza po raz pierwszy w naszym kraju przyjęła formę Mistrzostw
Polski w  siłowaniu  na rękę służb mundurowych. Poprzednio zawody
dwukrotne odbywały się w formule zawodów wojewódzkich. Impreza
prowadzona była przez profesjonalistów z Federacji Armwrestlingu Polska.
W jej trakcie odbyła się także walka pokazowa oraz konkursy dla mło-
dzieży ze szkół podstawowych i  średnich. W kategorii OPEN kobiet
zwyciężyła Lidia Fidura z KMP w Gliwicach. Drugie miejsce zajęła Mał-
gorzata Szewczyk z  KMP w  Tychach, a  trzecie Klaudia Kamrowska
z KPP w Będzinie. Wśród mężczyzn w kategorii wagowej do 90 kg pierw-
sze miejsce zajął Bartłomiej Bednarski z KMP w Krakowie przed Łuka-
szem Zawidzkim z 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie i Piotrem
Dadanem z OSP w Jaworznie. W kategorii 90–100 kg zwyciężył Prze-
mysław Gumółka z  8. Bazy Lotnictwa Transportowego w  Krakowie.
Drugie miejsce zajął Maciej Spyra z Nadleśnictwa Olkusz, a trzecie Ra-
dosław Kleczkowski z 3. Kompanii Regulacji Ruchu. W kategorii powyżej
100 kg pierwsze miejsce wywalczył Grzegorz Grębski z KWP w Gdańsku.
Drugie miejsce zajął Łukasz Warmuz z KPP w Będzinie, a trzecie Marcin
Fischer z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W ka-
tegorii OPEN na lewą rękę zwyciężył Bartłomiej Bednarski przed Prze-
mysławem Gumółką i Łukaszem Zawidzkim. 

SONIA KEPPER 
zdj. autor 
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Policyjne regaty 
W dniach 25–26 maja br. na jeziorze Sławskim w województwie

lubuskim odbyły się Żeglarskie Mistrzostwa Polski Policji w klasie
Omega o Puchar Komendanta Głównego Policji „Sława 2019”. Na
starcie stanęło 17 załóg z całej Polski. Imprezę uświetniły występy
artystyczne Orkiestry KWP we Wrocławiu i zespołu szantowego Za
Horyzontem. 

Pierwsze miejsce w mistrzostwach zajęła załoga z KPP w Nowej
Soli, drugie miejsce wywalczyła drużyna z KWP w Szczecinie, a trze-
cie żeglarze z  pierwszego zespołu KWP w  Poznaniu. Komendant
wojewódzka Policji w  Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helena Michalak
ufundowała Statuetkę Fair Play, którą wyróżniono załogę Wydziału
Prezydialnego KWP we Wrocławiu. 

P.Ost. 
zdj. Dawid Brzeziński 

Konwój Cup 2019 
Reprezentacje wydziałów konwojowych komend wojewódzkich

Policji przyjechały w dniach 17–19 maja br. do Białobrzegów, aby
wyłonić tegorocznego mistrza w piłce nożnej halowej. Impreza
będąca oddolną inicjatywą funkcjonariuszy konwojówki weszła
już na stałe do policyjnego kalendarza wydarzeń sportowych.
W VI Mistrzostwach Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Ha-
lowej Piłce Nożnej „Konwój Cup 2019” najlepsi okazali się funk-
cjonariusze z KWP w Rzeszowie. Drugie miejsce zajęła konwo-
jówka z KWP w Poznaniu, a trzecie zespół Wydziału Konwojowego
KWP w Katowicach. Marcin Karczyński z KWP w Poznaniu wy-
brany został najlepszym zawodnikiem mistrzostw. Krzysztof Weres
z KWP w Rzeszowie okazał się najlepszym strzelcem, a Wojciech
Dzura z  KWP w  Katowicach najskuteczniejszym bramkarzem.
Policjanci z KWP w Gdańsku wrócili na wybrzeże z tytułem Dru-
żyny Fair Play. 

P.Ost. 

Mundurowy badminton
VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie ro-

zegrano w Suchedniowie w ostatni weekend kwietnia. Zawody, przy-
gotowane przez Świętokrzyski Związek Badmintona i Świętokrzyską
Grupę Wojewódzką IPA, zgromadziły na kortach ponad stu zawod-
ników ze służb mundurowych i jednostek Wojska Polskiego z całej
Polski. Mistrzostwa patronatem honorowym objął Minister Obrony
Narodowej. Rozegrano 216  meczów, które wyłoniły mistrzów
w  osiemnastu kategoriach. Wyniki dostępne są pod linkiem udo-
stępnionym na stronie Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

P.Ost. 

Mistrzostwa w strzelaniu 
W SP w Katowicach 1 czerwca odbyły się Mistrzostwa Policji

w Strzelaniu. W szranki stanęło 158 strzelców. Zgłosiło się także
38 zespołów, które rywalizowały w klasyfikacji drużynowej. For-
muła mistrzostw jest otwarta, więc na starcie stanęły też repre-
zentacje innych służb. Pierwsze miejsce indywidualnie zajął
Grzegorz Orłowski, reprezentujący drużynę Weterani RP, na co
dzień z SOP. Tuż za nim z  jednym punktem mniej znalazł się
Marcin Sałabut z  drużyny KSP 2. Trzecie miejsce wywalczył
Grzegorz Hyra z  Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Katowicach. Wśród pań najcelniej strzelała Agnieszka Szymanik
z KSP 2. Za nią uplasowały się Monika Szeremeta z KWP w Ka-
towicach i Izabela Krypciak z OISW w Katowicach. Drużynowo
zwyciężyli Weterani RP przed zespołem KSP 1 i  reprezentacją
SP w Katowicach. 

P.Ost. 

Liga – pierwsze zawody 
Na strzelnicy KGP przy ulicy Iwickiej w Warszawie 6 czerwca

2019 r. odbyła się pierwsza tura VI Ogólnopolskiej Ligi Strzelec-
kiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów. Organizatorem za-
wodów są: Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży
Granicznej i Służba Ochrony Państwa. Zawody pod patronatem
MSWiA w trzech turach wyłonią najlepszych strzelców w Polsce.

W pierwszym etapie o Puchar Komendanta Głównego Policji
startowali funkcjonariusze i żołnierze reprezentujący m.in.: ABW,
Wojsko Polskie, SOP, KAS, Służbę Więzienną, Straż Ochrony Ko-
lei, Straż Graniczną, Straż Leśną i Policję. Zawodnicy zmierzyli
się w  strzelaniu dokładnym do tarczy TS-2 oddalonej o  25  m
i strzelaniu dynamicznym do tarczy TS-10 – czarny francuz. 

W czerwcowych zawodach w kategorii drużynowej zwyciężyli
strzelcy z Okręgowego Inspektoratu SW w Katowicach, na drugim
miejscu byli funkcjonariusze z SOP, a na trzecim stołeczni poli-
cjanci z KRP I. Najlepszymi strzelcami w klasyfikacji indywidual-
nej kobiet zostały: Agnieszka Szymanik ze stołecznej Policji (KRP
III), na drugim miejscu – Izabela Krypciak z OISW w Katowicach
i na trzecim – Aleksandra Rudnik z KMP w Bydgoszczy. W klasy-
fikacji indywidualnej OPEN zwyciężył Grzegorz Orłowski z SOP,
na drugim miejscu znalazł się Grzegorz Hyra z OISW w Katowi-
cach, a na trzecim Dariusz Wacławski z WSPol. w Szczytnie.

Puchary, statuetki, nagrody rzeczowe i  dyplomy wręczali:
w imieniu Komendanta Głównego Policji – insp. Dariusz Matu-
siak, naczelnik Wydziału Wsparcia Kierownictwa KGP GKGP,
dyrektor Zarządu  I SOP płk  Andrzej Sidorowicz-Radzikowski
i Andrzej Kuczyński, ko-
ordynator Komendanta
Głównego Policji ds. orga-
nizacji imprez sportowo-
-rekreacyjnych. W trakcie
zawodów odbył się turniej
charytatywny dla przyja-
ciół Policji. W tej rundzie
zebrano 2260 zł dla Fun-
dacji Pomocy Wdowom
i  Sierotom po Poległych
Policjantach. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI 
zdj. autor 

44-46.07_Layout 1  02.07.2019  12:41  Strona 45



SPORT Rozmaitości POLICJA 997       lipiec 2019 r.46

Biegiem po górach 
24 maja br. w Beskidach odbyły się III Mistrzostwa Polski Służb

Mundurowych w  Ekstremalnym Półmaratonie Górskim o  Puchar
Komendanta Głównego Policji. Zawody zorganizowano w gminie Li-
powa, a trasa wiodła górskimi szlakami z Doliny Zimnika przez Ko-
ścielec, Malinowską Skałę i najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego –
Skrzyczne. Start i meta zlokalizowane były koło Nadleśnictwa w Wę-
gierskiej Górce. Dystans to 21 097 km, tyle że po górach. Poza służ-
bami mundurowymi mogli startować także goście. W kategorii kobiet
do lat 40. najlepsza okazała się Monika Kapera z Reprezentacji Pol-
skiej Policji w Lekkoatletyce, na co dzień z garnizonu wielkopol-
skiego. Drugie miejsce zajęła Joanna Frukacz z Komendy Miejskiej
PSP w Bielsku-Białej, a trzecie Barbara Piwiszkis ze Straży Miejskiej
w  Jastrzębiu-Zdroju. Wśród pań powyżej 40 lat triumfowała 
Aleksandra Szyszka z Reprezentacji Polskiej Policji w Lekkoalteltyce,
na co dzień w KSP, przed Joanną Mężyk z KMP w Katowicach i Mo-
niką Mrugałą z reprezentacji policyjnej, a na co dzień podlegającą
pod KWP w Opolu. 

Wśród panów do 40. roku życia najszybszy był Michał Świadek
z 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa. Za nim uplasował
się Bartosz Ceberak z  KWP w  Rzeszowie, a  trzecie miejsce zajął
Rafał Jura z KWP w Krakowie. Kolejność wśród mężczyzn powyżej
lat czterdziestu była następująca: 1.  Adam Thiel z  Reprezentacji
Polskiej Policji w Lekkoatletyce, na co dzień podlegający pod KWP
w Gdańsku, 2. Mariusz Noski z KWP we Wrocławiu i 3. Tadeusz
Jurczak z CBŚP. Drużynowo zwyciężyła Reprezentacja Polskiej Policji
w  Lekkoatletyce przed zespołem z  KWP w  Krakowie i  teamem
CBŚP. Podczas zakończenia mistrzostw nagrodę powiatu żywieckiego
za upowszechnianie sportu otrzymał pomysłodawca Ekstremalnego
Półmaratonu Górskiego, zwycięzca poprzednich jego edycji asp. Jacek
Michulec z KPP w Żywcu. 

P.Ost. 

Zlot turystyczny 
Przedstawiciele kół i klubów PTTK działających przy jednostkach

Policji i Straży Granicznej uczestniczyli w dniach 8–11 maja w XXXIII
Zlocie Aktywu Turystycznego Resortu Spraw Wewnętrznych „Brok
– Warszawa 2019” . Organizatorem tegorocznej imprezy było Kolo
PTTK „ZER-ki” przy Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA,
a bazą ośrodek „Rzemieślnik” w Broku. W trakcie zlotu odbyło się
spotkanie z pisarzem Jerzym Aleksandrem Wlazło, który opowiadał
o tworzeniu książki „Chłopak z Katynia”, opisującej losy Henryka
Truszczyńskiego, świadka odkrycia polskich grobów na nieludzkiej

ziemi. Turyści mieli okazję uczestniczyć w  wycieczce „Warszawa
inaczej”, podczas której zobaczyli m.in.: Muzeum Praskie, Bazylikę
Najświętszego Serca Jezusowego na Ząbkowskiej, szubienicę na Woli
pamiętającą czasy okupacji, Kolonię Wawelberga czy grodzisko na
Bródnie. Zwiedzili także Muzeum Gwizdka w Gwizdałach, Zamek
w Liwie oraz Muzeum Rolnictwa i Skansen w Ciechanowcu. Hono-
rowy patronat nad zlotem objęła dyrektor Zakładu Emerytalno-Ren-
towego MSWiA Małgorzata Zdrodowska. 

P.Ost. 
zdj. Aleksander Załęski 

¼ Iron Mana 
W Mietkowie 8 czerwca odbyły się III Mistrzostwa Polski Policji

w  Triathlonie na Dystansie ¼ Iron Mana. Do przepłynięcia było
950  m, do przejechania na rowerze 45  km i  do przebiegnięcia
10,5 km. Do mety dobiegło 35 zawodników. 

Wśród pań zwyciężyła Iwona Panas z  KPP w  Chełmie, będąca
w składzie Reprezentacji Polskiej Policji w Pływaniu, która wygrała
także kategorię IPA kobiet i kategorię wiekową K 30. W klasyfikacji
mężczyzn najlepszy był Marek Kowalczyk z Reprezentacji Polskiej
Policji w  Triathlonie, na co dzień służący w  OPP w  Bydgoszczy,
który także zwyciężył w  klasyfikacji IPA mężczyzn oraz kategorii
wiekowej M 40+. W grupie wiekowej K 40+ wśród policjantek zwy-
ciężyła Ewa Karpienia z KWP w Szczecinie. W kategorii M 20 pierw-
sze miejsce zajął Rafał Marek z SPPP w Bielsku-Białej. Kategorie
M  30 wygrał Bartosz Ceberak z  Reprezentacji Polskiej Policji 
w Triathlonie, na co dzień z garnizonu podkarpackiego, który w kla-
syfikacji OPEN policjantów uplasował się na drugiej pozycji. 

P.Ost. 

Sportowe zapowiedzi 
Imprezy z Harmonogramu zawodów policyjnych na rok 2019

i z Harmonogramu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na rok 2019,
objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji,
zaplanowane na najbliższe dwa miesiące. 

LIPIEC
– Wydarzenia sportowe towarzyszące Centralnym Obchodom

Święta Policji (biegi na dystansach: 1 km i 5 km oraz mecz
piłki nożnej) – Gabinet KGP; 

– XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu Dłu-
godystansowym „Wpław przez Kiekrz” – KWP w Poznaniu; 

– Międzynarodowe Zawody Wytrzymałościowo-Siłowe Służb
Mundurowych „Uwierz. Walcz. Zwyciężaj!” – Gabinet KGP,
CPKP „BOA”, CSP w  Legionowie (pierwotnie zawody za-
planowane były w czerwcu); 

SIERPIEŃ 
– Międzynarodowy Turniej Drużyn Policji Konnej – KWP w Ka-

towicach, KMP w Częstochowie; 
– III Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w ra-

mach Tour de Pologne Amatorów – Gabinet KGP, Lang Team; 
– X Bieg z Policją – Mistrzostwa Polski Policjantów w Biegu na

10 km – KPP w Górze; 
– III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w  Kolarstwie

Szosowym – Gabinet KGP, Żyrardowskie Towarzystwo 
Cyklistów; 

– Mistrzostwa Polski Policji w  Triathlonie na Dystansie 1/8
Iron Man w ramach Oborniki Triathlon vol. 4 – KPP w Obor-
nikach, Obornickie Centrum Sportu. 
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Dzień otwarty w CSP
Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pokazy policyjnych

motocyklistów, konie i psy służbowe w akcji, prezentacja sprzętu
i wyposażenia Policji, konkursy dla najmłodszych oraz wiele innych
atrakcji czekało na wszystkich, którzy 14 czerwca pojawili się w Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie. 

Policyjną szkołę odwiedziło
tego dnia prawie 2 tys. gości,
głównie tych najmłodszych. Im-
preza była okazją do podsumo-
wania konkursu „Policja wczoraj
i dziś”, skierowanego do uczniów
legionowskich szkół. Wyróżnie-
nia laureatom wręczała komen-

dant CSP w Legionowie insp. Anna Rosół. Swoje atrakcje zaprezen-
towała nie tylko Policja, ale także Żandarmeria Wojskowa, strażacy,
strażnicy miejscy i  żołnierze. Swoje umiejętności zaprezentowali
też członkowie Legionowskiego Towarzystwa Sportowego. W  im-
prezę włączyli się ratownicy wodni i medyczni. Sposobem na upał
była dla najmłodszych piana gaśnicza i rozstawione przez strażaków
kurtyny wodne.  P.Ost. 

zdj. Jacek Herok

Powstał polski Zespół DVI 
18 czerwca 2019 roku w Sali Generalskiej KGP odbyło się

pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar Kata-
strof (DVI) powołanego w polskiej Policji, któremu przewodni-
czył zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil
Bracha.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu, tj. przedstawiciele
Komendy Głównej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalis-
tycznego Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz czterech garnizo-
nów, w których mają funkcjonować zespoły regionalne: KWP w Lub-
linie, Białymstoku, Szczecinie i Katowicach. CLKP reprezentowali:
dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, jego zastępca
insp. Adam Frankowski, pełnomocnik dyrektora CLKP ds. techników
kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski, radca Wydziału Rozwoju
Naukowego CLKP Agnieszka Łukomska oraz st. specjalista Wydziału
Organizacji CLKP Mirosław Skuza. Nadinsp. Kamil Bracha w swoim
wystąpieniu podkreślił, że powołanie Zespołu DVI w polskiej Policji
jest krokiem przełomowym z uwagi na wdrożone do użytku służbo-
wego procedury identyfikacji ciał ofiar katastrof rekomendowane
przez INTeRPOL i powszechnie stosowane przez wszystkie zespoły
DVI. W trakcie spotkania zastępca dyrektora CLKP insp. Adam
Frankowski przedstawił i  omówił funkcjonowanie zespołów DVI
w europie, przybliżył problematykę działań PM (dokumentowania
danych pośmiertnych) oraz AM (pozyskiwania danych przyżyciowych
ofiary), a także harmonogram działań w celu uzyskania pełnej funk-
cjonalności zespołu. 

CLKP 

O bezpieczeństwie dzieci 
i młodzieży 

5 czerwca w MSWiA obradowała Rada ds. Ratownictwa. Spotkanie
pod przewodnictwem sekretarza stanu w MSWiA zgromadziło przed-
stawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Górskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogo-

towia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
i  organizacji harcerskich. Współpraca między tymi podmiotami
w  kwestii ochrony dzieci i  młodzieży przebywających na obozach
harcerskich została nawiązana rok temu. Obecnie poszczególne obozy,
dzięki udostępnionym radiotelefonom, mają stały kontakt z jedno-
stkami PSP, a strażacy, znając ich lokalizację, wiedzą, gdzie w razie
klęsk żywiołowych czy innej nagłej potrzeby skierować pomoc. 

Pokłosiem spotkania w MSWiA było podpisanie 19 czerwca br.
w siedzibie Komendy Głównej PSP Protokołu uzgodnień w zakresie
wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.
Tegoroczne porozumienie zawarli Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji i Dyrektor Ge-
neralny Lasów Państwowych z jednej strony, a z drugiej organi-
zacje harcerskie. Sygnatariuszem ze strony Policji był I zastępca
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. 

Protokół zakłada, że w  pierwszych dniach trwania każdego
obozu stacjonarnego miejsce biwakowania odwiedzi funkcjona-
riusz Policji, który sprawdzi warunki bezpieczeństwa i ustali z ko-
mendantem obozu dalsze wizyty o  charakterze informacyjno-
-edukacyjnym. 

P.Ost. 

Na grobie generała Papały 
25 czerwca, w 21. rocznicę śmierci byłego komendanta głównego

Policji nadinsp. Marka Papały, oddano na cmentarzu w Pruchniku hołd
jego pamięci. W imieniu Komendanta Głównego Policji wieniec złożył
komendant wojewódzki Policji w  Rzeszowie insp. Henryk Moskwa
wraz z I zastępcą insp. Zbigniewem Sową. Wieńce złożyli także przed-
stawiciele lokalnych służb mundurowych oraz samorządowcy. 

W uroczystości wzięli udział żona gen. Marka Papały – Małgo-
rzata, a także siostra Krystyna i ppłk SG Andrzej Papała – brat za-
strzelonego komendanta. Uroczystość odbywała się w asyście poli-
cjantów z  OPP w  Rzeszowie, którzy zapalili znicze i  zaciągnęli
wartę honorową. 

ANNA DŁUGOSZ

Zmiany kadrowe 
W czerwcu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

odwołała ze stanowiska: 
– komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp.

Tomasza Michułkę. 
Komendant Główny Policji 
mianował na stanowisko:
– zastępcy komendanta Szkoły Policji w  Katowicach mł. insp.

Zbigniewa Chrzęstka, głównego księgowego – naczelnika Wydziału
Finansów Szkoły Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki służ-
bowe na stanowisku zastępcy komendanta SP w Katowicach;  

powołał na stanowisko: 
– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp.

Rafała Leśniaka, pozostającego w dyspozycji komendanta wojewódz-
kiego Policji w Krakowie, pełniącego obowiązki służbowe na stano-
wisku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie; 

powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stano-
wisku: 

– komendanta wojewódzkiego Policji z  siedzibą w  Radomiu
mł. insp. Zbigniewowi Mikołajczykowi, I zastępcy komendanta wo-
jewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. 

P.Ost. 

Patronat 
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.KGP..
1.07 – wystawa na ogrodzeniu Komendy Głównej Policji 
pt. „Policja Państwowa 1919–1939/Policja Województwa
Śląskiego 1922–1939” oraz wystawa na galerii plenerowej
Muzeum Łazienki Królewskie przy Bramie Herbowej w War-
szawie pt. „Na Posterunku… rzecz o Policji Państwowej
1919–1939”, BHiTP KGP
9.07 – Mistrzostwa Polski Policji, eliminacje do Międzynaro-
dowych Zawodów Wytrzymałościowo-Siłowych Służb Mun-
durowych „Uwierz, Walcz, Zwyciężaj!”, CSP w Legionowie 
10.07 – uroczystość wręczenia nagród „Złote Blachy”, 
BK KGP
23–28.07 – Centralne Obchody Święta Policji, GKGP
24.07 – odsłonięcie tablicy patrona honorowego Komendy
Głównej Policji insp. dr. Władysława Sobolewskiego, BHiTP
KGP
24.07 – otwarcie wystawy w Biurze Historii i Tradycji Policji
KGP pt. „Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu
Twoim masz się kierować”, BHiTP KGP
lipiec – kontynuacja ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wa-
kacje” – działania skierowane w szczególności do młodych
kierowców (18–24 lata), BRD KGP
II połowa lipca – wizyta studyjna przedstawicieli Policji Li-
tewskiej dotycząca funkcjonowania Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa 

.KWP w BIAŁYMSTOKU (woj. podlaskie).
1.07 – piknik rodzinny z okazji trzeciej rocznicy wdrożenia
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, Park Planty
w Białymstoku, KMP w Białymstoku
13.07 – regionalne obchody 100. rocznicy powołania Policji
Państwowej w Hajnówce połączone z nadaniem sztandaru
KPP w Hajnówce; obchody Święta Policji w KPP w Siemia-
tyczach, KPP w Bielsku Podlaskim, KPP w Wysokiem Ma-
zowieckiem
14.07 – regionalne obchody 100. rocznicy powołania Policji
Państwowej w Suwałkach; obchody Święta Policji w KMP
w Suwałkach, KPP w Augustowie, KPP w Sejnach

27.07 – regionalne obchody 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej w  Łomży; obchody Święta Policji 
w  KMP Łomży, KPP w  Kolnie, KPP w  Grajewie, KPP 
w Zambrowie
28.07 – regionalne obchody 100. rocznicy powołania Policji
Państwowej w Tykocinie połączone z otwarciem Posterunku
Policji w Tykocinie, obchody Święta Policji w KMP w Bia-
łymstoku, KPP w Mońkach, KPP w Sokółce
30.07 – wojewódzkie obchody 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej w Białymstoku; obchody Święta Policji
w KWP w Białymstoku, OPP w Białymstoku, SPKP w Bia-
łymstoku

KWP w BYDGOSZCZY.
.(woj. kujawsko-pomorskie).
6.07 – obchody Święta Powiatu Włocławskiego w ramach
obchodzonego 100-lecia powołania Policji Państwowej, 
Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w  Kryszyniu, godz.
14.30–16.30
13.07 – działania profilaktyczne podczas imprezy plenero-
wej „Przystań w kolorze blue”, współorganizator Starosta
Powiatu Nakielskiego, godz. 17.00-24.00
15.07 – planowane otwarcie wyremontowanych budynków
w Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).
16.07 – wojewódzkie obchody Święta Policji połączone
z obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej byłym i obec-
nym policjantom i  pracownikom Policji, występ „Capelli 
Gedanensis”
lipiec – akcja prewencyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą”
lipiec – kampania z  koncesjonariuszem Autostrady  A1
pn. „Bezpieczeństwo – moje drugie imię” (szkolenia z udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasady oznako-
wania miejsca zdarzenia drogowego itd.)

.KWP w GORZOWIE WLKP..(woj. lubuskie).
19.07 – wojewódzkie i miejskie obchody Święta Policji pod
patronatem honorowym Elżbiety Witek – minister spraw we-
wnętrznych i administracji, Plac Grunwaldzki w Gorzowie
Wlkp.

.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).
4.07 – uroczyste otwarcie budynku Komendy Miejskiej Po-
licji w Dąbrowie Górniczej po modernizacji i  rozbudowie
oraz Święto Policji dąbrowskiej policji
21.07 – wojewódzkie obchody Święta Policji, plac Bole-
sława Chrobrego w Katowicach oraz festyn rodzinny, plac
Sejmu Śląskiego

.KWP w KIELCACH.(woj. świętokrzyskie).
19.07 – wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu
świętokrzyskiego pod patronatem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Święty Krzyż, gm. Nowa Słupia
21.07 – piknik rodzinny z okazji wojewódzkich obchodów
Święta Policji, plac Artystów w Kielcach

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).
19.07 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pat-
ronowi KWP w Krakowie podinsp. Ludwikowi Dobrzań-
skiemu
28.07 – wojewódzkie uroczystości z okazji setnej rocznicy
powstania Policji Państwowej połączone z finałem plebis-
cytu „Policjant Roku 2019”, Katedra Wawelska, Rynek, KWP
w Krakowie

.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).
6.07 – rajd rowerowy „100 kilometrów na 100-lecie polskiej
Policji”, KMP w Białej Podlaskiej
19.07 – wojewódzkie obchody Święta Policji, organizowane
w Chełmie oraz ślubowanie nowo przyjętych policjantów
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20.07 – Bieg Śladami Krokodyla w Okunince - policjanci po-
prowadzą z uczestnikami pogadanki dot. bezpieczeństwa
w RD, KPP we Włodawie
20–24.07 – VII pielgrzymka rowerowa policjantów na Jasną
Górę
24.07 – prezentacja stoiska promocyjnego podczas Cen-
tralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie
26–28.07 – Festiwal Sztuk Naturalnych „Zew Natury” –
spotkanie profilaktyczne, nawiązujące do akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą”, KPP we Włodawie
lipiec – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla przed-
szkoli pod hasłem „100 lat polskiej Policji”, KPP w Kras-
nymstawie

.KWP w ŁODZI (woj. łódzkie).
1.07 – otwarcie Posterunku Policji w Rozprzy, powiat piotr-
kowski
15–19.07 – zbiórka krwi „100 litrów na 100. rocznicę po-
wołania Policji Państwowej” w garnizonie łódzkim, organi-
zatorzy RCKiK w Łodzi oraz WKS KWP w Łodzi
30–31.07 – wojewódzkie obchody Święta Policji 2019

.KWP w OLSZTYNIE.

.(woj. warmińsko-mazurskie).
11.07 – obchody Święta Policji, Zamek Ryn, KPP w Giżycku
17.07 – obchody Święta Policji, KPP w Węgorzewie
18.07 – obchody Święta Policji, KPP w Braniewie i KPP
w Gołdapi
19.07 – obchody Święta Policji, KPP w Iławie i KMP w Elblągu
29.07 – obchody Święta Policji, KPP w Nowym Mieście Lu-
bawskim, KPP w Piszu i KPP w Szczytnie
30.07 – obchody Święta Policji, KPP w Działdowie i KPP
w Ostródzie
31.07 – obchody Święta Policji, KPP w Lidzbarku Warmiń-
skim i KPP w Nidzicy

.KWP w OPOLU.(woj. opolskie).
8.07 – otwarcie „Izby Pamięci” w KWP w Opolu
10.07 – dzień „Otwartych Drzwi” w KWP w Opolu, godz.
9.00–14.00
12.07 –  otwarcie Posterunku Policji w Prószkowie
12.07 – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sie-
dziby Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach
II połowa lipca – ślubowanie nowych policjantów przyję-
tych do służby, sala konferencyjna, KWP w Opolu

.KWP w POZNANIU.(woj. wielkopolskie).
6.07 – XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu
Długodystansowym „Wpław przez Kiekrz” w  ramach
13. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym
19.07 – otwarcie strzelnicy przy Komendzie Miejskiej Policji
w  Lesznie połączone z  odsłonięciem tablicy jej patrona
kom. Kazimierza Wiśniewskiego
31.07 – wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu

.KWP zs. w Radomiu.(woj. mazowieckie).
7–13.07 – Festiwal Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Ka-
meralne Lato”, współorganizator KWP zs. w Radomiu

7–14.07 – warsztaty filmowe w ramach 12. Ogólnopolskich
Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”, KWP zs. w Radomiu
9.07 – nadanie sztandaru dla KPP w Kozienicach
12.07 – nadanie sztandaru dla KPP w Grójcu podczas po-
wiatowych obchodów Święta Policji
18.07 – garnizonowe obchody Święta Policji, plac Jagiel-
loński w Radomiu, KWP zs. w Radomiu
19.07 – wydanie publikacji poświęconej przedwojennym
ciechanowskim policjantom, pod red. podinsp. Piotra Mit-
tera z KPP w Ciechanowie. Publikacja będzie połączona ze
wzbogaceniem ściany pamięci w ciechanowskiej komen-
dzie, KPP w Ciechanowie
25.07 – nominacja uczniów klas mundurowych ZSP
w Solcu nad Wisłą na kadetów podczas uroczystych ob-
chodów Święta Policji, KPP w Lipsku
27.07 – wydanie publikacji „Szkoła policyjna w Żyrardowie
(1928 – 1931)” pod red. dr. Stanisława Kozdrowskiego oraz
wydanie reprintu anonimowego autora dotyczący Policji
międzywojennej powiatu błońskiego, KPP w Żyrardowie
26.07 – umieszczenie na frontonie nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Sochaczewie tablicy upamiętniającej
funkcjonariuszy Policji Państwowej, KPP w Sochaczewie
26.07 – wydanie monety pamiątkowej „100 lat Policji Pań-
stwowej 1919–2019” na Święto Policji w Wyszkowie, KPP
w Wyszkowie
26.07 – wydanie znaczka okolicznościowego z patronem
KWP zs. w Radomiu Marianem Borzęckim, KPP w Żurominie
27.07 – seminarium dotyczące Policji w Żyrardowie w okre-
sie międzywojennym oraz szkoły policyjnej w Żyrardowie
połączone z wystawą, KPP w Żyrardowie
28.07 – umieszczenie tablicy informacyjnej dot. powstania
i funkcjonowania Szkoły Szeregowych Policji w Żyrardowie
w latach 1928–1931 na ścieżce historycznej Miasta Żyrar-
dowa, połączone z  konferencją i  wystawą historyczną 
w Resursie (lub Muzeum Mazowsza Zachodniego), KPP
w Żyrardowie

.KWP w RZESZOWIE (woj. podkarpackie).
30.07 – wojewódzkie obchody Święta Policji z  okazji 
100. rocznicy powołania Policji Państwowej oraz nadanie
nowego sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rze-
szowie, Rynek w Rzeszowie
lipiec – realizacja wojewódzkich działań prewencyjnych
pn. „Bezpieczne Wakacje” w tym kampanii profilaktyczno-
-edukacyjnej pn. „Narkotyki i dopalacze zabĳają”
lipiec – akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” w re-
jonie Jeziora Solińskiego i Jeziora Tarnobrzeskiego

.KWP w SZCZECINIE.

.(woj. zachodniopomorskie).
17.07 – wojewódzkie obchody 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej, KPP w Wałczu i otwarcie nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, KPP w Wałczu
lipiec – realizacja kampanii edukacyjnej „Ekologicznie w Policji”,
skierowanej do policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin

.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).
12.07 – działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa
dla młodzieży przebywającej w Harcerskiej Bazie Obozowej
w Niesulicach, KPP w Świdnicy

Lipiec 2019
18.07 – wojewódzkie obchody Święta Policji – festyn dla
mieszkańców woj. dolnośląskiego oraz turystów, promu-
jący zasady bezpieczeństwa, KWP we Wrocławiu
lipiec – „Bezpiecznie nad wodą” cykliczne działania prowa-
dzone w ramach akcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”,
KMP we Wrocławiu
lipiec – wrocławska edycja ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą” na terenie kąpieliska „Morskie
Oko” we Wrocławiu dla dzieci uczestniczących w półkolo-
niach (gra terenowa), KWP we Wrocławiu
lipiec – „Bezpiecznie w czasie wakacji” – działania profi-
laktyczne kierowane do podopiecznych Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Dzierżoniowie

.KSP..
5.07 – akcja zbiórki krwi pod hasłem „100 litrów krwi na
100-lecie powstania Policji Państwowej”, Duża Korona
przez siedzibą Komendy Stołecznej Policji, godz.
8.00–16.00
11.07 – oddanie do użytku budynku Komendy Rejonowej
Policji przy ul. Zakroczymskiej 3c
17.07 – uroczystości Święta Policji w garnizonie stołecz-
nym Policji: godz. 10.30 – msza św. w bazylice Świętego
Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 12.00 – uroczysty
apel, Pałac na Wyspie – Łazienki Królewskie w Warszawie,
13.15 – koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, taras
Pałacu na Wyspie, Piknik Policyjny w alejach parkowych
w Łazienkach Królewskich 
22–24.07 – udział policjantów z KSP w uroczystościach
Centralnych Obchodów Święta Policji, w tym 23.07 – od-
słonięcie tabliczki epitafijnej na Tablicy Pamięci i wpisanie
do Księgi Pamięci mł. asp. Piotra Gąsiorka – poległego
w służbie18 grudnia 2016 r. policjanta Komendy Rejonowej
Policji Warszawa III, 11.00
24.07 – ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów
Komendy Stołecznej Policji, 14.50 
lipiec – sierpień – działania profilaktyczne pn. „Bezsprzecz-
nie Bezpiecznie” realizowane przez policjantów Komisariatu
Rzecznego Policji w Warszawie wspólnie z Urzędem Gminy
Nieporęt

.WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE.
11–12.07 – 100 litrów krwi od krwiodawców z WSPol.
w Szczytnie z okazji 100. rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej
29.07 – uroczyste obchody Święta Policji

.SZKOŁA POLICJI w SŁUPSKU.
21–22.07 – obchody Święta Policji
22.07 – „Dzień otwarty” w Szkole Policji w Słupsku

.CENTRUM SZKOLENIA POLICJI.

.w LEGIONOWIE.
9.07 – Międzynarodowe zawody wytrzymałościowo-siłowe
służb mundurowych „Uwierz, Walcz, Zwyciężaj!”
16.07 – obchody Święta Policji
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