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W roku setnego jubileuszu
powołania Policji Państwowej
ukazała się książka z biogramami
wszystkich historycznych postaci
patronujących dzisiejszym
komendom wojewódzkim. 
Pozycja ta jest podsumowaniem
procesu nadawania patronów
honorowych garnizonom
współczesnej Policji. Akcja
rozłożona była na wiele miesięcy
poprzedzających centralne
uroczystości tegorocznego,
jubileuszowego Święta Policji. 

P ozycja w formie albumowej pt. „Pat-
roni honorowi Policji. Bądź odważny,
sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy

zaufania…”, wydana przez Komendę Główną
Policji, powstała de facto dzięki współpracy
dwóch jej komórek: Biura Edukacji Histo-
rycznej – Muzeum Policji i Biura Komuni-
kacji Społecznej. Oba biura współdziałały
ściśle już podczas procesu nadawania imion
poszczególnym KWP, a dokładniej podczas
uroczystości odsłonięcia tablic poświęconych
patronom. Taki dzień w każdej komendzie
był dużym wydarzeniem, któremu zwykle
towarzyszyły okolicznościowe wystawy, spot-
kania z potomkami przedwojennych funk-
cjonariuszy oraz spektakl „Służba”, przygo-
towany przez Amatorską Scenę Policyjną
„Na Posterunku”, funkcjonującą pod auspi-
cjami Biura Komunikacji Społecznej KGP.
Teraz oba biura połączyły siły – wkład me-
rytoryczny i projekt całości zapewniło Biuro
Edukacji Historycznej – Muzeum Policji,
które zwróciło się do różnych autorów z pro-
śbą o sporządzenie biogramów, a Biuro Ko-
munikacji Społecznej czuwało nad redakcją
językową, korektą i przygotowało skład. 
Z tej współpracy powstało kompendium wie-
dzy o policyjnych patronach garnizonów, bę-
dące piękną pamiątką po setnym jubileuszu
powołania Policji Państwowej. 

Pomysł nadawania imion komendom, 
a także wybór poszczególnych patronów był
częścią zatwierdzonej „Koncepcji działań
polskiej Policji na poziomie centralnym, 
w ramach przygotowań i obchodów 100-lecia
powołania Policji Państwowej”. Ukorono-

waniem tego procesu było odsłonięcie
26  lipca  br. tablicy poświęconej patronowi
KGP insp. dr. Władysławowi Sobolewskiemu. 

W książce, której już na okładce towarzy-
szy motto zaczerpnięte z przedwojennych
przykazań policjanta: Bądź odważny, su-
mienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufa-
nia…, znajdziemy opisy wszystkich osiem-
nastu policyjnych patronów (16 KWP, KSP 
i KGP). Pozycję otwiera list Komendanta
Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława
Szymczyka, w którym przywołuje wyjątkową
chwilę, w której pozycja powstała, dziękuje

autorom biogramów oraz podkreśla poświę-
cenie i patriotyzm przedstawionych postaci.

Ciekawostką jest, że w jednym garnizonie
– świętokrzyskim – patrona nie trzeba było
wybierać, gdyż kieleckim policjantom już od
1991 r. patronuje płk Jan Piwnik „Ponury”,
wtedy jeszcze w stopniu majora. O wszyst-
kich postaciach ważnych dla poszczególnych
KWP, ale i dla całości formacji pisaliśmy na
naszych łamach w relacjach z każdej uroczys-
tości odsłonięcia tablicy oraz w numerze spe-
cjalnym „Policji 997”, wydanym w lipcu br. 
z okazji stulecia powołania Policji Państwo-
wej. O niektórych pisaliśmy dużo wcześniej
– jak choćby o „Ponurym”, Wiktorze Ludwi-
kowskim czy Władysławie Sobolewskim,
kiedy to nagłaśnialiśmy inicjatywę remontu
jego grobu na cmentarzu we Lwowie. Dla
porządku wymieńmy jednak poszczególne
jednostki i przypisanych ich przedwojennych

policjantów, z których dokonaniami można
zapoznać się na kartach nowej pozycji. Pan-
teon bohaterów otwiera insp. dr Władysław
Sobolewski, patronujący KGP. Dalej przed-
stawieni są: podinsp. Roman Prot Sztaba
(KWP w Białymstoku), insp. Witalis Olszań-
ski (KWP w Bydgoszczy),  kom. Stanisława
Filipina Paleolog (KWP w Gdańsku), 
asp. Alojzy Banach (KWP w Gorzowie Wiel-
kopolskim), insp. dr Adam Bronisław Kocur
(KWP w Katowicach), płk Jan Piwnik „Po-
nury” (KWP w Kielcach), mjr Ludwik Dro-
żański (KWP w Krakowie), insp. Tadeusz

Florentyn Tomanowski (KWP w Lublinie),
płk Janusz Zygmunt Jagrym-Maleszewski
(KWP w Łodzi), nadkom. Heliodor Grusz-
czyński (KWP w Olsztynie), sierż. Piotr Je-
sień (KWP w Opolu), insp. Wiktor Ludwi-
kowski (KWP w Poznaniu), insp. gen. Marian
Gorgoniusz Borzęcki (KWP zs. w Radomiu),
insp. gen. Wiktor Zygmunt Sas-Hoszowski
(KWP w Rzeszowie), kom. Tadeusz Starzyń-
ski (KWP w Szczecinie), kom. Józef Biniaś
(KWP we Wrocławiu) i podinsp. Marian Ste-
fan Kozielewski (KSP). 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
„Patroni honorowi Policji. Bądź odważny,

sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy za-
ufania…”, praca zbiorowa pod redakcją me-
rytoryczną nadkom. Krzysztofa Musielaka,
dyrektora BEH-MP KGP, Komenda Główna
Policji, Warszawa 2019.

Patroni honorowi Policji
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.NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.
11 listopada
101. rocznica – obchody centralne i ich zabezpieczenie przez policjantów

.WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA.
Oficerowie łącznikowi
Na Wyspach – rozmowa z mł. insp. dr. Bartoszem Furgałą, oficerem 
polskiej Policji w Wielkiej Brytanii, I radcą Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Londynie

.INFORMATYKA.
Odzyskiwanie danych
Chip-off w informatyce śledczej – zakończenie programu „Doskonalenie
zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”

.KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.
Program „Sztuka Wyboru”
Przegląd filmów profilaktycznych – program skierowany do młodzieży
w całym kraju i przez nią realizowany

.PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY.
Czy wiesz, że? – nowa formuła edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium – grudzień w latach 1929, 1979 i 1999

.PAMIĘĆ.
Rozmaitości

.PRAWO.
Zawieszenie w czynnościach służbowych – część 2.

.PREWENCJA.
Warsztaty i konferencja
Bezpieczeństwo na stadionach – warsztaty dotyczące zabezpieczenia 
imprez sportowych i XIX Konferencja „Bezpieczny stadion” 

.SPORT.
Rozmaitości

.STULECIE POLSKIEGO KRYMINAŁU.
Wyróżnione opowiadanie 
Granatowa cisza – pierwsza część opowiadania wyróżnionego przez 
Komendanta Głównego Policji 
Patrzę jak pisarz – rozmowa z Marcelem Woźniakiem, autorem 
opowiadania „Granatowa cisza”

.U NAS.
Zapowiedzi imprez i uroczystości – grudzień 2019

.PAMIĘĆ.
Recenzja
Patroni honorowi Policji – książka z biogramami wszystkich historycznych
postaci patronujących dzisiejszym komendom wojewódzkim

.ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

.100-LECIE POLICJI.
Podsumowanie obchodów
Gala Jubileuszowa – podziękowania i nagrody

.DOSKONALENIE ZAWODOWE.
Policjanci 2019
Zwycięzcy współzawodnictwa policjantów w 2019 r. – najlepsi 
z najlepszych

.KRAJ.
Rozmaitości

.DOSKONALENIE ZAWODOWE.
Konkurs dla oskarżycieli publicznych
Bezcenne doświadczenie – Finał II Ogólnopolskiego Konkursu 
dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych
Finał turnieju służby dyżurnej
Dyżurny Roku 2019 – II Finał Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej
Jednostek Organizacyjnych Policji
Współdziałanie strzelców wyborowych
Jesienny ATLAS – praktyczne warsztaty specjalnych jednostek 
interwencyjnych (kontrterrorystycznych) państw Unii Europejskiej

.SPORT.
Gala sportowo-muzyczna
100 sportowców na 100-lecie – wyróżnienia dla stu mistrzów sportu –
policjantów i pracowników Policji

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjanci nakręcili teledysk
Dumny z bycia psem – hit internetu i znakomita forma promocji formacji

.PRACOWNICY POLICJI.
Uroczystości
Dzień Służby Cywilnej w KGP – wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla 
pracowników Policji

zdj. na okładce Jacek Herok
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Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
pracownicy cywilni policji,

przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia oraz początek
nowego roku 2020. W chrześcijańskiej tradycji to radosny czas,
w którym przeżywamy tajemnicę przyjścia na świat Jezusa
Chrystusa. Wierni naszym zwyczajom spędzamy te chwile
w gronie najbliższych osób, dzieląc się opłatkiem i wspólnie
siadając do świątecznego stołu. Te kilka dni, na które czekamy
cały rok, zawsze mają wyjątkowy charakter. Kojarzą nam się

z rodzinną atmosferą, odpoczynkiem oraz poczuciem bezpieczeństwa, które jest dla każdego
z nas niezwykle istotne. Na ten ostatni aspekt bezpośredni wpływ mają Państwo – Policjantki
i Policjanci. Pełniąc służbę na terenie całej Polski, niejednokrotnie narażając przy tym własne
życie, pomagacie i chronicie tych, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Bez wątpienia robicie
to profesjonalnie i skutecznie. Aż 89 procent Polaków uważa, że w naszym kraju jest bezpiecznie.
To najlepsza ocena pracy ponad 100  tysięcy Funkcjonariuszek, Funkcjonariuszy oraz
Pracowników Cywilnych polskiej Policji. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy swoją codzienną
i konsekwentną służbą przyczyniają się do tak doskonałego wyniku. 

Życzę Państwu zdrowych, rodzinnych oraz pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech
świąteczna atmosfera wniesie do naszych domów optymizm i pozwoli z nadzieją oraz odwagą
spojrzeć w przyszłość. W tym czasie życzę odpoczynku i wytchnienia od natłoku codziennych
obowiązków. Spotkania z najbliższymi niech wypełnia szczera radość ze wspólnego świętowania. 

Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom, którzy w okresie świątecznym będą dbać o nasze
bezpieczeństwo, życzę spokojnej służby. 

Niebawem będziemy witać nowy rok 2020. Tym z Państwa, którzy przekroczą jego próg pełni
noworocznych postanowień, życzę sił oraz zapału do ich realizacji. Bądźcie konsekwentni
w swoich zamierzeniach, bo tylko tak można dążyć do spełnienia własnych marzeń. Niech rok
2020 przyniesie wiele satysfakcji z realizacji codziennych obowiązków. Życzę sukcesów w życiu
osobistym i zawodowym.   

Minister spraw wewnętrznych 
i adMinistracji
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Policjantki, Policjanci
i Pracownicy Policji!

dobiega końca rok szczególny dla naszej formacji – rok, w którym
upłynęło 100 lat od powołania pierwszej, ogólnopolskiej formacji
policyjnej na ziemiach polskich. Trudny okres dwudziestolecia
międzywojennego, napiętnowany ciągłą walką o utrzymanie odzyskanej
po 123 latach niepodległości i trudnościami gospodarczymi stanowi dziś
dla nas ważną lekcję historii. Nasi przodkowie zbudowali wówczas etos
zawodu policjanta, który kultywujemy do dzisiaj.

Obecne czasy są dużo spokojniejsze. Nie oznacza to jednak, że
policjantom i pracownikom tej formacji brakuje zajęcia. Wciąż pojawiają

się nowe rodzaje przestępczości, która w ostatnich latach stała się bardziej transgraniczna niż kiedykolwiek
w historii. Dlatego „policjant” to wciąż zawód wysokiego ryzyka, o czym przypomina rota ślubowania.
Wymaga wielu poświęceń, w tym często oderwania od życia rodzinnego.

Są jednak takie dni w roku, kiedy mamy możliwość zasiąść przy stole z bliskimi i zatrzymać się na chwilę
w pędzie codziennego życia. Takim okresem są Święta Bożego Narodzenia i świętowanie nadejścia nowego
roku. To czas przebaczania i nadziei na lepsze jutro. Choć część z nas będzie wtedy musiała pełnić służbę,
także poza granicami kraju, to wierzę, że również dla nich będzie to czas spokojny i uroczysty.

W nadchodzącym roku czekają nas kolejne, ważne rocznice – minie bowiem 95 lat od utworzenia
pierwszego w historii Polski oddziału policji kobiecej, 30 lat od powstania naszej formacji w jej obecnej formie
i tyle samo od utworzenia NSZZ Policjantów. Będzie więc wiele okazji do podsumowań i wniosków. 

Dzisiaj jednak pragnę, w imieniu kierownictwa Policji i swoim własnym, złożyć Państwu serdeczne
życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, a także
podziękować za dotychczasową pracę i służbę. Żywię gorącą nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy
od obecnego, także w kwestii uposażeń. Osobne życzenia i podziękowania kieruję do rodzin funkcjonariuszy
i pracowników Policji za wyrozumiałość i wytrwałość wobec wymogów, jakie ich małżonkom lub rodzicom
stawia służba. 

Życzenia i podziękowania należą się także policyjnym emerytom i rencistom – to dzięki Wam Policja odnosi
dziś tak znaczące sukcesy i uległa przez ostatnie 30 lat ogromnym przeobrażeniom zarówno mentalnym, jak
i technologicznym. Być może niektórzy z Was po raz pierwszy od lat spędzą te święta w domu – korzystajcie
z tego i poświęćcie tyle uwagi swoim bliskim, ile niegdyś służbie. Na pewno na to zasługują.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK
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Wieczorem 3 grudnia br. na
deskach Teatru Królewskiego 
w Starej Oranżerii w Łazienkach
Królewskich gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk, Komendant Główny
Policji, oficjalnie podsumował
obchody 100. rocznicy powołania
Policji Państwowej. Na gali
wręczono nagrody osobom
szczególnie zasłużonym 
w działaniach na rzecz Policji.

O gólnopolskie obchody 100. rocznicy
powołania Policji Państwowej zainau-
gurowano pod koniec stycznia 2018 r.

premierą spektaklu pt. „Służba” w Muzeum
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycz-
nych PRL przy ul. Rakowieckiej w Warsza-

wie. Od tego momentu na terenie całego
kraju odbywały się jubileuszowe uroczysto-
ści, m.in.: VI Charytatywny Bal Oficerski
Policji, nadania patronów komendom wo-

jewódzkim Policji, centralne i wojewódzkie
obchody Święta Policji, nadania nowego
sztandaru Komendzie Głównej Policji na
dziedzińcu Belwederu, Festiwal Form Teat-

ralnych, Literackich, Filmowych i  Malar-
skich „100 lat Policji”, konferencje, werni-
saże, wystawy, pokazy, prelekcje i  przed-
sięwzięcia sportowe, a ich kulminacją była

Gala Jubileuszowa
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Gala Mistrzów Sportu w PKOl, podczas któ-
rej okolicznościowym medalem wyróżniono
stu policyjnych sportowców (czyt. s. 19).
Prowadzono także honorową zbiórkę pod ha-
słem „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”.
Z okazji rocznicy powstał też Medal Stulecia
Utworzenia Policji Państwowej. Podsumo-
waniem wszystkich inicjatyw była Gala Ju-
bileuszowa w Łazienkach Królewskich.

GALA I ZAPROSZENI GOŚCIE
Organizatorem gali był Gabinet Komendanta
Głównego Policji, który wspierali Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

oraz koncern PKN Orlen. Uroczystość zor-
ganizowano w zabytkowych wnętrzach Starej
Oranżerii, pamiętającej czasy Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów i uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. W orkiestronie pod sceną
Teatru Królewskiego zasiadła Orkiestra Re-
prezentacyjna Policji w  mundurach galo-
wych, która zapewniała oprawę muzyczną.
Z  dyskretnie zamontowanego rzutnika ki-
nowego wyświetlane były krótkie, efektowne
formy filmowe, poprzedzające wręczenie sta-
tuetek w każdej z kategorii. W rolę konfe-

ransjerów wcielili się Tomasz Wolny z TVP
oraz znana projektantka mody Dorota Kasp-
rzak-Sabik. 

Na widowni Teatru Królewskiego za-
siedli, m.in.: Elżbieta Witek – marszałek
Sejmu RP, prof. Tomasz  Grodzki – mar-
szałek Senatu RP, Mariusz Kamiński – mi-
nister SWiA i  koordynator służb specjal-
nych, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk –
Komendant Główny Policji i jego zastępcy:
nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp.
Kamil Bracha i  insp. Tomasz Szymański,
Grzegorz Piechowiak – poseł na Sejm RP,
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu

ds. Policji, Piotr Walczak – nadinspektor
Służby Celno-Skarbowej, sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów i szef Krajowej
Administracji Skarbowej, Iwona Michałek
– sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, wiceprzewodnicząca Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Policji, gen. bryg. ks.
dr Józef Guzdek – biskup polowy Wojska
Polskiego i  krajowy duszpasterz Policji,
ks. bp Mirosław Wola – naczelny kapelan
ewangelicki Duszpasterstwa Wojskowego,
przewodniczący i  przedstawiciele związ-
ków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń
działających w  Policji oraz współpracują-
cych z  Policją, przedstawiciele świata
nauki, kultury i sportu, przedstawiciele ad-
ministracji państwowej, a  także komen-
danci wojewódzcy Policji, dyrektorzy biur
KGP i oficerowie łącznikowi akredytowani
przy ambasadach RP. W gronie zaproszo-
nych znalazły się osoby wspierające poli-
cjantów w  ich służbie, za co Komendant
Główny Policji przyznał statuetki jubileu-
szowe w następujących kategoriach: „Z his-
torią w nowoczesność”, „Serce dla Policji”,

„Nie ma Policji bez historii”, „Policja w li-
teraturze”, „Policja – sport – prestige” oraz
„Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie”.

POWITANIE
Na początku gali został odczytany list oko-
licznościowy prezesa Rady Ministrów Mateu-
sza Morawieckiego, w którym premier złożył
serdeczne życzenia i podziękowania dla całej
formacji za trud i  poświęcenie w  służbie.
„Gala Jubileuszowa Policji to święto tych,
którzy od lat są gwarantem bezpiecznego ży-
cia Polek i Polaków, święto tych, bez których
budowanie bezpiecznego państwa nie byłoby
możliwe. Dzięki waszej pracy nasi rodacy
czują się dziś bezpiecznie” – napisał Mateusz
Morawiecki, prezes Rady Ministrów.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał
Komendant Główny Policji. Podziękował 
Polakom za zaufanie, jakim obdarzyli Policję 
i – nawiązując do listu premiera – dodał, że
89 proc. (wg danych CBOS) naszych roda-
ków uznało Polskę za kraj, w którym żyje się
bezpiecznie. 

– To najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy
dostać na 100. rocznicę powołania Policji
Państwowej – powiedział gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk. 

Komendant podziękował wszystkim mini-
strom SWiA, z którymi miał zaszczyt współ-
pracować. Po czym przypomniał, że m.in.
dzięki „Programowi modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar-
nej i  Służby Ochrony Państwa w  latach
2017–2020” zakupiono nowoczesny sprzęt
i wyposażanie Policji oraz wzrosły wynagro-
dzenia policjantów i pracowników cywilnych.
Kwota przeznaczona na realizację programu
wyniosła 6 mld zł.

WYRÓŻNIENI
Po oficjalnym otwarciu gali Komendant
Główny Policji podziękował osobom, które
są zaangażowane w działania na rzecz Policji
i zaprosił na scenę wyróżnionych w pierwszej
kategorii „Z historią w nowoczesność” – mar-
szałek Sejmu Elżbietę Witek, ministra SWiA
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Mariusza Kamińskiego oraz dyrektor Centrum Operacyjnego MON
Agnieszkę Glapiak, reprezentującą ministra obrony narodowej Ma-
riusza Błaszczaka.

W kategorii „Z historią w nowoczesność” jako pierwsza statuetkę
otrzymała marszałek Elżbieta Witek, która dziękując za wyróżnienie, po-
wiedziała, że nadzorowanie Policji w jubileuszowym roku 100. rocznicy po-
wołania Policji Państwowej było dla niej zaszczytem. Wspominając Centralne
Obchody Święta Policji w  2019 r. na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, powiedziała:

– Gdyby marszałek Piłsudski tutaj był, z  pewnością byłby z  Państwa
dumny. Jesteśmy dumni z polskiej Policji – stwierdziała marszałek Elżbieta
Witek. Wyraziła też słowa uznania dla Komendanta Głównego Policji za
dotychczasową współpracę i pogratulowała policjantom tak dobrego prze-
łożonego. Na zakończenie swojego wystąpienia złożyła życzenia pracowni-
kom cywilnym i policjantom w związku z jubileuszem. 

Po marszałek Witek statuetkę otrzymał minister Mariusz Kamiński, który
powiedział, że nagroda ta będzie mu przypominała o jego obowiązkach wo-
bec Policji: konieczności tworzenia optymalnych warunków prawnych, or-
ganizacyjnych i finansowych, aby formacja funkcjonowała sprawnie, była
silna i dobrze zorganizowana. Zapewnił, że po konsultacjach z funkcjona-
riuszami, przedstawicielami związków zawodowych i kierownictwem Policji
ministerstwo zaproponuje nowe inicjatywy odpowiadające obecnym po-
trzebom formacji. Następnym nagrodzonym był Mariusz Błaszczak – były
minister SWiA. Przesłany przez niego list odczytała Agnieszka Glapiak –
dyrektor Centrum Operacyjnego MON. Nagrodę przyznano również by-
łemu ministrowi SWiA Joachimowi Brudzińskiemu, któremu jednak obo-
wiązki służbowe nie pozwoliły uczestniczyć w gali.

W kategorii „Serce dla Policji” – za
działalność, która przywraca wiarę w do-
bro człowieka oraz w podziękowaniu za
opiekę nad 250 rodzinami i osobami po-
trzebującymi – nagrodę z rąk nadinsp.
Dariusza Augustyniaka, I zastępcy Ko-
mendanta Głównego Policji, otrzymała
mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – pre-
zes zarządu Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach.

W kategorii „Policja w literaturze”
nagrodę otrzymała Katarzyna Puzyńska
– autorka książek o  Policji pt. „Poli-
cjanci. Ulica” i „Policja bez munduru”,
za sposób zaprezentowania sukcesów
i słabości formacji oraz za przekazanie
części honorarium ze sprzedaży książek
na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach.

Nagrodę wręczył insp. Tomasz Szymański, zastępca Komendanta Głównego
Policji.

W kategorii „Nie ma Policji bez historii” statuetkami wyróżniono
przedstawicieli stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939  r.” za szerzenie
wiedzy o policjantach II RP, o tradycji i historii Policji. Nagrody odebrali:
Teresa Bracka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939 r.” z siedzibą w Katowicach, Anna Wesołowska – prezes Warszawskiego
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i Jarosław Olbrychowski – prezes
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”
w Łodzi. Nagrody wręczył nadinsp. Kamil Bra-
cha – zastępca Komendanta Głównego Policji.

W kategorii „Policja – sport – prestige”
statuetkę otrzymał Czesław Lang – były kolarz,
medalista Igrzysk Olimpĳskich i mistrzostw
świata, zwycięzca i  organizator Tour de Po-
logne, w ramach którego organizowane są Mist-
rzostwa Polski Policjantów w Kolarstwie Szo-
sowym, za promowanie pasji do uprawiania
sportu w środowisku policjantów i pracowni-
ków Policji. Wyróżnionemu nagrodę wrę-
czył nadinsp. Dariusz Augustyniak, I za-
stępca Komendanta Głównego Policji.

W kategorii „Tradycja w służbie lu-
dziom i ojczyźnie” uhonorowano Grze-
gorza Piechowiaka – przewodniczącego
społecznego Komitetu Ufundowania
Sztandaru dla Komendy Głównej Policji
oraz posła na Sejm i  przewodniczącego
Parlamentarnego Zespołu ds. Policji. W po-
dziękowaniu za sztandar ufundowany dla
Komendy Głównej Policji nagrodę wręczył
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komen-
dant Główny Policji. 

Na zakończenie wręczenia statuetek
wyróżnionym Komendant Główny Policji
podziękował funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom Policji
za organizację wszystkich imprez jubileuszowych wchodzących w skład ob-
chodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W czasie gali wsparto
fundację FPWiSpPP.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
Imprezę uświetnili soliści i wokaliści oraz Orkiestra Reprezentacyjna Po-
licji. W przerwach między wręczaniem pamiątkowych statuetek zaśpiewali
m.in.: Katarzyna Bochyńska-Wojdył, zespół wokalny „Nutka”, a gwiazdą
wieczoru była Halina Mlynkova, która jeden ze swoich przebojów za-
śpiewała przy akompaniamencie policyjnej orkiestry. 

Imprezę patronatem medialnym objęły TVP Info i Polskie Radio. 
SŁAWOMIR KATARZYŃSKI

fot. Jacek Herok, Marek Krupa (2)
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Swoją wiedzę potrafią wykorzystać, wygrywając
ogólnopolskie konkursy i turnieje zawodowego
współzawodnictwa policjantów. Są najlepszymi
z najlepszych. W 2019 roku udowodnili to w codziennej
służbie.

P odczas finałów rywalizacji organizowanych w tym roku przez
szkoły Policji w Pile, Słupsku, Katowicach i CSP w Legiono-
wie, komendy wojewódzkie Policji w Białymstoku i Wrocławiu

oraz Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji byliśmy świadkami
rywalizacji na niezwykle wysokim poziomie, gdzie sportowa wola
zwycięstwa nie przesłaniała koleżeńskich postaw. 

NA STOKU 
Podkom. Paweł Cudek (35 lat, w Policji 11 lat) – wygrał V Ogól-
nopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji rozegrane
14 i 15 marca na terenie Stacji Narciarskiej Czorsztyn-Ski w Klusz-
kowcach. Służy w  Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Tarnowie.

Dla podkom.
Pawła Cudka było
to już drugie zwy-
cięstwo w tych za-
wodach. Pierwszy
raz wygrał 2015 r.
W latach 2012
i  2015 startował
także w  finałach
„Patrolu Roku”.

Od 2012 roku
dodatkowo pełni
służbę na zorgani-
zowanych terenach
narciarskich, jest

członkiem grupy realizacyjnej KMP w  Tarnowie. W ramach obo-
wiązków służbowych prowadzi także zajęcia z zakresu technik i tak-
tyki interwencji oraz strzelań policyjnych. Ukończył AWF w Krako-
wie, rekreacyjnie uprawia wiele sportów, od biegów terenowych,
przez tenis stołowy, piłkę nożną i narciarstwo zjazdowe, po spado-
chroniarstwo i taekwondo.

– W służbie cenię kontakt z ludźmi, różnorodność, możliwość roz-
woju na wielu płaszczyznach – mówi podkom. Paweł Cudek.

RATOWNIK WODNY
Asp. sztab. Krzysztof Senk (39 lat, w Policji 15 lat) – zwyciężył
w VI Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratow-

nictwie Wodnym rozgrywa-
nych od 15 do 17 maja na
Dolnym Śląsku. Kierownik
Oddziału Patrolowo-Inter-
wencyjnego Komisariatu
Wodnego KWP we Wrocła-
wiu.

To był jego trzeci start
w  Mistrzostwach Policji
w  Ratownictwie Wodnym
i  drugie zwycięstwo indy-
widualne. Pierwsze odniósł
w  2016  r., a  w  ubiegłym
roku był trzeci. Asp. sztab.
Krzysztof Senk startuje
w  zawodach pływackich,
wyścigach łodzi motoro-
wych i… łowi ryby.

– Praca w komisariacie wodnym pozwala mi na rozwĳanie swoich
pasji i zainteresowań, które od zawsze związane były z wodą. Specy-
fika pracy daje mi możliwość pogłębiania wiedzy oraz umiejętności
m.in. z zakresu przepisów o ochronie środowiska, ustaw o rybactwie
śródlądowym, a także żeglugi. Dzięki tej pracy mam możliwość nie-
sienia pomocy osobom, które znalazły się w bezpośrednim zagrożeniu
utraty życia i zdrowia w wodzie, a także dzielenia się swoją wiedzą,
by w przyszłości takim incydentom zapobiec. Praca ta daje mi dużo
satysfakcji – mówi asp. sztab. Krzysztof Senk.

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC
Sierż. sztab. Krzysztof Sowiński (26 lat, w  Policji 6 lat)
i st. sierż. Kamil Sowiński (23 lata, w Policji 4. rok) – bracia, zwy-
ciężyli w  finale VII
Ogólnopolskich Zawo-
dów Ratowników Poli-
cyjnych z Kwalifikowa-
nej Pierwszej Pomocy,
rozgrywanych od 29 do
31 maja w Szkole Poli-
cji w Słupsku. 

Starszy z  braci,
Krzysztof służy w Wy-
dziale Ruchu Drogo-
wego KMP w  Gdyni.
W tym roku startował
także w XXXII Finale
Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. 

– Służba w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Gdyni to przede
wszystkim ogromne wyróżnienie, ale i  wysoko postawiona po-
przeczka. Możliwość noszenia białej czapki i  pasa daje ogromną 

Zwycięzcy współzawodnictwa 
policjantów w 2019 r.
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satysfakcję i  zobowiązuje do samodoskonalenia i  rozwĳania się
w wielu dziedzinach przydatnych w codziennej służbie. Policja to
formacja, która daje możliwość połączenia służby z moją największą
pasją, jaką jest ratownictwo. Wiedza i umiejętności z zakresu kwali-
fikowanej pierwszej pomocy z pewnością przydają się w codziennej
służbie i życiu prywatnym. Radości z wykonywanych obowiązków
przede wszystkim dostarcza mi kontakt z innymi ludźmi oraz moż-
liwość pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują – mówi sierż.
sztab. Krzysztof Sowiński.

Młodszy z braci, Kamil służy w Wydziale Prewencji Komisariatu
Policji Gdynia-Karwiny. Z Krzysztofem dzieli te same pasje: ratow-
nictwo medyczne, muzykę i wolontariat. Lubi historię, jest aktywny
społecznie.

– Służba w ogniwie patrolowo-interwencyjnym to przede wszyst-
kim możliwość połączenia zamiłowania do ratownictwa i  pracy
z ludźmi. Nabyte przez lata umiejętności z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy, a także doświadczenie w pracy w grupach z młodzieżą
i seniorami niewątpliwie ułatwiają prowadzenie interwencji zarówno
w miejscach publicznych, jak i podczs awantur domowych. To właśnie
ta każdego dnia nowa sytuacja w kontaktach z ludźmi, brak rutyny
i  schematu w  służbie, są dla mnie największą zaletą. Być pośród
ludzi i im pomagać, to dla mnie najważniejszy cel – mówi st. sierż.
Kamil Sowiński.

PATROL ROWEROWY
Sierż. sztab. Krzysztof Winkowski (33 lata, w  Policji 14 lat)
i sierż. Jerzy Monterian (35 lat, w Policji 4 lata) – wygrali II Ogól-
nopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych rozgrywane

od 5 do 7 czerwca w Supra-
ślu. Winkowski służy
w  Sztabie Policji KMP
w  Tarnowie, a  Monterian
w  Referacie Patrolowo-In-
terwencyjnym KPP w No-
wym Targu.

Sierż. sztab. Krzysztof
Winkowski w zawodach po-
licyjnych patroli rowero-
wych startował po raz drugi,
a  wcześniej w  latach 2014
i 2017 brał udział w turnieju
par patrolowych. Trzykrot-
nie grał w reprezentacji ma-

łopolskiej Policji w Mistrzostwach Polski Policji w Piłce Siatkowej.
Startuje także w zawodach strzeleckich IPA. Oprócz tego jest człon-
kiem nieetatowej grupy realizacyjnej, pełni służbę w patrolach ro-
werowych, a zimą narciarskich na terenie działania KMP w Tarnowie.
W sierpniu 2017 r. był delegowany na miesiąc do pełnienia służby
w Bułgarii. Z wykształcenia politolog, ukończył Uniwersytet Peda-
gogiczny w Krakowie. 

– Dzięki służbie w Policji mam możliwość przeniesienia swoich
zainteresowań do codziennej pracy. W wydziale, w którym pracuję,
są zróżnicowane służby, które pełnię m.in. w ramach zabezpieczeń,
patroli rowerowych, patroli narciarskich, czy jako instruktor tak-
tyki i  technik interwencji – mówi sierż. sztab. Krzysztof Win-
kowski. 

St. sierż. Jerzy Monterian w ubiegłym roku w Turnieju Par Patro-
lowych „Patrol Roku” zajął drugie miejsce indywidualnie i pierwsze
drużynowo. Funkcjonariusz od początku pełni służbę w RPI KPP
w  Nowym Targu. W 2019 r. był laureatem plebiscytu „Bohater
w mundurze”. 15 czerwca 2019 r. podczas służby brał udział w akcji

ratowania tonącego mężczyzny. Prawidłowo przeprowadzona reani-
macja na zmianę ze strażakiem przywróciła akcję serca i  oddech
mężczyźnie, dzięki czemu przeżył. Tego samego dnia, podczas po-
wrotu do domu, zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Zdecydowaną
postawą wspólnie z innym policjantem wyeliminował z ruchu pĳa-
nego kierowcę, zanim doszło do nieszczęścia.

Jest absolwentem AWF w Katowicach. Na co dzień miłośnik kaja-
karstwa, raftingu i sportów zimowych, jest instruktorem narciarstwa
alpejskiego. Trenuje także sporty siłowe i sztuki walki. Jest instruk-
torem taktyki i  technik interwencji. Prowadzi zajęcia i  egzaminy
sprawności fizycznej dla policjantów. Funkcjonariusz swoje pasje
realizuje również jako wykładowca w  Państwowej Podhalańskiej
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdzie prowadzi zajęcia z taktyki
i  technik interwencji na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
St. sierż. Jerzy Monterian jest również członkiem nieetatowej grupy
poszukiwawczej funkcjonującej w KPP w Nowym Targu i uczestniczy
w poszukiwaniach osób zaginionych. 

– Każdego dnia przychodząc na służbę, wiem, że czekają mnie
nowe wyzwania. Różnorodność zdarzeń, z którymi się spotykam, po-
woduje, że wyjeżdżając w rejon służbowy, muszę być przygotowany
na wszystkie możliwe scenariusze, jakie przyniesie dzień. Bardzo
motywujące są sytuacje, w których otrzymuję podziękowania od oby-
wateli, którym udało się pomóc czy chociażby doradzić w trudnej
dla nich sprawie. Zawsze staram się być pozytywnie nastawiony do
każdego nowego dnia i  czekających na mnie wyzwań – mówi
st. sierż. Jerzy Monterian.

NADZÓR NAD PRACĄ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZĄ
Podinsp. Alicja Zabłocka (41 lat, w Policji 22 lata) – najlepszy poli-
cjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą finału
V Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2019”, który
odbywał się od 25 do 27 czerwca w Szkole
Policji w Pile. Jest naczelnikiem Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Świd-
nicy. W tym roku pracowała przy sprawie,
którą żyła cała Polska – zabójstwa 10-let-
niej Kristiny w Mrowinach, gdzie uczest-
niczyła w  pierwszych czynnościach na
miejscu zdarzenia, kierując pracą zespołu
oględzinowego.

W konkursie policjantów służby kry-
minalnej startowała po raz drugi.
W ubiegłym roku indywidualnie zajęła
czwarte miejsce, a  drużynowo drugie.
Tym razem zwyciężyła w obu klasyfika-
cjach. Świetnie strzela, m.in. w 2019 r.
wygrała wojewódzkie mistrzostwa poli-
cjantów w strzelaniu dokładnym.

Podinsp. Alicja Zabłocka ukończyła Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Od początku służby
związana jest z KPP w Świdnicy, gdzie od 2016 r. jest naczelnikiem
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Biega amatorsko, interesuje
ją ekologia i prowadzi zdrowy tryb życia. Lubi kibicować skoczkom
narciarskim.

– W pierwszych latach służby sądziłam, że jestem stworzona do
pracy operacyjnej w wydziale kryminalnym. Szybko jednak poczułam
nowe powołanie, z wyboru i z zamiłowania zostałam dochodzeniow-
cem. Uważam, że ze względu na różnorodność zdarzeń, wykonywa-
nych czynności i prowadzonych spraw jest to najbardziej interesujący,
a zarazem najbardziej wymagający rodzaj służby policyjnej. Praca ta
daje satysfakcję, ponieważ przynosi wymierne efekty, jakimi są pomoc
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ofiarom przestępstw, a także wykrycie i postawienie przed sądem
ich sprawców. Jednocześnie pozwala na zdobywanie wiedzy
i umiejętności, a także rozwijanie wielu cech, m.in. systematycz-
ności, samodyscypliny, kreatywności. Kierując pracą wydziału do-
chodzeniowego, trzeba być bardzo elastycznym i błyskawicznie
dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji. Należy szybko po-
dejmować trafne decyzje. To wyzwala taki rodzaj adrenaliny, który
bardzo wciąga, a jednocześnie motywuje – mówi podinsp. Alicja
Zabłocka.

TECHNIK KRYMINALISTYKI
Asp. sztab. Adam Parkitny (40 lat, w Policji 14 lat) – był najlep-
szym technikiem kryminalistyki w finale V Ogólnopolskiego Kon-

kursu „Policjant Służby Kryminal-
nej 2019”, który odbywał się od
25 do 27 czerwca w Szkole Policji
w Pile. Służy w Zespole Techniki
Kryminalistycznej Wydziału Do-
chodzeniowo-Śledczego KPP
w Świdnicy.

On również uczestniczył w czyn-
nościach związanych z  zabój-
stwem dziewczynki w Mrowinach

i podobnie jak jego przełożona podinsp. Alicja Zabłocka w turnieju
policjantów służby kryminalnej w ubiegłym roku indywidualnie zajął
czwarte miejsce i drugie drużynowo.

Asp. sztab. Adam Parkitny lubi sport, a przede wszystkim piłkę
ręczną. Kiedyś grał, teraz jest sędzią z licencją „A” uprawniającą do
prowadzenia rozgrywek centralnych do I ligi włącznie. 

– Najbardziej fascynujące w służbie jest to, że każde zdarzenie
jest inne i niepowtarzalne. Zawsze trzeba być przygotowanym na
różne nietypowe sytuacje i umieć sobie z nimi poradzić, gdyż czyn-
ności nie da się powtórzyć. Jest również duża satysfakcja, gdy nasze
działanie na miejscu przyczynią się do znalezienia i  zatrzymania
sprawcy. Służba ta również wymusza stałe podnoszenie swoich kwa-
lifikacji zawodowych, a przez udział w szkoleniach poznajemy cie-
kawych ludzi – mówi asp. sztab. Adam Parkitny.

POLICJANT DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY
Mł. asp. Piotr Berus (32 lata, w Policji 7 lat) – najlepszy policjant
dochodzeniowo-śledczy finału V Ogólnopolskiego Konkursu „Poli-

cjant Służby Kryminalnej 2019”, rozegranego
od 25 do 27 czerwca w Szkole Policji w Pile.
Służy w zespole dw. z przestępczością gos-
podarczą Wydziału Kryminalnego KPP w Ja-
rocinie.

W turnieju policjantów służby kryminalnej
startował po raz drugi. W 2016 r. zajął trzecie
miejsce. Ukończył AWF w  Poznaniu,
a z wielu sportów, które trenuje amatorsko,
na pierwszym miejscu stawia kolarstwo.

– W pełnionej przeze mnie służbie inte-
resująca jest możliwość rozwoju, uczenia
się przez prowadzenie bardzo zróżnicowa-
nych spraw pod kątem popełniania prze-

stępstw gospodarczych. Nie jest to praca łatwa, wymaga czasu,
dokładności. Ale po zakończeniu jest duża satysfakcja z tego, że
sprawca przestępstwa nie zostaje bezkarny. Wielkim plusem jest
praca w zgranym zespole, w którym zawsze można liczyć na pomoc
kolegów – mówi mł. asp. Piotr Berus.

POLICJANT OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY
W tym roku najlepszym policjantem operacyjno-
-rozpoznawczym Finału Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Policjant Służby Kryminalnej 2019”,
który odbywał się od 25 do 27 czerwca w Szkole
Policji w  Pile był funkcjonariusz z  Komendy
Powiatowej Policji w  Sępólnie Krajeńskim.
Z uwagi na charakter wykonywanej przez niego
pracy prezentacja jego sylwetki jest niemożliwa.

PRZEWODNIK PSA SŁUŻBOWEGO
Asp. Marek Balcerkiewicz (40 lat, w Policji 17 lat) – wraz z psem
Kara (prywatnie Rosi) wygrali XIX Finał Kynologicznych Mistrzostw
Policji rozgrywanych od 3 do 6 wrześ-
nia w CSP w Legionowie, na terenie
Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułko-
wicach. Okazali się najlepsi w kategorii
psów do wyszukiwania zapachów nar-
kotyków i  zapachów materiałów wy-
buchowych. Służą w  Ogniwie Prze-
wodników Psów Służbowych Wydziału
Prewencji i  Patrolowego KMP we
Wrocławiu. 

Asp. Marek Balcerkiewicz wraz
z psem mają doświadczenie w turnie-
jach współzawodnictwa zawodowego.
Mistrzostwa Kynologii Policyjnej wy-
grali już po raz drugi. Pierwszy raz
triumfowali w 2017 r. Startowali rów-
nież w międzynarodowych zawodach
kynologicznych policji w  Czechach
oraz zawodach kynologicznych Żan-
darmerii Wojskowej. Funkcjonariusz
lubi turystykę górską, akwarystykę,
a przede wszystkim to, co jest zwią-
zane z  psami. 6-letnia suczka Kara
jest psem do wyszukiwania zapachów
materiałów wybuchowych.

– W moim przypadku służba to połączenie hobby z pracą, czytanie
i rozumienie odruchów psa, które bardzo jest mi potrzebne w co-
dziennej służbie – mówi asp. Marek Balcerkiewicz o interesującej
stronie wykonywanych obowiązków.

PATROL ROKU
Sierż. sztab. Jarosław Grunt (33 lata, w  Policji 6 lat) i sierż.
Joachim Jakimiuk (24 lata, w Policji 4 lata) – wygrali XXVI Finał
Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patro-
lowych „Patrol Roku”,
rozegranych w  dniach
10–13 września w Szkole
Policji w  Słupsku. Obaj
do niedawna służyli ra-
zem w  Wydziale Patro-
lowo-Interwencyjnym
KMP w Białymstoku. Od
1  listopada sierż.  sztab.
Jarosław Grunt służy
w  Wydziale Kadr, Szko-
lenia i  Obsługi Prawnej
KWP w Białymstoku.
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Sierż. sztab. Jarosław Grunt już po raz drugi startował w policyjnym
„czarze par”. Po raz pierwszy w 2017 r., zajmując 8. miejsce w klasy-
fikacji indywidualnej oraz 3.  miejsce w  klasyfikacji drużynowej.
W tym roku odbierał puchary za zwycięstwa w obu klasyfikacjach.
Przez wiele lat trenował sporty walki, teraz crossfit, a zimą chętnie
jeździ na desce snowboardowej.

– W  mojej służbie interesujące jest przede wszystkim to, że
brak w niej monotonii. Idąc do pracy nie wiemy, czego możemy
się spodziewać, każdy dzień jest inny. Mam satysfakcję z niesienia
pomocy ludziom, którzy jej potrzebują. Dodatkowo służba w Policji
daje możliwości rozwoju swoich zainteresowań, udziału w zawo-
dach, w  których możemy zweryfikować stan swojej wiedzy, jak
i wyszkolenia – mówi sierż. sztab. Jarosław Grunt.

Sierż. Joachim Jakimiuk też lubi sport, przede wszystkim biegi
długodystansowe i siatkówkę.

– W służbie interesujący jest kontakt z ludźmi. Za każdym razem
mamy styczność z  inną osobą, jest to o  tyle ciekawe, że nie ma
mowy o  monotonii w  codziennej służbie. W trakcie pracy często
poddawana jest próbie nasza sprawność fizyczna, jak również psy-
chiczna, dzięki czemu można sprawdzić swoje możliwości na tych
dwóch płaszczyznach – mówi sierż. Joachim Jakimiuk.

ODDZIAŁ PREWENCJI
Pluton Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – wygrał III Ogólnopol-
skie Zawody dla Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów
Prewencji Policji rozgrywane od 13 do 16 maja w SP w Słupsku. Do-

wódcą OPP w  Poznaniu liczącego 472 funkcjonariuszy jest 
insp. Adam Kachel. W Słupsku kierownikiem reprezentacji KWP w Poz-
naniu był zastępca dowódcy OPP w Poznaniu mł. insp. Mariusz Pelec.

Tegoroczne zawody miały nową formułę, bo w  trzech z  sześciu
konkurencji pododdziały składały się z  dobranych losowo trzech
drużyn z różnych garnizonów. Wszystkim tak samo zależało na zwy-
cięstwie, dlatego o sukcesie decydowała umiejętność współdziałania
i  dowodzenia funkcjonariuszami, którzy po raz pierwszy tworzyli
pluton. Z tego zadania świetnie wywiązał się dowódca plutonu OPP
w Poznaniu mł. asp. Krzysztof Kwiatkowski.

– Nasza reprezentacja składała się z osób, które chciały przyjechać
na te zawody, po to by je wygrać. Tę determinację pokazaliśmy
w każdej konkurencji. Nasza współpraca była na medal – mówił na
gorąco po wygranych zawodach mł. asp. Krzysztof Kwiatkowski.

POLICJANT RUCHU DROGOWEGO
Asp. Michał Majcher (33 lata, w  Policji
12 lat) – wygrał XXXII Ogólnopolski Kon-
kurs „Policjant Ruchu Drogowego” rozgry-
wany od 16 do 20 września w CSP w Legio-
nowie i w Warszawie. Służy w Sekcji Kontroli
Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogo-
wego KWP w Krakowie.

W turnieju „Policjant Ruchu Drogowego” startował po raz trzeci.
Już w ubiegłym roku był bliski zwycięstwa, ale ta sztuka udała się
teraz. Od lat interesuje się motoryzacją. Posiada też uprawnienia
kat. „A”, dzięki czemu wszystkie zabezpieczenia może wykonywać,
kierując motocyklem. A jazda jednośladem jest również jego pasją.

– W pełnionej przeze mnie służbie interesująca jest jej różno-
rodność, nowe sytuacje, możliwość niesienia pomocy ludziom. 
W codziennej służbie na drodze dbam o bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu drogowego. Moje zadania to nie tylko kontrolowanie
i nadzorowanie ruchu, ale również edukowanie i przestrzeganie
przed niebezpieczeństwami. Każdego dnia, śledząc stan bezpie-
czeństwa na małopolskich drogach, kiedy nie ma ofiar śmiertel-
nych czuję, że moje i  moich kolegów policjantów działania są
skuteczne. Ponadto realizuję zadania związane z  eskortami 
VIP-ów, którzy odwiedzają nasz region, a także uczestniczę w za-
bezpieczeniach największych imprez masowych, jak np.: Światowe
Dni Młodzieży, Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zako-
panem, Tour de Pologne – mówi asp. Michał Majcher. 

DZIELNICOWY ROKU
Sierż. sztab. Sylwester Grzelak
(32 lata, w Policji 7 lat) – wygrał w ry-
walizacji dzielnicowych finału XII Ogól-
nopolskich Zawodów Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku” rozegranych w Ka-
towicach od 23 do 25 października.

Służy w KPP w Sieradzu, z którą zwią-
zany jest od momentu wstąpienia do Po-
licji. Służbę rozpoczął jako policjant
ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Po czterech latach wzorowej
służby w OPI, został awansowany do rewiru dzielnicowych gminy
Sieradz. Od 1 listopada jest tam kierownikiem rewiru dzielnico-
wych.

– W pracy cenię kontakt z  ludźmi, brak monotonii, możliwość
rozwoju zawodowego, stosunki interpersonalne i może to co powiem,
jest górnolotne, ale możliwość pomocy ludziom – mówi sierż. sztab.
Sylwester Grzalak. 

KIEROWNIK REWIRU
DZIELNICOWYCH
Asp. Krzysztof Błachut z  KWP
w Krakowie (37 lat, w Policji 12 lat) –
najlepszy w rywalizacji kierowników re-
wiru dzielnicowych finału XII Ogólno-
polskich Zawodów Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku” rozgrywanych
w Katowicach od 23 do 25 października.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
w KPP w Suchej Beskidzkiej.

Dla asp. Krzysztofa Błachuta jest to
już drugie zwycięstwo w zawodach o tytuł „Dzielnicowego Roku”,
z tą tylko różnicą, że w 2016 r. zwyciężył w rywalizacji dzielnicowych.
Nie zmieniło się natomiast to, że zarówno wtedy, jak i teraz zwyciężył
także w klasyfikacji drużynowej. Ukończył Staropolską Szkołę Wyższą
w  Kielcach na kierunku pedagogika w  specjalności resocjalizacja
z pracą sądową.

– W pełnionej służbie interesująca jest różnorodność wykonywa-
nych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, w tym
prowadzona działalność profilaktyczna na rzecz społeczności lokalnej
– mówi asp. Krzysztof Błachut.
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OSKARŻYCIEL PUBLICZNY
Asp. sztab. Krzysztof Kamiński (44 lata,
w Policji 13 lat) – zwyciężył w finale II Ogól-
nopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oska-
rżycieli Publicznych (o  konkursie czytaj na 
s. 14) rozegranym 18 i 19  listopada w Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie. Służy
w Zespole ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji
KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył

Wydział Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.
W konkursie dla policjantów – oskarżycieli publicznych startował

drugi raz. W ubiegłym roku zajął szóste miejsce. Oskarżycielem pub-
licznym jest od pięciu lat. 

– Służąc w komórce wykroczeń można spotkać się z różnymi ży-
ciowymi sytuacjami, dlatego muszę być na bieżąco ze zmianami
w prawie. Poświęcam się pracy całkowicie, więc czas biegnie mi na-
prawdę szybko – mówi asp. sztab. Krzysztof Kamiński.

DYŻURNY
Podkom. Robert Stypiński (35 lat, w Policji
15 lat) – zwyciężył w Finale II Ogólnopolskiego
Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organi-
zacyjnych Policji rozegranym 28 i 29 listopada 
w Szkole Policji w Katowicach. Służy w Sztabie
Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Na stanowisku dyżurnego pracuje dwa lata.
W 2006 r. uczestniczył w ogólnopolskim finale
Turnieju Par Patrolowych. Regularnie startuje

w zawodach strzelectwa sportowego. Trenuje sztuki walki, interesuje
się historią. Jest magistrem prawa. Ukończył Wyższą Szkołę Admi-
nistracji i Biznesu w Warszawie.

– Dwa lata na dyżurce to nie jest dużo, ale jak przyjmowałem się
do Policji, to za każdym razem, jak patrzyłem na dyżurnych, to my-
ślałem o tym, by kiedyś zostać właśnie jednym z nich. Bo dyżurny
to osoba, która musi posiadać szeroką wiedzę ze wszystkich rodzajów
służb. Dlatego zawsze dokształcałem się, bo wiedziałem, że dotarcie
do tego celu nie przyjdzie samo.

Podkom. Robert Stypiński ma bogate doświadczenie zawodowe.
Służył w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym, Wydziale ds. Nielet-
nich, potem w Wydziale do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
KMP w Ostrołęce. Na stopień podkomisarza awansował w 2018 r.

– W KMP w Ostrołęce pracujemy w obsadzie dwuosobowej. Ja,
jako dyżurny, i zastępca dyżurnego. Dla mnie czas reakcji jest prio-
rytetowy. Gdy jestem na stanowisku kierowania, to przedkładam
szybkość dojazdu patrolu na miejsce zdarzenia nad szybkością wpro-
wadzenia informacji do systemu SWDP. Tak jest szczególnie, gdy
chodzi o interwencję domową i w zdarzeniu udział mogą brać bez-
bronne dzieci. Jak ktoś potrzebuje pomocy, to każda sekunda jest
bezcenna. Stanowisko dyżurnego jest bardzo ważne w każdej jed-
nostce, bo to od niego zależne są pierwsze i często najważniejsze
decyzje dotyczące pierwszych czynności wykonywanych na miejscu
zdarzenia. Dlatego potrzebne są tego typu turnieje kwalifikacji za-
wodowych, bo służą profesjonalizacji Policji, a to przekłada się na
bezpieczeństwo obywateli. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Krzysztof Chrzanowski, Andrzej Chyliński, Aneta Giżyńska, 

Izabela Pajdała-Kusińska, Paweł Ostaszewski, KWP we Wrocławiu

INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE
LAW ENFORCEMENT | TACTICAL SOLUTIONS | HOMELAND SECURITY

4 – 5.03.2020 
NORYMBERGA, NIEMCY
ENFORCETAC.COM

Partner konferencji

Tylko dla organów bezpieczeństwa,
po okazaniu odpowiedniego dokumentu.

                                              

R E K L A M A  
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Asp. sztab. Krzysztof Kamiński z Komendy Powiatowej
Policji w Tomaszowie Mazowieckim wygrał
Finał II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów
– Oskarżycieli Publicznych rozegranego w Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie. W ubiegłorocznym
finale był szósty. 

Do
finału dotarło 17 funkcjonariuszy służby prewencyjnej re-
prezentujących komendy wojewódzkie oraz Komendę Sto-
łeczną Policji. Dla nich był to trzeci etap rywalizacji, po

konkursach rozegranych w  jednostkach, a  potem w  garnizonach.
Wśród nich było aż sześć kobiet. To najwyższy odsetek pań w finałach
policyjnej rywalizacji zawodowej.

Finał konkursu składał się z trzech konkurencji: wygłoszenie przez
oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego, pisemna analiza
akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów
formalnych i merytorycznych oraz test wiedzy. 

–  To wy jesteście trzonem i motorem służby prewencyjnej. To wasza
rola jako oskarżycieli publicznych jest wiodąca, jeśli chodzi o służbę
prewencji. Tego rodzaju konkurs jest doskonałą formą sprawdzenia się
i zaprezentowania swoich umiejętności. Jest to okupione nie lada wy-
siłkiem i trudem, bo poza kursem dla oskarżycieli publicznych musicie
państwo spędzać wiele czasu na ciągłym przyswajaniu wiedzy. Wszyscy
już jesteście zwycięzcami, bo dotarliście do finału – powiedział przed
rozpoczęciem rywalizacji naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji
Komendy Głównej Policji nadkom. Piotr Lubaszko.

EWALUACJA NA GORĄCO
Organizatorzy nie zamierzali ułatwiać życia uczestnikom i tak przy-
gotowali dla nich zadania konkursowe, by ci mogli nie tylko zapre-
zentować się z  najlepszej strony, ale także mieli świadomość, że
nadal muszą pracować nad swoim warsztatem.  Dlatego ewaluację
pod okiem ekspertów przeprowadzano na gorąco, tuż po zakończeniu
każdej konkurencji i podaniu wyników. Wiedza ta dla funkcjonariuszy
była bezcenna. 

Przykładowo, po pierwszej konkurencji (przemowie końcowej wy-
głaszanej przez oskarżyciela publicznego) przewodniczący zespołu

eksportów oceniający uczestników wskazał obszary, w których do-
chodzi do błędów:

–  Przypominamy, że tylko w przypadku powinowactwa ustanie
stosunku małżeństwa powoduje, że te osoby są nadal osobami naj-
bliższymi. Natomiast uprawomocnienie się wyroku rozwodowego
sprawia, że byli małżonkowie są osobami obcymi w rozumieniu de-
finicji kodeksowych. Kolejna sprawa. Już od jakiegoś czasu kładziemy
nacisk na prawidłową terminologię używaną w  naszych szeregach
z uwzględnianiem rekomendacji pełnomocnika Komendanta Głów-
nego Policji ds. ochrony praw człowieka dotyczących interwencji
wobec osób z  zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących
swoich zachowań z innych przyczyn. I tak, w przygotowanym przez
nas założeniu doszło do kradzieży wózka inwalidzkiego 16-letniego
chłopca. Używamy zwrotu „osoba z niepełnosprawnością”, a nie „osoba

Bezcenne doświadczenie

Nowym elementem
konkursu było
wystąpienie
oskarżyciela
posiłkowego na sali
rozpraw 

Podczas pisemnych
sprawdzianów wiedzy
i testów policjanci
mogli korzystać
z ustaw i kodeksów

Uczestnicy i organizatorzy Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych
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niepełnosprawna”… W trakcie wygłoszenia przemówienia koń-
cowego usłyszeliście obelgi pod swoim adresem. Jeżeli obwiniony
przemawia niekoniecznie w sposób kulturalny, wy mówcie, gdy
on skończy. Nie nakładajcie głosów, nie używajcie zwrotu „ściganie
wykroczenia na wniosek pokrzywdzonego”. Takiego trybu nie
ma. W przypadku wykroczeń mamy tylko dwa tryby ścigania: 
„z urzędu” i „na żądanie pokrzywdzonego”. 

Dwie kolejne konkurencje były pisemne, przy czym test wie-
dzy zawierający 50 zadań zamkniętych okazał się kluczowy, jeśli
chodzi o wyniki klasyfikacji generalnej konkursu. Wymagał on
znajomości prawa, w szczególności ustaw: kodeks wykroczeń,
kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny,
kodeks postępowania karnego i Prawo o  ruchu drogowym, na
które w tym roku organizatorzy położyli nacisk.

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA
Konkurs wygrał doświadczony funkcjonariusz reprezentujący
Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi asp. sztab. Krzysztof Ka-
miński. Kiedyś był dzielnicowym, a od pięciu lat jest oskarży-
cielem publicznym. 

– W sądzie jestem często. Bywa, że w rozprawach uczestniczę
trzy razy w tygodniu – mówi asp. sztab. Krzysztof Kamiński. 

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oska-
rżycieli Publicznych rozegrano pod patronatem honorowym Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i  Administracji oraz patronatem
Komendanta Głównego Policji. Nadzór nad przebiegiem i orga-
nizacją wydarzenia sprawowała komendant Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie. Nagrody zwycięzcom wręczali komendant
CSP insp. Anna Rosół oraz zastępca dyrektora Biura Prewencji
KGP insp. Piotr Kulesza.

– W swoich jednostkach wyznaczacie standardy i  jesteście
przykładem dla innych funkcjonariuszy wykonujących funkcję
oskarżyciela publicznego – powiedziała insp. Anna Rosół podczas
ceremonii zakończenia konkursu.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Zwycięzcy 
I miejsce – asp. sztab. Krzysztof Kamiński, KPP w Toma-
szowie Mazowieckim (KWP w Łodzi),
II miejsce – asp. Waldemar Ostrowski, KPP w Kluczborku
(KWP w Opolu),
III miejsce – asp. szt. Grzegorz Starzyk, KPP w Jarosławiu
(KWP w Rzeszowie).
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Triumfatorom nagrody wręczali komendant CSP w Legionowie
insp. Anna Rosół i zastępca dyrektora BP KGP insp. Piotr Kulesza
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Służba dyżurnych to serce jednostki, gdzie skupia się
jej cała aktywność. O dyżurnych nie mówi się jednak
zbyt wiele, zwłaszcza gdy wszystko idzie zgodnie
z planem. Mało kto zauważa zadania, jakie realizują oni
w codziennej służbie, a które często są skomplikowane.
Taką szansę dał II Finał Ogólnopolskiego Turnieju Służby
Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Wygrał go
podkom. Robert Stypiński z Komendy Miejskiej Policji
w Ostrołęce.

T egoroczny finał „Dyżurnego Roku” rozegrano 28 i 29 listopada
w Szkole Policji w Katowicach. Startowało w nim 17 zwycięz-
ców eliminacji w  komendach wojewódzkich Policji oraz Ko-

mendzie Stołecznej Policji. 

ZIMNA KREW
– Większość to policjanci, którzy służą w komendach powiatowych.
Nie mówię, że w komendach powiatowych jest łatwiej niż w miej-
skich, ale na pewno jest inaczej – zauważył komendant SP w Kato-
wicach insp. dr Rafał Kochańczyk. Jedenastu finalistów turnieju
przyjechało do Katowic z komend powiatowych, pięciu z miejskich,
a jeden z komendy rejonowej w Warszawie. Ale to nie miejsce peł-
nienia służby miało pomóc w zwycięstwie. Decydowała o tym umie-
jętność komunikowania, szybkość podejmowania trafnych decyzji,
swoboda w  obsłudze Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji,
sprawne dysponowanie posiadanymi siłami i środkami, wszechstronna
wiedza policyjna, a także dużo zimnej krwi. Gdy jej komuś zabrakło
w pierwszej konkurencji, czyli symulacji na stanowisku kierowania
dyżurnego jednostki Policji, punkty za wykonanie niezbędnych czyn-
ności przepadały bezpowrotnie. 

40 MINUT JAK DWA LATA
Symulowana służba dyżurnego trwała 40 minut. Tylko i aż 40 minut,
bo w  tym czasie działo się naprawdę wiele. Najpierw do okienka
w komendzie podszedł mężczyzna proszący dyżurnego o zbadanie
trzeźwości, ponieważ nie był pewien, czy może wsiąść za kierownicę

swojego samochodu... W 5. minucie do dyżurnego zadzwonił funk-
cjonariusz z innej jednostki Policji, pełniący służbę dyżurnego w za-
stępstwie w ramach tzw. rezerwy kadrowej. Miał problem, bo nie
znał procedur badania Alcosensorem IV...  Dwie minuty późnej za-
dzwonił pracownik punktu pocztowego, na który był napad z bronią
w ręku... W 20. minucie zadzwonił bezdomny, twierdząc, że w wiacie
śmietnikowej znalazł poćwiartowane zwłoki ludzkie...

Dyżurny miał do dyspozycji mapę terenu i dwa dwuosobowe patrole
ogniwa patrolowo-interwencyjnego, przewodnika z psem, grupę zda-
rzeniową i patrol ruchu drogowego. Wciąż otrzymywał kolejne infor-
macje i  jednocześnie informował o  istotnych sprawach dyżurnego
KWP, prokuratora, rzecznika prasowego i komendanta powiatowego.

– Jestem z  małej jednostki, 200 etatów. Ostrołęka liczy 50 tys.
mieszkańców, tyle samo jest w powiecie. Nigdy się z tym nie spotka-
łem, by w 40 minut wykonać tyle czynności. Dla mnie to sukces, że
zorganizowałem zadania dla wszystkich policjantów – powiedział pod-
kom. Robert Stypiński, który wygrał tę konkurencję, a potem cały
turniej. I dodał z uśmiechem: – Zabrało mi to chyba dwa lata życia.

Drugą konkurencją był test wiedzy policyjnej, który potwierdził,
że podkom. Robert Stypiński przyjechał do Katowic świetnie przy-
gotowany. Tu był trzeci i  jeszcze powiększył przewagę punktową
nad rywalami.

SPRAWDZIAN SERCA
– Już po raz drugi mogliśmy sprawdzić, w  jakim stopniu dyżurni
z jednostek terenowych przyswoili sobie nowe akty i przepisy prawa
związane z  funkcjonowaniem służby dyżurnej. Na poziomie cen-
tralnym chcemy wiedzieć, czy w województwach są jakieś elementy
służby, nad którymi musimy zwiększyć nadzór. Tym bardziej że na
turnieju mamy typowe zagadnienia, z  którymi spotyka się ponad
pięć tysięcy dyżurnych w codziennej służbie szczebla podstawowego
komisariatu, komendy rejonowej, powiatowej czy miejskiej – mówił
ekspert zespołu sędziów „Dyżurnego Roku 2019” i Głównego Sztabu
Policji KGP podinsp. Andrzej Swobut. 

Gdy znane były już wyniki, z uczestnikami turnieju spotkali się
jego organizatorzy z Głównego Sztabu Policji KGP i Szkoły Policji
w Katowicach.

– Gratuluję wszystkim uczestnikom bez względu na zajęte miejsce.
Macie prawo wrócić z podniesioną głową do swoich jednostek. Każdy
z was jest najlepszy w  swoich województwach. Mam nadzieję, że

Dyżurny Roku 2019

Pierwsza minuta symulowanej służby dyżurnego

Zespół podgrywający, koordynator oraz
osoby odpowiedzialne za obraz
i dźwięk pracowali w pełnym skupieniu
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był to także dobry moment, aby nawiązać znajomości i wymienić się
doświadczeniami. To będzie procentować w przyszłości – powiedział
zastępca dyrektora GSP KGP mł. insp. Tomasz Maluszczak. 

Na uznanie zasłużyli wszyscy przygotowujący turniej i  biorący
w nim udział, bo wiedzą i doświadczeniem musieli się wykazać nie
tylko zawodnicy, ale także zespoły podgrywające, osoby koordynujące
przebieg pierwszej konkurencji, a  także odpowiedzialne za obraz
i dźwięk. Jeśli można ich pracę porównać do czegokolwiek, to chyba
do kolejnego odcinka sitcomu, którego nie było czasu nagrać, więc
aktorzy grali przed kamerami „na żywo”. 

– Chciałem podziękować współpracującej z nami Szkole Policji w Ka-
towicach, sędziom i osobom podgrywającym scenki. Bez waszej ciężkiej
pracy nie udałoby się to tak sprawnie zorganizować turnieju. Cieszymy
się, że możemy współpracować ze szkołą, która ma odpowiednią in-
frastrukturę. Razem zbieramy doświadczenia i mam nadzieję, ze kolejny

finał będzie stał na jeszcze wyższym poziomie – powiedział naczelnik
Wydziału Dyżurnych GSP KGP mł. insp. Piotr Urbanik.

Podczas gali finałowej nagrody wręczali Komendant Główny Policji
– gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant Szkoły Policji w Ka-
towicach insp. dr Rafał Kochańczyk oraz zastępca dyrektora Głów-
nego Sztabu Policji  –  mł. insp.  Tomasz Maluszczak. Patronat 
honorowy nad turniejem objął Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Zwycięzcy finału

I miejsce –  podkom. Robert Stypiński – KMP w  Ostrołęce
(KWP zs. w Radomiu) 
II miejsce –  podkom. Paweł Lesiak – KPP w  Rawie Mazo-
wieckiej (KWP w Łodzi) 
III miejsce – mł. asp. Tomasz Jakubowski – KMP w Szczecinie
(KWP w Szczecinie)

Gratulacje i nagrody
Zwycięzcy turnieju otrzymali: złotą, srebrną lub brązową od-
znakę zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej,
nagrody i dyplomy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także okolicz-
nościowe puchary. 
– Przez cztery lata byłem dyżurnym komendy miejskiej Policji.
Wiem, jak uniwersalną wiedzą trzeba się wykazać, pełniąc tę
służbę. Mam też świadomość tego, jak niezwykła jest wasza
rola, dyżurnego jednostki w codziennym funkcjonowaniu pol-
skiej Policji. Przez siedem dni w tygodniu docierają do was
informacje od ludzi, którzy potrzebują pomocy. I od waszego
poziomu wiedzy, umiejętności zależy to, jak będziecie dys-
ponowali często niewystarczającymi środkami. Ale jak widać
po opiniach ludzi, których chronimy, absolutna większość
mieszkańców czuje się bezpieczna w pobliżu miejsca swego
zamieszkania – 89  proc. Polaków uważa nasz kraj za bez-
pieczny, a 75 proc. ocenia pozytywnie funkcjonowanie Policji.
To też jest wasza zasługa, bo zawsze uważałem, że serce Po-
licji, czyli służba dyżurna, ma ogromny wpływ na to, jak kształ-
towany jest wizerunek naszej formacji – powiedział na zakoń-
czenie Komendant Główny Policji gen.  insp.  dr  Jarosław
Szymczyk.
W uroczystym zakończeniu turnieju uczestniczyli również: za-
stępcy komendantów wojewódzkich w Katowicach, Wrocławiu
i  Kielcach, były dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP –
insp. w st. spocz. Grzegorz Baczyński, przedstawiciele woje-
wody śląskiego oraz prezydenta Katowic, a także reprezentu-
jąca środowisko akademickie prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

Sędziowie na bieżąco oceniali działania dyżurnych

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i komendant SP w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk pogratulowali wszystkim
uczestnikom, sędziom i organizatorom finału turnieju „Dyżurny Roku 2019”
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Od 27 października do 1 listopada 2019 r. na terenie Ośrodka
Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie przeprowadzono
kolejną edycję praktycznych warsztatów w ramach platformy
ATLAS – zrzeszającej specjalne jednostki interwencyjne
(kontrterrorystyczne) państw Unii Europejskiej.

Jesienny ATLAS

Ć wiczenia zorganizowała Sekcja Strzelców Wyborowych Central-
nego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA w ramach
przewodnictwa nad forum SNIPER platformy ATLAS, jednego

z elementów współpracy między zrzeszonymi jednostkami wspólnoty.
Tematem przewodnim było współdziałanie strzelców wyborowych z ze-
społami bojowymi przy wykorzystaniu łodzi oraz śmigłowca S70i Black
Hawk, z pokładu którego strzelano do celów naziemnych i nawodnych.
Zajęcia poprzedzone były wykładami oraz praktycznym pokazem sys-
temu przeznaczonego do przechwytywania bezzałogowych statków po-
wietrznych. Zaprezentowane zostały również możliwości wykorzystania
ruchomych celów reaktywnych jako jednej z form prowadzenia trenin-
gów dla strzelca wyborowego. 

Uczestnikami przedsięwzięcia byli przedstawiciele policji
z 15 państw Unii Europejskiej zrzeszonych w platformie ATLAS.
W szkoleniu uczestniczyło również 8 pilotów śmigłowca Black
Hawk, funkcjonariusze CPKP BOA wyznaczeni jako instruktorzy
prowadzący poszczególne zajęcia oraz funkcjonariusze zabez-
pieczenia medycznego i  logistycznego. Łącznie uczestników
szkolenia było – 61 osób. Możliwość wykorzystania wojskowych
obiektów poligonowych daje stronie polskiej bardzo duże moż-
liwości organizacyjne, a wiele jednostek policyjnych UE pierwszy

raz miało okazję skorzystać z możliwości działania w tak realnych
warunkach z wykorzystaniem amunicji bojowej.

Samo przedsięwzięcie dało również możliwość spotkania się
przedstawicieli środowiska strzelców wyborowych państw Unii
Europejskiej i  nawiązania kontaktów między poszczególnymi
jednostkami, jak również możliwość wymiany doświadczeń w za-
kresie optymalnego wykorzystania strzelca wyborowego w dzia-
łaniach kontrterrorystycznych. 

kom. MARIUSZ OLECHNOWICZ z CPKP BOA
zdj. CPKP BOA
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U roczystość odbyła się 22 listopada br.
w  siedzibie Polskiego Komitetu
Olimpĳskiego w Warszawie. Wyróż-

nienia stu najlepszym policyjnym sportow-
com wręczyli Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz prezes
Polskiego Komitetu Olimpĳskiego Andrzej
Krasiński. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się m.in.: prezes Polskiego Związku
Kolarskiego Krzysztof Golwiej, prezes Pol-
skiego Związku Zapaśniczego Andrzej Sup-
ron, prezes Polskiego Związku Kickboxingu
Piotr Siegoczyński, wiceprezes Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majew-
ski, dyrektor Sportowy PZPN Stefan Ma-
jewski, prezes Ekstraklasy SA Marcin Ani-
mucki, sekretarz Polskiego Związku
Bokserskiego Cezary Jedliński oraz meda-
liści Igrzysk Olimpĳskich.

kowym kaflem, jakich sto wyprodukowała
z  okazji setnej rocznicy powstania Policji
Państwowej fabryka Paradyż SA.

Ceremonia wręczania wyróżnień policyj-
nym sportowcom, którzy stawili się w mun-
durach wyjściowych – prócz, co zrozumiałe,
dwojga pracowników cywilnych – trwała
przeszło godzinę. Na dużym ekranie pre-
zentowano krótkie informacje o  każdym
z nich. Warto wspomnieć, że wśród wyróż-
nionych byli także mistrzowie świata i Eu-
ropy. Komendant Główny Policji gen. insp.
Jarosław Szymczyk, podsumowując uroczys-
tość, powiedział m.in.: 

– Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że
mogłem dziś stanąć tu przed Wami. Mam
dla Was ogromny szacunek i  uznanie, 
ponieważ odnosicie ogromne sukcesy. To
dzięki Wam obywatele wiedzą, że nie tylko
służymy, ale mamy też swoje pasje i takich
ludzi jest w polskiej Policji naprawdę mnó-
stwo i  że są to wspaniali ludzie. Zawsze
powtarzam, że właśnie największym kapi-
tałem naszej formacji są ludzie, którzy
w niej pracują i pełnią służbę, a Wy jeste-
ście tego twierdzenia najlepszymi ambasa-
dorami. Na całym świecie prezentujecie
najwyższy sportowy poziom, nosząc poli-
cyjny mundur. Jesteśmy z  Was wszyscy
ogromnie dumni.

100 sportowców 
na 100-lecie

Galę rozpoczęła „transmisja” w wykonaniu
Michała Zawadzkiego z  redakcji sportowej
TVP i Andrzeja Strejlaua, legendarnego tre-
nera polskich piłkarzy – obydwaj panowie
prowadzili dialog „ubrani” w  słuchawki
i  w  taki „telewizyjno-radiowy” sposób za-
prosili wszystkich na uroczystość. Jako
pierwszy głos zabrał gospodarz obiektu An-
drzej Krasiński, który powiedział, że jest dla
niego ogromnym zaszczytem, iż w roku set-
nego jubileuszu Polskiego Komitetu Olim-
pĳskiego mogą gościć przedstawicieli insty-
tucji, która tak samo obchodzi sto lat.
Podkreślił też znaczenie wieloletnich związ-
ków między komitetem a Policją i podzię-
kował za wkład, jaki w polski sport wniosła
ta formacja. Z tej okazji uhonorował Komen-
danta Głównego Policji medalem stulecia
PKOI. Szef Policji zrewanżował się pamiąt-

Od wielu lat Komenda Główna Policji organizuje uroczystość,
podczas której wyróżnia najlepszych policyjnych

sportowców. W tym roku – z okazji 100. rocznicy
powołania Policji Państwowej – wyróżniono stu
policjantów i pracowników Policji, którzy osiągnęli
poziom mistrzowski w wybranych przez siebie

dyscyplinach. A przy okazji uhonorowano też…
policyjnych raperów.
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Policyjnym sportowcom podziękował
także podinsp. Andrzej Szary z Niezależnego
Związku Zawodowego Policjantów.

Podczas gali wyróżniono również czwórkę
policyjnych raperów, którzy niedawno nagrali
teledysk do utworu „Dumny z bycia psem”.
W ciągu zaledwie kilku dni osiągnął liczbę po-
nad 800 tys. wyświetleń. Nagrali go w czasie
wolnym od służby, ale przekazują w nim treści
popularyzujące zawód policjanta widziany
oczami funkcjonariuszy pełniących służbę na
ulicach polskich miast i wsi. Dochód, jaki uzys-
kają, zostanie przekazany na Fundację Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
Galę zakończył recital piosenkarki Magdaleny
Tul, znanej m.in. z  telewizyjnego programu
„Jaka to melodia?”. 

CZAK
zdj. Jacek Herok 

i Marek Krupa (1)

Dumny 
z bycia 

psem
Jestem policjantem, czyli JP
Psy dają głos, nie CHWDP
Chcę wam dać prawdę, dumny z bycia psem
Prosto z ulicy rap, tu bez żadnych ściem
Robimy porządek na polskich ulicach
Zło czy dobro, cienka niebieska linia
Funkcjonariusze, crème de la crème
Psy dają głos, dumny z bycia psem.

To refren piosenki w  rytmie rap „Dumny z bycia psem”. Słyszeli ją już chyba
wszyscy policjanci, od patrolującego ulicę po szefa Policji. Teledysk jest hitem
internetu i  formą promocji formacji, jakiej nigdy nie było. Jego autorami są

czterej policjanci, którzy nagrali piosenkę i klip w czasie wolnym od służby. Jednego 
z nich – Piotra Chwastowskiego w czerwcu tego roku Biuro Komunikacji Społecznej
KGP zaprosiło do udziału w wielkiej gali Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych,
Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, podczas którego przed festiwalową
publicznością wykonał utwór „Razem bezpieczniej”. 
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Teledysk na kanale YouTube „Dumny z  bycia psem” ukazał się
12 listopada o godzinie 20. Kilka minut później do jego pomysłodawcy
asp. sztab. Piotra Chwastowskiego zadzwonił rzecznik Komendanta
Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka: „Widział to już szef. Chce się
z wami spotkać w następny piątek, w Warszawie, podczas gali sportu”. 

Filmów muzycznych w sieci każdego dnia pojawiają się dziesiątki,
może setki, ale tylko niektóre zostają dostrzeżone. Z tym mogło być
tak samo albo gorzej. „Dumny z  bycia psem” mógł zostać zalany
hejtem. Przez wszystkich. Raperów i hiphopowców, dla których po-
licjanci są ulubionym negatywnym bohaterem ich tekstów, jak i przez
samych policjantów, którym niekoniecznie musiało się spodobać, że
funkcjonariusze w mundurach pojawiają się przy takiej, a nie innej
muzyce. Stało się jednak inaczej. Dobrze.

Licznik wyświetleń YT na stronie „Dumny z  bycia psem” nie
przestawał się kręcić. Do tego dochodziły komentarze i lajki. Zde-
cydowanie więcej w górę niż w dół. Licznik pokazywał wyświetlenia:
100 tysięcy, pół miliona w pięć dni, 800 tysięcy. Zaraz będzie, a może
już jest milion. 

Takie wyniki mają gwiazdy hip-hopu. Policyjni raperzy są nieznani.
Mają za to mundury i kruszą beton po obu stronach barykady. Z jed-
nej budują pozytywny wizerunek formacji. Z drugiej środowisko hip-
-hopowe nie może się przyczepić, bo teledysk nakręciły i nagrały te
same firmy, których artyści mają wielomilionowe wyświetlania na
YT. Dla zachowania twarzy, bo Policji nie można przecież pochwalić,
piszą: „Ok. Nagrali. Super brzmi. Ale to jednak psy”. 

„Dumny z  bycia psem” to projekt niezależny. Powstał, bo jego 
autorzy czuli taką potrzebę, a  nie dlatego, że było polece-
nie. O wszystko, poczynając od pieniędzy na realizację klipu, a koń-
cząc na zgodzie o  wystąpienie w  teledysku w  mundurze, zadbali
sami. 

Wy mówicie na nas psy
Bo lubimy sobie węszyć
Tam, gdzie dzieje się coś złego
To jesteśmy zawsze pierwsi
Mundur, pistolet, gaz i kajdanki
Jesteśmy jak skalpel, co usuwa chore tkanki
Ciebie napędza hejt i szyderstwo
Ja na sztandarze mam honor i męstwo
Jestem tak jak ty, człowiekiem z krwi i kości
Dla tych, co łamią prawo – zero litości
Jak pies wierny, dążący do celu
Nie zginam karku, nie odczuwam też lęku
Próbujesz mnie skrzywdzić i drwisz sobie z prawa
Za mną stoi sfora, a to już nie zabawa
W boju zjednoczona wielka granatowa armia
Na piersi połyskuje dumnie blaszana gwiazda
Niezbędne ogniwo sprawiedliwości
Sfora jest gotowa zapolować dziś na kości.

Pierwszą zwrotkę napisał i  zaśpiewał w  teledysku prowadzący
kanał i  profil „Psy dają głos” asp. sztab. Piotr Chwastowski –
„811811”. Pisaliśmy o nim w ubiegłym roku, w wydaniu specjalnym
(nr 12), gdy przedstawialiśmy policyjnych pasjonatów. W internecie
zamieścił swój muzyczny projekt „PROFIRAPTYKA – profilaktyka
przez rap”. W ten sposób starał się dotrzeć do młodych ludzi. Chciał
im pokazać, do czego prowadzą złe uczynki. Teraz poszedł dalej.

– Od trzech lat nagrywam swoje piosenki hip-hopowe, rapowe czy
profilaktyczne – mówi Chwastowski. – Teraz pomyślałem sobie, że
nagram fajną piosenkę motywacyjną, o tym, że jestem dumny z bycia
policjantem. Ale od momentu jak to sobie wymyśliłem, dokonała się
ewolucja pomysłu. Pomyślałem, że przecież nie tylko ja jestem poli-

cjantem, nie tylko ja jestem z tego dumny i chciałem w to wciągnąć
innych chłopaków, którzy też być może tworzą muzykę. 

Pierwszym jego krokiem było znalezienie Wojtka Szerejki. Chwas-
towski nie wiedział, gdzie podział się autor kultowego dla policjantów
utworu „Prewencja Olsztyn”. 

– Ta piosenka powstała w 2006 roku, wtedy, gdy ja przyjąłem się do
służby, więc w głowie siedziała mi od zawsze. Nie wiedziałem, gdzie go
szukać, ale wtedy pomogły znajomości w internecie i w 5 minut miałem
jego numer telefonu. Zadzwoniłem do niego. Na początku był scep-
tyczny, ale wysłałem mu muzyczne bity i powiedziałem, jaka jest idea.
Miałem jednak do niego prośbę, wręcz żądanie. Nie wyobrażałem sobie,
aby jego zwrotka nie zaczynała się od słów z  tamtego utworu, czyli:
„opanowanie, perfekcja, profesjonalizm”. I  miała być zaśpiewana 
tym jego charakterystycznym głosem. On w to wszedł, odrdzewił się,
odkurzył swoje umiejętności rapowania. I nagrał – opowiada Chwas-
towski.

Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm
Każdy niebieski brat życie zostawia na szali
Wychodząc z domu, nigdy się nie wie
Czy zdejmiesz kogoś, czy zdejmą ciebie
Nikt mnie nie zmuszał, sam tego chciałem
Był inny zawód, taki wybrałem
Bo w moich żyłach pulsuje niebieska krew
Ulica jest jak dżungla, a ja jestem jak lew
W tej grze to ja ustalam reguły gry
Gdy nie wystarczy ryk, wtedy pokazuję kły
Chcemy dać wam prawdę, posłuchajcie tego chóru
Jesteśmy glinami nawet po zdjęciu munduru
I wielu naszych braci odeszło do psiego nieba
Bo gdy inni patrzyli, zachowali się jak trzeba
Cześć ich pamięci! –  wyje wataha
Trzymamy linię, ta noc jest nasza.

Asp. sztab. Wojciech Szerejko swoją piosenkę „Prewencja Olsztyn”
nagrał w 2006 r. dla kolegów z Olsztyna. W 2007 r. przeniósł się do
Bartoszyc. Film do niej dołożyli już koledzy. Od tamtej pory Szary
muzycznie milczał. 

– Nie trzeba było mnie długo namawiać. Jak Piotr zadzwonił, wró-
ciłem z nocnej służby, nie mogłem zasnąć i w godzinę powstał tekst
drugiej zwrotki – mówi Szerejko. 

Kolejnym pomysłem Chwastowskiego było, aby do projektu ścignąć
„celebrytę policyjnego”. W tym dobrym znaczeniu, czyli Sierżanta
Bagietę z  Katowic, policyjnego youtubera. Na filmie widać tylko
ręce Bagiety. 

Siemano mordy, mówi Sierżant Bagieta
Nie ujawniam swojej twarzy, kiedy tego nie potrzeba
Zaproszony tu gościnnie przez Psy dające głos
Wypuszczamy dla was ten oldskulowy sztos
My zawsze na prawie, a ty na jego kontrze
Będziesz zaraz szlochał, ja wiem o tym dobrze
Sebiksie, Karyno, Jessico, Brajanie
To już szósta rano — słyszycie pukanie?
To ja uzbrojony we wszelkie procedury
Jesteście bez szans, jak wobec trutki szczury
Szanując waszą godność na podstawie prawa
Będę was tropił, to jest moja zabawa
Ślubowałem na sztandar, że będę was ścigał
Zaprowadzić porządek, to jest moja misja
Moją służbę wyznaczają jasne priorytety
Jeśli złamiesz prawo, to będziesz następny.
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Sierżant Bagieta chce pozostać anonimowy. Ale faktycznie jest
sierżantem. 

– Nie pokazuję twarzy przez pragmatykę zawodową, ale nigdy nie
kryłem, że jestem policjantem. Gdy mnie ktoś pyta, co robię, odpo-
wiadam wprost. Bycie policjantem to nie powód do wstydu, a wręcz
przeciwnie, to powód do dumy – mówi Sierżant Bagieta. – Z rapem
jednak nie miałem nic wspólnego. Piotr, którego znałem już wcześ-
niej, musiał mi tylko napisać tekst, a ja zaśpiewałem.

Gdy Chwastowski zabiegał o zgody „na wszystko” i na zrzutka.pl
prowadził zbiórkę pieniędzy na wyprodukowanie teledysku, na Fa-
cebooku odezwał się do niego nieznany mu wcześniej sierż. sztab.
Szymon Głuszek z Człuchowa. 

– Tworzyłem do szuflady, nie upubliczniałem się, nie miałem par-
cia, ale gdy usłyszałem o tym projekcie, nie mogłem się powstrzymać
– mówi Głuszek. 

– Szymon zaskoczył mnie. Nie słyszałem o nim, ale do trzech na-
granych już zwrotek brakowało refrenu. Czyli niewiele, ale tego, co
jest motorem całej piosenki. Wysłałem mu to, co już mieliśmy i rzu-
ciłem, by zaproponował refren. Wiedział jak się dopasować, dlatego
jest nas czterech – mówi Chwastowski.

Nagranie muzyki i  teledysku to był logistyczny majstersztyk.
Chwastowski jest z  Opola, Sierżant Bagieta z  Katowic, Głuszek
z Człuchowa, a Szerejko z Bartoszyc. Wcześniej spotkali się tylko
Chwastowski i Sierżant Bagieta. 

– Ja z Bagietą nagraliśmy swoje zwrotki w jednym studio, natomiast
Szymon jechał do studia w Bydgoszczy, a Wojtek na nagranie w Olszty-
nie. Dostałem gołe ścieżki dźwiękowe ich rapowania i to zostało skle-
jone w studiu w Opolu. Z Szymonem spotkaliśmy się we Wrocławiu
podczas kręcenia teledysku. Przyjechał tam z całą rodziną. We czwórkę
pierwszy raz spotkaliśmy się dopiero podczas gali dla policyjnych spor-
towców, gdy zaprezentowano nasz teledysk – mówi Chwastowski. 

Nastąpiło to 22 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Olim-
pĳskiego. Autorzy dostali brawa na stojąco. Obecny na gali Komen-
dant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podszedł do
wykonawców „Dumny z bycia psem”, by uścisnąć im dłonie.

– W mojej ocenie zrobiliście świetną robotę dla promocji naszej
służby, trudów i tego, jak ona wygląda. W krótkiej formie pokazaliście
szerokie spektrum naszej działalności, zagrożeń, które na co dzień
występują w naszej służbie, ale też świetnie wypromowaliście Policję.
Pokazaliście, jak jest ona ważna i  potrzebna, by zapewniać jedną
z podstawowych naszych potrzeb każdego z nas, czyli bezpieczeństwo.
Pokazaliście też w piękny sposób, jak trudna jest to służba i odpo-
wiedzialna. Otworzyliście oczy młodym ludziom, bo do nich ten ga-
tunek muzyki jest adresowany. Przekonuje ich, że warto jest wstąpić
w nasze szeregi po to, by pełnić tę służbę tak potrzebną wszystkim
Polakom. Bardzo jestem wdzięczny i z ogromnym szacunkiem odnoszę
się do tego, co zrobiliście – powiedział szef Policji.

Komenda Główna Policji, choć nie finansowała projektu „Dumny
z bycia psem”, udzieliła swojego wsparcia.

– Otrzymaliśmy zgodę
na wykorzystanie w  ra-
mach tego teledysku ma-
teriałów KGP umieszcza-
nych na stronie policja.pl. My z racji logistycznych i budżetowych
nie bylibyśmy w stanie nagrać dwóch sekund Black Hawków, ludzi
na motorówkach, rowerach czy motocyklach. Jesteśmy za to
wdzięczni, bo dzięki temu ten teledysk udało się „podkręcić” –
mówi Chwastowski i dodaje: – Dziękujemy także przewodniczącemu
NSZZP Rafałowi Jankowskiemu, który też udzielił nam wsparcia.
My pieniędzy nie chcemy. Przynajmniej nie dla siebie…

Autorzy i wykonawcy teledysku „Dumny z bycia psem” podkre-
ślają, że głównym celem jest wspieranie tych, którzy doświadczyli
tragedii związanej z utratą bliskiego – funkcjonariusza Policji.

– To właśnie dla nich powołana jest Fundacja Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach – mówi asp. sztab. Piotr Chwas-
towski. – Wszystkie ewentualne dochody czy też darowizny przeka-
zywane będą w  całości dla fundacji: Fundacja Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach Konto PKO BP VI O/Warszawa
nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167 http://www.fundacjapolicja.pl/. 

Ja zawsze siebie nazywałem psem
Utwór „Dumny z bycia psem” kończy archiwalna wypowiedź śp. ko-
misarza Sławomira Opali, byłego oficera operacyjnego Wydziału Za-
bójstw Komendy Stołecznej Policji: „Ja zawsze siebie nazywałem
psem. Ale nie w kontekście złego, tylko w kontekście dobrego. Pies przede
wszystkim jest wierny i walczy do końca”.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
W tekście wykorzystano słowa piosenki „Dumny z bycia psem”

zdj. Jacek Herok

– W mojej ocenie
zrobiliście świetną robotę

dla promocji naszej
służby – powiedział

Komendant Główny Policji

Realizacja teledysku: SCH Media Michał Schwierc 
Producent muzyczny: BZK Wygon Studio 
Studio filmowe: Big Bang Film Wrocław 
Gościnnie (oprócz autorów) wystąpili: Maciej Pietrowski, Jacek
Szutkowski wraz z psem Hadesem, Grupa SPAT z Wrocławia
Autorami i  wykonawcami tekstu są czynni policjanci: Piotr
Chwastowski – „811811” (I zwrotka), Wojciech Szerejko
„Szary” (II zwrotka), Sierżant Bagieta (III zwrotka), Szymon
Głuszek „NZNŻ” (refren)
Teledysk zrealizowany w całości ze środków prywatnych oraz
zebranych podczas zorganizowanej akcji na portalu zrzutka.pl
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W MSWiA 
15 listopada br. w Pałacu Prezydenckim

podczas uroczystości powołania i  zaprzy-
siężenia nowego rządu Mariusz Kamiński
odebrał z  rąk Prezydenta RP Andrzeja
Dudy powołania na urzędy Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra – Członka Rady Mi-
nistrów. Pracami rządu będzie dalej kierował Mateusz Morawiecki. 

Z  kolei 25  listopada  br. Maciej Wąsik
odebrał z  rąk ministra Mariusza Kamiń-
skiego podpisany przez premiera Mateusza
Morawieckiego akt powołania na sekretarza
stanu w MSWiA. Jednocześnie swoje misje
w  MSWiA zakończyli: sekretarz stanu 
Jarosław Zieliński oraz sekretarz stanu 
Sylwester Tułajew.

2 grudnia br. minister spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusz Kamiński podpisał nową decyzję kompetencyjną, która
określa zakres obowiązków poszczególnych członków kierownictwa
MSWiA. Szef MSWiA będzie bezpośrednio nadzorował pracę 
Komendanta Głównego Policji.

MSWiA, P.Ost. 

Program KMP w Łodzi wyróżniony
Profilaktyczny program KMP w Łodzi „Masz jedno życie – nie

zmarnuj szansy”, nad którym redakcja miesięcznika „Policja 997”
objęła patronat medialny, został wyróżniony na ogólnopolskim
szczeblu Konkursu o Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobie-
gania Przestępczości (ECPA), organizowanego przez Europejską
Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Komisja konkursowa
w MSWiA wyróżniła łódzki program, który zostanie zaprezento-
wany w grudniu podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUCPN
w Finlandii. 

IPK

Ćwiczenia „EGIDA-19”
17 listopada br., zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów,

w  wybranych 80 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla po-
wiatowego i miejskiego oraz w KGP przeprowadzone zostały ćwi-
czenia pod kryptonimem EGIDA-19. W przedsięwzięciu uczestni-
czyły 1502 osoby. To tzw. rezerwy osobowe. Za koordynację ćwiczenia
odpowiadała KGP oraz komendy wojewódzkie. Głównymi założe-
niami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń
i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw
osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do
militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu
informacji na linii KPP/KMP – KWP – KGP. 

GSP KGP, IPK 
zdj. GSP KGP

Spotkanie ministrów SW 
21 listopada br. spotkali się w Pradze szefowie resortów spraw

wewnętrznych Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W spotkaniu
uczestniczyli również przedstawiciele Austrii. Stronę polską re-
prezentował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz
Kamiński. 

Prezydencja czeska zaproponowała dyskusję na temat imple-
mentacji Agendy Strategicznej UE na lata 2019–2024 w obszarze
bezpieczeństwa wewnętrznego. Ministrowie poruszyli kwestie
strategicznego wymiaru funkcjonowania organów ścigania w kon-
tekście skutecznego monitorowania i reagowania na bieżące za-
grożenia oraz możliwość rozwoju współpracy operacyjnej organów
ścigania. Omówili scenariusze dalszej współpracy z UK, uwzględ-
niając zarówno perspektywę okresu przejściowego w razie wyjścia
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w wyniku umowy, jak i moż-
liwość Brexitu bezumownego i ewentualnych konsekwencji dla
bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich UE. Mi-
nister Mariusz Kamiński podkreślił, że Wielka Brytania odgrywa
bardzo istotną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa
wewnętrznego. 

MSWiA, P.Ost.

Pamięci
ofiar 
wypadków 

17 listopada 2019 r. przypadał Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wy-
padków Drogowych. W Polsce główne obchody, od kilku lat, odbywają
się w miejscowości Zabawa koło Tarnowa m.in. przy Pomniku Ofiar
Wypadków Drogowych „Przejście”. Po raz pierwszy ten dzień ob-
chodzony był w 1995 r. z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Eu-
ropejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. W 2005 r.
Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią
niedzielę listopada jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
Drogowych (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).
Każdego roku w  zdarzeniach drogowych na całym świecie ginie
ponad milion osób. Statystyki są tylko liczbami, jednak za każdym
wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat. Dotyka on nie tylko
poszkodowanych, ale także sprawców zdarzeń i ich bliskich. 

BRD KGP

Zmiany kadrowe 
Publikujemy zmiany, które nastąpiły od ostatniego wydania na-

szego miesięcznika. 
Komendant Główny Policji powołał na stanowisko: 
– I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Ra-

domiu insp. Michała Ledziona, dowódcę Oddziału Prewencji Policji
w  Łodzi, delegowanego do czasowego pełnienia służby w  KWP
z siedzibą w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stano-
wisku I  zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji z  siedzibą
w Radomiu. 

P.Ost. 
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Z okazji obchodzonego od 2000
roku Dnia Służby Cywilnej
Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
oraz Szef Służby Cywilnej
Dobrosław Dowiat-Urbański
wręczyli odznaczenia i wyróżnienia
pracownikom Policji. Uroczystość
odbyła się w Auli Kryształowej
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.

W roku setnej rocznicy powstania Po-
licji Państwowej uroczyste obchody
Dnia Służby Cywilnej zorganizo-

wano 8 listopada. Po wprowadzeniu sztan-
daru komendy głównej i złożeniu meldunku
Komendantowi Głównemu Policji oraz po-
witaniu gości, w tym Szefa Służby Cywilnej

Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, zastęp-
ców Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Dariusza Augustyniaka, nadinsp. Kamila Bra-

chę i insp. Tomasza Szymańskiego, komen-
danta BSWP insp. Roberta Stacherę, komen-
danta CBŚP insp. Pawła Półtorzyckiego, do-
wódcy CPKP „BOA” mł. insp.  Dariusza
Ziębę, rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława
Bielawskiego oraz kanclerza tej uczelni
dr. inż. Władysława W. Skarżyńskiego, a także
przedstawicieli kadry kierowniczej KGP, 
duchowieństwa oraz pracowników Policji, 
orkiestra KWP w Katowicach odegrała hymn
państwowy, który wykonał Chór KSP pod
kierunkiem Sylwii Krzywdy.

W  poprzednim, listopadowym numerze
„Policji 997” wiele stron poświęciliśmy pra-
cownikom służby cywilnej, nazywanych nie-
widzialnym sercem formacji. Pokazaliśmy też
sylwetki wybranych osób. W tej samej kon-
wencji Gabinet KGP przygotował krótki film,
w którym pokazano zakres zadań wybranych
specjalistów, aby przybliżyć obecnym różno-
rodny zakres zadań, jakimi zajmują się pra-

Dzień 
Służby Cywilnej
w KGP
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cownicy Policji. Prezentacja materiału zrobiła
duże wrażenie na wszystkich obecnych.

W  tym dniu pięcioro pracowników ode-
brało Medal za Długoletnią Służbę, nadany
postanowieniem Prezydenta  RP Andrzeja
Dudy, a  dziewiętnaście osób odznaczono
Medalem za Zasługi dla Policji (złotym,
srebrnym lub brązowym). Kolejnym pięcior-
gu pracownikom pełniącym funkcje kierow-
nicze Komendant Główny Policji przyznał
nagrody motywacyjne i  listy gratulacyjne,
podobnie jak dziesięciu członkom organizacji
związkowych działających w Policji. Najwięk-
szą grupę nagrodzonych stanowili jednak
pracownicy Policji niższego szczebla – na-
grody i  listy z  rąk Komendanta Głównego
Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz

Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-
Urbańskiego odebrało w  Auli Kryształowej
SGGW 49  osób. Na koniec podziękowania
otrzymali również pracownicy, którzy wystą-
pili w filmie wyświetlonym na początku uro-
czystości.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Szef
Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbań-
ski, który w swym przemówieniu podkreślił
rolę korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu
formacji mundurowych.

– Służba Cywilna powołana jest w Polsce
po to, aby zapewnić sprawność i  ciągłość
funkcjonowania instytucji państwowych.
Choć kojarzymy ją głównie z ministerstwami
i  najwyższymi urzędami, to pracownicy są
również w formacjach mundurowych, w tym
w Policji. Codziennie wspierają w działaniu
funkcjonariuszy i  to również dzięki nim 
Policja odnosi tak dobre wyniki w zwalczaniu
przestępczości oraz cieszy się szacunkiem
i poparciem społecznym. Za to właśnie ser-
decznie Państwu dziękuję, a w przededniu
Narodowego Święta Niepodległości życzę
funkcjonariuszom i  pracownikom jak naj-
więcej sukcesów w życiu zawodowym i oso-
bistym – powiedział Dobrosław Dowiat-
-Urbański.

Następnie głos zabrał Komendant Główny
Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk:

– Cieszę się, że w tym szczególnym roku,
roku setnej rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej, mogę stanąć przed Państwem, nisko
się pokłonić i  podziękować za Wasz co-
dzienny trud i wysiłek wkładany w funkcjo-
nowanie ogromnej, ponadstudwudziestoty-
sięcznej formacji. Dziękuję Wam za pracę,
której bardzo często nie widać, ale nie byłoby
żadnego sukcesu polskiej Policji i – mówię
to z pełną odpowiedzialnością – nie byłoby
polskiej Policji, gdyby nie pracownicy cywilni.
Bądźcie więc przekonani, że kiedy tylko sły-
szycie o jakimkolwiek sukcesie – poczynając
od zwykłej interwencji, a na zabezpieczeniu
ogromnych imprez masowych kończąc – że

jest w nich również Wasza ogromna zasługa.
Możecie zawsze chodzić z wysoko uniesioną
głową i być dumni z tego, co robicie dla for-
macji i dla Polaków. Mam też świadomość,
jak bardzo nieadekwatne do profesjonalizmu
i zaangażowania są Wasze zarobki i obiecuję,
że będę robił wszystko, aby ten stan zmienić
i uposażenie uległo zwiększeniu – powiedział
Komendant Główny Policji.

Po zakończeniu uroczystości i  wyprowa-
dzeniu sztandaru Komendy Głównej Policji
specjalnie dla zgromadzonych gości koncert
dała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach. 

CZAK
zdj. autor, Marek Krupa (1)
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W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające
odzyskanie przez Polskę w 1918 r. niepodległości.
Policjanci zabezpieczali ich przebieg, a przedstawiciele
formacji reprezentowali służbę podczas ceremonii.
Obchody centralne, z uczestnictwem najwyższych
władz państwowych, zorganizowano w Warszawie. 

rocznica powrotu Polski na mapę świata, choć przy-
gotowana już z  nieco mniejszym rozmachem niż
ubiegłoroczny, okrągły jubileusz zgromadziła rzesze

ludzi. Nie zabrakło pikników, koncertów, marszów, imprez sporto-
wych i kulturalnych, każdy znalazł coś dla siebie. 

WOJSKO DLA OBYWATELI 
Już w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Ministerstwo
Obrony Narodowej zorganizowało pikniki w 34 miastach Polski pod
hasłem „Służymy Niepodległej”. Żołnierze zaprezentowali tego dnia
swój sprzęt i ofertę szkoleniową. Była wojskowa grochówka i wspólne
śpiewanie „Marszu Pierwszej Brygady”, który od 2007 r. jest Pieśnią
Reprezentacyjną Wojska Polskiego. 

Wieczorem na pl.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Warszawie
odbył się Capstrzyk Niepodległości. Minister Mariusz Błaszczak
przypomniał polskich bohaterów, którzy walczyli o wolność ojczyzny
i podkreślił, jak ważny jest patriotyzm, szczególnie jego kształtowanie
wśród młodego pokolenia. Uroczystość zakończyły apel pamięci
i salwa honorowa. Podczas ceremonii Policję reprezentował mł. insp.
Dariusz Zięba, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji „BOA”, który wspólnie z przedstawicielami innych służb
MSWiA złożył wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. 

Następnego dnia Wojsko Polskie po uroczystościach państwowych
przygotowało w tym samym miejscu piknik, który do późnych godzin

wieczornych cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem odwiedza-
jących. Wszyscy, którzy chcieli wspólnie z  żołnierzami świętować
odzyskanie niepodległości, nie odeszli zawiedzeni. 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości metropolita war-
szawski abp kardynał Kazimierz Nycz uroczyście wprowadził do koś-
cioła Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Ursynowie relikwie

101. rocznica

101.Capstrzyk
Niepodległości 

Defilada na pl. Piłsudskiego
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34  świętych i  błogosławionych, którzy mieli wkład w  odzyskanie
wolności przez Polskę i Polaków. Są tu m.in. relikwie św. Wojciecha,
św.  Stanisława, św.  Jana Pawła  II, bł.  ks.  Jerzego Popiełuszki
i św. s. Faustyny Kowalskiej. 

Rankiem następnego dnia w Świątyni Opatrzności Bożej na sto-
łecznym Wilanowie odprawiono Eucharystię w  intencji ojczyzny
z udziałem najwyższych władz państwowych. Liturgii przewodniczył
metropolita warszawski abp kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wy-
głosił biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek,
który jest także delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Dusz-
pasterstwa Policji. W uroczystości uczestniczył Komendant Główny
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. 

Biskup Józef Guzdek, przypominając wydarzenia z jesieni 1918 r.,
podkreślił, że do odzyskania niepodległości przyczyniło się wzajemne
zaufanie. 

– Polacy z trzech zaborów, o różnych przekonaniach politycznych,
wierzący i niewierzący, katolicy, prawosławni i ewangelicy oraz wy-
znawcy innych religii wznieśli się ponad wszelkie podziały – mówił
krajowy duszpasterz Policji. – Stanęli w jednym szeregu. Odzyskanie
niepodległości oraz służbę odradzającej się Rzeczypospolitej uznali
za cel, który wszystkich zjednoczył. 

Podczas uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej Prezydent RP
Andrzej Duda zapalił Świecę Niepodległości, ofiarowaną Polakom
przez papieża Piusa IX w 1867 r. z intencją, aby zapłonęła w wolnej
Warszawie. Zapalana była od 1920 r., z długą przerwą do ubiegłego
roku. Teraz jej płomień sygnalizuje rozpoczęcie oficjalnych obchodów
Narodowego Święta Niepodległości. 

W PAŁACU PREZYDENCKIM
Następnie w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń państwowych. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi w  pielęgnowaniu pamięci o  najnowszej
historii Polski została uhonorowana m.in. Maria Gabiniewicz, wielo-
letnia pracowniczka Instytutu Prymasowskiego oraz Sekretariatu
Prymasa Polski, córka przedwojennego funkcjonariusza Policji Pań-
stwowej, o której losach pisaliśmy w maju 2009 r. w materiale „Wróć
nas na ojczyzny łono” (artykuł dostępny w naszym archiwum cyfro-
wym). Tym samym odznaczeniem za wybitne zasługi w pracy dusz-
pasterskiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej uhonoro-
wany został ks. prałat Kazimierz Niemirka, kapelan KMP w Siedlcach,
zaangażowany w budowę Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego
w Siedlcach. 

Eucharystia w Świątyni Opatrzności Bożej 

Bieg Niepodległości

Marsz Niepodległości 
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NA PLACU MARSZAŁKA
W południe rozpoczęła się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza poprzedzona wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąb-
rowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”. Pieśń Legionów Pol-
skich we Włoszech rozbrzmiała tego dnia o  12.00 w  wielu miejscach
naszego kraju i poza jego granicami. W akcję włączył się np. Chór KSP,
który odśpiewał hymn na dziedzińcu Pałacu Mostowskich. Uroczystość
na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego zgromadziła najwyższe władze pań-
stwowe z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, marszałek Sejmu RP Elż-
bietą Witek i  prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim na
czele. Policję reprezentował zastępca Komendanta Głównego Policji nad-
insp. Kamil Bracha. 

W swoim wystąpieniu Prezydent RP Andrzej Duda przywołał postaci
ojców niepodległości, których pomniki stoją dziś na Trakcie Królewskim.
Przypomniał, że wspólnie wywalczyli niepodległość, choć potem, po
1920  r., nie zawsze zgadzali się ze sobą i  stąd powinna płynąć dla nas
współczesnych nauka.

– Polska najlepiej się rozwĳa i Polska jest najsilniejsza wtedy, kiedy ro-
zumiemy, że te najważniejsze sprawy polskie musimy prowadzić razem,
wspólnie i bez oglądania się na podziały i bez oglądania się na różne wizje
w szczegółach. 

– Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie. Od prawa do lewa –
prezydent przypomniał słowa jednego z  ojców niepodległości Romana
Dmowskiego. – Niechże to będzie na dziesięciolecia i stulecia naszej dal-
szej historii dla nas to najważniejsze przesłanie – stwierdził Andrzej Duda.

Uroczystości dopełniły apel pamięci, salut narodowy, defilada podod-
działów oraz złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza i po-
mnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

BIEG, MARSZ I FESTIWAL 
Przez cały 11 listopada Warszawa tętniła biało-czerwonym tłumem
mieszkańców i gości. O godz. 11.11 wystartował 31. Bieg Niepodle-
głości. Podobnie jak rok temu wzięli w nim udział także policjanci,
w tym nasz redakcyjny kolega mł. insp. Klaudiusz Kryczka. 

Wszyscy chętni mogli tego dnia odwiedzić siedzibę Sejmu, Pałac Pre-
zydencki i  Belweder. Biuro Programu „Niepodległa” zorganizowało na
Krakowskim Przedmieściu wielki festyn. Wydarzeniem specjalnym był
koncert „Gramy dla Niepodległej”. Widzów i artystów przywitała ze sceny
para prezydencka. Po Krakowskim Przedmieściu przejeżdżały zabytkowe
samochody i powozy oraz szwadron kawalerii. Porządku pilnowali policyjni
rekonstruktorzy w replikach przedwojennych mundurów. Funkcjonowały
dwie sceny muzyczne, parkiet taneczny, gdzie odbywały się warsztaty
tańców ludowych, a na skwerach i rogach dawały popisy orkiestry i zespoły
muzyczne. Przygotowano specjalną scenę dla dzieci. W Galerii Kordegarda
można było obejrzeć plakaty z lat 1918–1922, a w kinie Kultura projekcje
uświetniające 70-lecie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. 

Największą imprezą był tego dnia Marsz Niepodległości pod hasłem
„Miej w opiece Naród cały”, który przeszedł od ronda Dmowskiego,
Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu
Narodowego. Wieczorem 11 listopada na stronie MSWiA pojawiła się
wypowiedź ministra Mariusza Kamińskiego, który podkreślił bardzo 
dobre współdziałanie Policji i służb specjalnych, a przede wszystkim
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W  siedzibie KSP cały czas
działał sztab operacji pod nadzorem KGP, koordynujący działania. Do-
wódcą operacji był zastępca komendanta stołecznego Policji ds. prewencji
insp. Marek Chodakowski. Nadzór merytoryczny sprawował zespół
w  KGP, któremu przewodził zastępca Komendanta Głównego Policji
insp.  Tomasz Szymański. Na zakończenie Operacji „Niepodległość
2019” Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, zwra-
cając się do dowódców podoperacji podczas odprawy podsumowującej
zabezpieczenie, podkreślił, że tegoroczny Marsz Niepodległości był naj-
bezpieczniejszy od 10 lat, czyli od początku, gdy jest organizowany.
Wszystkie wydarzenia w stolicy zabezpieczały różne służby z Policją na
czele. W samej Warszawie nad bezpieczeństwem czuwało kilka tysięcy
funkcjonariuszy Policji z całej Polski. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor (3), Andrzej Chyliński (2), Jacek Herok (2), Marek Krupa (2) 

i Piotr Maciejczak (1

Scena przed Pałacem
Prezydenckim

Marsz Niepodległości

„Piątka” z policjantem na trasie Biegu
Niepodległości

Policyjni rekonstruktorzy na Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu
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W REJOWCU
FABRYCZNYM 

W uroczystym otwarciu no-
wego budynku Komisariatu
Policji w  Rejowcu Fabrycz-
nym (woj. lubelskie) 20  lis-
topada  br. udział wzięli:
ówczesny sekretarz stanu
w MSWiA Sylwester Tułajew,
zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański,
komendant wojewódzki Policji w  Lublinie insp. Robert Szewc,
kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji oraz przedstawiciele
władz samorządowych i instytucji współpracujących z Policją. Syl-
wester Tułajew przekazał symboliczny klucz do nowego budynku
komisariatu komendantowi tej jednostki asp. szt. Krzysztofowi Żu-
kowskiemu. W budynku służbę będzie pełnić 22 funkcjonariuszy.
Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych także
przez odpowiednie rozwiązania techniczne na zewnątrz budynku,
takie jak wydzielone miejsce postojowe na parkingu oraz podjazd. 

oprac. IPK 
zdj. KWP w Lublinie

W POZNANIU
Policjanci z  Komisariatu

Wodnego Policji w Poznaniu
mają nową siedzibę. Nowy
obiekt zlokalizowany nad
Wartą przy ulicy Wioślarskiej
jest nowoczesny i  spełnia
wszelkie standardy specjalis-
tycznej jednostki. W uroczys-
tości 6 listopada br. uczest-
niczyli: nadinsp. Dariusz Augustyniak, I  zastępca Komendanta
Głównego Policji, insp. Piotr Mąka, komendant wojewódzki Policji
w Poznaniu wraz z zastępcami insp. Romanem Kusterem oraz insp.
Konradem Chmielewskim, również przedstawiciele władz samo-
rządowych i instytucji współpracujących z Policją. W nowym obiekcie
znajdują się biura, a  także pomieszczenia socjalne i  techniczne,
w tym szatnie, suszarnia do sprzętu nurkowego, serwerownia, kojce
dla psów oraz hangary na sprzęt wodny, a przy budynku parking dla
samochodów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się slip umoż-
liwiający szybkie wodowanie łodzi. W komisariacie służy obecnie
20 funkcjonariuszy posiadających specjalistyczne przeszkolenie z ra-
townictwa wodnego. W tym gronie znajdują się również policjanci
z uprawnieniami zawodowymi nurka oraz przewodnicy psów służ-
bowych wyszkolonych do poszukiwania zwłok na lądzie i w wodzie.
Do wykonywania swoich zadań policjanci wykorzystują 12 łodzi mo-
torowych (w tym 7 kabinowych), 2 skutery wodne, 7 radiowozów
oznakowanych (w tym 6 z napędem 4x4) oraz 2 quady. 

IWona LIszczyńsKa, KWP w Poznaniu, IPK 
zdj. KWP w Poznaniu  

W WOLI KRZYŻTOPORSKIEJ 
14 listopada 2019 roku odbył się apel z okazji wmurowania aktu

erekcyjnego pod budowę nowego posterunku, który znajdować się
będzie w Woli Krzysztoporskiej. W uroczystości wzięli udział: dy-
rektor Biura Logistyki Policji KGP insp.  dr Małgorzata Borowik,
kadra kierownicza łódzkiego garnizonu z nadinsp. Andrzejem Ła-
pińskim na czele, prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 r.”
w Łodzi Jarosław Olbrychowski oraz przedstawiciele władz lokalnych
i duchowieństwa. 

Posterunek Policji w Woli Krzysztoporskiej będzie funkcjonował
w strukturze Komisariatu Policji w Grabicy. Służbę w nim docelowo
ma pełnić 8  funkcjonariuszy. Oddanie do użytku planowane jest
w pierwszej połowie 2020 roku. PP w Woli Krzysztoporskiej będzie
szóstym odtworzonym posterunkiem na terenie województwa łódz-
kiego. 

tekst i zdj. KWP w Łodzi

W TRZCIANIE 
25 listopada br. w Trzcia-

nie, w  powiecie bocheń-
skim, odbyło się otwarcie
Posterunku Policji. W uro-
czystej zbiórce wzięli udział
m.in.: I  zastępca Komen-
danta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz Augusty-
niak oraz komendant woje-
wódzki Policji w Krakowie
nadinsp. dr  Krzysztof Po-
buta wraz ze swoim zastępcą insp. Rafałem Leśniakiem.

Komendant powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk przy-
witał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: posłowie na
Sejm RP: Józefa Szczurek-Żelazko, będąca od 2017 r. sekretarzem
stanu w  Ministerstwie Zdrowia, Stanisław Bukowiec i  Arkadiusz
Mularczyk, a  także przedstawiciele samorządu lokalnego: starosta
bocheński Adam Korta, przewodnicząca Rady Powiatu Bocheńskiego
Bernadetta Gąsiorek oraz wójt gminy Trzciana Cezary Stawarz.
Obecni byli także duchowni, którym przewodniczył ksiądz profesor
Stanisław Sojka, diecezjalny duszpasterz Policji. I zastępca Komen-
danta Głównego Policji nadinp. Dariusz Augustyniak przekazał sym-
boliczny klucz   asp. sztab. Pawłowi Solarczykowi – kierownikowi
nowego posterunku. Budynek poświęcił ks. Stanisław Sojka. 

Posterunek w Trzcianie powstał w 2004 r. i funkcjonował do 2015 r.
Podczas konsultacji i debat społecznych obywatele Bochni podnosili
problem utrudnionego kontaktu z dzielnicowym oraz zbyt długi czas
reakcji na zgłaszane interwencje. Ponadto, na podstawie analizy
stanu bezpieczeństwa, stwierdzono wzrost zdarzeń o  charakterze
chuligańskim w tej części powiatu. Inicjatywę społeczną przywró-
cenia posterunku przedstawił  Cezary Stawarz – wójt gminy Trzciana,
który również pokrył koszty remontu, przystosowania i wyposażenia
pomieszczeń. 

KWP w Krakowie 
zdj. Mateusz Drwal 

Nowe siedziby
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Pana przyjazd do Wielkiej Brytanii dwa lata
temu wzmocnił istniejące od 2008 r.
stanowisko oficera łącznikowego polskiej
Policji. Czy było aż tyle pracy, że potrzebny
był na Wyspach drugi funkcjonariusz
z Polski? 

– Decyzję o wzmocnieniu biura oficerów
łącznikowych w Londynie i oddelegowaniu
drugiego policjanta podjęto już w  2016  r.
Wynikało to z rosnącej liczby spraw, w któ-
rych konieczna jest niezwłoczna wymiana
informacji kryminalnych oraz koordynacja
działań, jak również ze złożonego charakteru
czynności. Nasza współpraca z  partnerem
brytyjskim zazwyczaj dotyczy spraw z  ob-
szaru przestępczości zorganizowanej: narko-
tykowej, handlu ludźmi, współczesnego nie-
wolnictwa, przemytu wyrobów akcyzowych,
uprowadzeń czy oszustw gospodarczych na
dużą skalę. Nie brakuje przestępczości kry-
minalnej i pospolitej – obecny rok jest re-
kordowy pod względem zabójstw i  niewy-
jaśnionych zgonów.

Duża liczba spraw wynika ze struktury de-
mograficznej i znacznej liczebności naszych
obywateli na Wyspach. Ze statystyk rządu
brytyjskiego z 2016 r. wynika, że oficjalnie
zamieszkuje tu blisko milion Polaków. Oczy-
wiście liczba ta nie obejmuje osób, które pra-
cują nielegalnie i nie są zarejestrowane w sys-
temach – podatkowym czy zdrowotnym.
Liczba ta jest zdecydowanie niedoszaco-
wana. Pracy dla oficerów łącznikowych
w Londynie nie brakuje. Dobrze, że są dwa
etaty, choć pracy starczyłoby dla większej
liczby policjantów. Policja rumuńska, która
w Wielkiej Brytanii ma również dwóch ofi-
cerów łącznikowych, delegowała czasowo do-
datkowych dwunastu funkcjonariuszy. 

My również korzystamy z podobnych roz-
wiązań, choć nie na taką skalę. W Londynie
w strukturach Metropolitan Police od wielu
lat funkcjonuje program NEXUS, w ramach

którego oddelegowanych jest tu dwóch pol-
skich funkcjonariuszy – rotacja odbywa się
co 6 miesięcy. Polscy policjanci nie tylko
wspierają londyńskich kolegów w wymianie
informacji operacyjnych oraz przez udział
w  sprawach kryminalnych dotyczących na-
szych obywateli, ale są także dużym wspar-
ciem w zadaniach realizowanych przez ofi-
cera łącznikowego na terenie aglomeracji
londyńskiej, która liczy około 15 milionów
mieszkańców. Obecnie prowadzone są prace
nad wzmocnieniem obecności polskich funk-
cjonariuszy w  Wielkiej Brytanii, ale jest za
wcześnie, żeby zdradzać szczegóły.

Dlaczego zdecydował się Pan na taką
specyficzną służbę? 

– Lata pracy w pionie analitycznym i praw-
nym w KGP pozwoliły mi na poznanie funk-
cjonowania formacji na poziomie strategicz-
nym. Kolejnym ważnym etapem była praca
operacyjna. Suma tych wszystkich doświad-
czeń dała mi solidne podstawy do podjęcia
nowych wyzwań i realizacji obecnych zadań.
W Wielkiej Brytanii staram się koncentrować
na współpracy w zakresie zwalczania poważ-
nej, ciężkiej przestępczości zorganizowanej
i wspierać polskich policjantów w realizacji
spraw operacyjnych z wątkiem „brytyjskim”. 

Na decyzję o ubieganiu się o to stanowisko
miały wpływ pobudki zawodowe oraz to, co
uważam za swoją „przypadłość” – poszuki-
wanie zmian dla zdobywania nowych umie-
jętności i utrzymywania się poza orbitą symp-
tomów wypalenia zawodowego. 

Jak odnalazł się Pan na Wyspach, gdzie nie
tylko jest ruch lewostronny, ale i miejscowe
służby funkcjonują w innych ramach niż
w Polsce? 

– Poruszanie się w  ruchu lewostronnym
jest początkowo wyzwaniem, zwłaszcza na

rondach, ale szybko się można przyzwyczaić.
Zdecydowanie gorzej jest z oznakowaniem,
które jest mało czytelne. W samym Londynie
ruch jest bardzo duży, a ulice wąskie, jednak
kierowcy jeżdżą dużo wolniej niż w Polsce.
Z kolei piesi masowo przechodzą na czerwo-
nym świetle, na co jest powszechne przy-
zwolenie, również służb porządkowych. Od-
mienność formacji brytyjskich polega na tym,
że jednostek i agencji policyjnych jest tu bar-
dzo wiele, przez co panuje spore rozprosze-
nie struktur i zadań.

Akredytacja oficera łącznikowego obejmuje
nie tylko Londyn czy Anglię, ale także Walię,
Szkocję i  Irlandię Północną. Współpracuję
z 45 komendami o takim statusie, jak nasza
Komenda Główna Policji, posiadającymi
własne komórki do współpracy międzynaro-
dowej. Struktura jest silnie zdecentralizo-
wana i każda formacja terytorialna działa sa-
modzielnie, niezależnie od innych, często
w oparciu o odmienne algorytmy. Poza tymi
jednostkami funkcjonuje dziesięć struktur
ponadregionalnych do zwalczania przestęp-
czości zorganizowanej tzw. ROCUs (Regional
Organised Crime Units). Są one odpowied-
nikiem struktur CBŚP i bardzo skutecznym
partnerem we wspólnych przedsięwzięciach.
Do tego dochodzą służby celno-skarbowe
(HM Revenue & Customs), graniczne (Bor-
der Force), imigracyjne (Imigration Enfor-
cement), kontrterrorystyczne (SO15) oraz
policja transportowa (British Transport Po-
lice), której zadania nie są związane z ruchem
drogowym, a ze zwalczaniem każdego rodzaju
przestępczości, również o charakterze terro-

Na Wyspach

W październiku ub.r. ukazał się na naszych łamach pierwszy wywiad
z oficerem łącznikowym polskiej Policji, akredytowanym w innym

państwie. W tym numerze naszym rozmówcą jest 
mł. insp. dr Bartosz Furgała, oficer łącznikowy 

polskiej Policji w Wielkiej Brytanii, I radca Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. 
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rystycznym, na dworcach, stacjach kolejo-
wych, drogach i w obrębie całej infrastruktury
transportowej. Nad wszystkim czuwa Natio-
nal Crime Agency (odpowiednik FBI)
i Home Office (odpowiednik MSW w innych
krajach).

Każdy z tych partnerów rządzi się odmien-
nymi procedurami, trochę innym sposobem
postępowania w  poszczególnych sprawach
oraz innym podejściem do międzynarodowej
wymiany informacji kryminalnych. Nie jest
to łatwy partner. Wyzwaniem jest, aby w każ-
dej z  wymienionych organizacji nawiązać 
dobre kontakty, które zaprocentują przy kon-
kretnych sprawach. Decentralizacja powo-
duje wiele trudności w  moim codziennym
funkcjonowaniu, ale z drugiej strony ta roz-
maitość, różnorodność formacji policyjnych
stanowi ciekawy koloryt i składa się na bo-
gactwo doświadczeń, które zdobywam. 

Jeżeli chodzi o  realizację spraw operacyj-
nych i dochodzeniowych, to system prawny
jest odmienny od polskiego i potrafi rodzić
frustrację po obu stronach. W wielu przypad-
kach, w  szczególności w  pracy operacyjnej,
decydują czynniki ekonomiczny i finansowy,
co bardziej przypomina funkcjonowanie or-
ganizacji z sektora prywatnego. Choć póki co
w  wielu działaniach bazujemy na dorobku
prawnym Unii Europejskiej, niekiedy brakuje
prawnych podstaw do wymiany informacji. 

Inaczej zorganizowany jest nadzór mery-
toryczny przełożonych nad pracą operacyjną
i dochodzeniową – również bardziej przypo-
minający modele biznesowe. Gdy z  Polski
przychodzą wnioski o  natychmiastową po-
moc, to trzeba znać konkretne osoby w da-
nych jednostkach, żeby szybko móc reagować
na zagrożenia. O ile w modelu polskim szu-
kamy zawsze przełożonych i  osób decyzyj-
nych do ustanowienia zasad współpracy i uzy-
skiwania informacji, o  tyle na Wyspach
najcenniejszy i  najbardziej skuteczny jest
kontakt z oficerem prowadzącym. 

Jaki jest charakter spraw, którymi zajmuje
się oficer łącznikowy polskiej Policji
w Wielkiej Brytanii? 

– Jest sporo przestępczości zorganizowa-
nej, z mojej perspektywy dostrzegam naras-
tający problem przestępczości narkotykowej
oraz prania pieniędzy pochodzących z  tej
działalności. Grupy przestępcze, złożone
również z Polaków, rywalizują między sobą
o  rynki wpływu. Dlatego mamy tu do czy-
nienia z zabójstwami, uprowadzeniami, ha-
raczami. Są też grupy pseudokibiców z prze-
szłością kryminalną w Polsce. Nie wahają się
używać przemocy względem siebie i swoich
rywali. Klasyczne sprawy handlu ludźmi nie
zdarzają się często, natomiast prawdziwym

wyzwaniem są sprawy z zakresu współczes-
nego niewolnictwa – pracy niewolniczej czy
czerpania korzyści z prostytucji. 

Nie brakuje przestępczości pospolitej. 
W pamięci utkwiła mi sprawa napadu na tle ra-
bunkowym na stuletnią obywatelkę Polski,
idącą do kościoła ze znaczną sumą pieniędzy,
którą chciała ofiarować. Została zaatakowana
przez dwóch Polaków i  bardzo dotkliwie 
pobita. Miała wybite oko, złamaną szczękę,
uszkodzony kręgosłup. Wkrótce zmarła.
Współpracowałem w tej sprawie z Derbyshire
Police, która ostatecznie zatrzymała sprawców. 

Sporą część mojej aktywności zajmuje te-
matyka osób poszukiwanych na podstawie
europejskiego nakazu aresztowania. Nasi po-
licjanci w kraju wykonują znakomitą pracę,
która przekłada się na wyniki w Wielkiej Bry-
tanii. Ciągle jesteśmy najskuteczniejszym
państwem zaangażowanym w proces ekstra-
dycyjny. Regularnie organizowane transporty
lotnicze pozwalają na powrót do kraju i po-
ciągnięcie do odpowiedzialności karnej około
800 osób rocznie. 

Na obraz „polskojęzycznej” przestępczości
na Wyspach składa się również liczba około
1000 Polaków odbywających kary pozbawie-
nia wolności w  brytyjskich zakładach kar-
nych.

Jak zmieni się Pana służba po Brexicie? 

– Perspektywa Brexitu, w  szczególności
w opcji „no deal”, wprowadza nas na nieznane
wody. Nie jesteśmy także w  stanie powie-
dzieć, jakie będzie porozumienie w Wielkiej
Brytanii w kontekście współpracy policyjnej.
Sami policjanci brytyjscy nie do końca wie-
dzą, jak będzie wyglądała ta współpraca.
Tworzone są kolejne struktury policyjne i po-
nadagencyjne do koordynacji międzynarodo-
wej wymiany informacji na wypadek Brexitu.
Z mojej perspektywy najbardziej dotkliwa

dla wzajemnej współpracy byłaby utrata
przez partnera brytyjskiego dostępu do SIS
II, kanału wymiany informacji kryminalnych
Europolu oraz narzędzi prawnych w postaci
europejskiego nakazu aresztowania oraz eu-
ropejskiego nakazu dochodzeniowego. Akre-
dytowani w  Zjednoczonym Królestwie ofi-
cerowie łącznikowi zgodnie zauważają, że
ewentualną lukę w wymianie informacji ope-
racyjnych i kryminalnych będą musieli wy-
pełnić właśnie oni. To oczywiście przełoży
się na obciążenie pracą. Ze swojej perspek-
tywy również mogę to potwierdzić. Rozmaite
służby brytyjskie i agencje dążą do nawiąza-
nia współpracy z  oficerami łącznikowymi
i wymiany informacji operacyjnych tym ka-
nałem. Dla mnie oznaczało to wzrost liczby
spraw operacyjnych w przededniu uprzednio
planowanego Brexitu o 100 proc. w porów-
naniu do analogicznego okresu roku poprzed-
niego.

Jak rodzina podchodzi do Pana służby
za granicą? 

– Rodzina od początku wspierała mnie
w decyzji o wyjeździe, argumentując, że to
niezwykle cenne doświadczenie zawodowe
dla mnie, a także szansa na edukację córki
w języku angielskim. Najwięcej obaw mieli
moi rodzice, którzy oczywiście tęsknią za
wnuczką i namawiają mnie do jak najszyb-
szego powrotu. Moja żona wspiera mnie i zaj-
muje się organizacją naszego codziennego
życia w Wielkiej Brytanii. Tylko w takiej sy-
tuacji mogę spokojnie skupić się na tych naj-
ważniejszych, merytorycznych aspektach
służby. To jest nieoceniona pomoc. 

Dziękuję za rozmowę.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Marcin Bryszak 

Mł. insp. dr Bartosz Furgała 

W 2003 r. skończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. W Policji służy od 2004 r. W maju br. obronił na macierzystej
Alma Mater pracę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego w kontekście prawnych
aspektów prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby policyjne. 
Pierwsze lata w Policji związane były z pracą w komórkach analitycznych w Gabinecie
Komendanta Głównego Policji. Od 2010 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Analiz
GKGP. Następnie był zastępcą dyrektora Biura Prawnego KGP, a od 2013 r. zastępcą
dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji do spraw prawnych. W  latach
2015–2017 służył w Wydziale w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych KGP. Od 17 lis-
topada 2017 r. jest oficerem łącznikowym polskiej Policji w Wielkiej Brytanii. 
Jego hobby to włoska motoryzacja lat 80. i 90. XX w. Pasjonuje się narciarstwem i jest
fanem ciężkiego brzmienia. Wolne chwile najchętniej spędza podróżując lub majster-
kując w garażu. 

P.Ost. 
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K iedy zawodzą tradycyjne metody od-
czytu danych z  telefonów komórko-
wych, trzeba sięgnąć po mniej kon-

wencjonalne rozwiązania. Jednym z nich jest
tzw. chip-off. 

Z problemem odczytu danych spotyka się
każdy biegły z dziedziny informatyki, dlatego
poniżej opiszemy przykładową procedurę
chip-off. 

Prowadząc badania urządzeń mobilnych, ta-
kich jak np. telefony komórkowe, możemy
spotkać się z sytuacją uszkodzenia urządzenia
lub jego części. Nas jednak interesują wyłącz-
nie zapisane w nim dane. W przypadku uszko-
dzenia telefonu można wykonać tzw. chip-off,
czyli odseparowanie kości pamięci (zawiera-
jącej dane) od płyty głównej urządzenia.

BADANIE PAMIĘCI
Przykładowe badania przeprowadzono na te-
lefonie komórkowym marki Samsung, model
GT-I9505 z kością pamięci eMMc firmy Tos-
hiba o numerze THGBM5G7A4JBA4W i po-
jemności 16 GB. Do ich przeprowadzenia
potrzebny jest następujący sprzęt i oprogra-
mowanie:

• lutownica na gorące powietrze (hot air)
lub podczerwień (infrared – IR),

• nagrzewnica do płyt PCB,
• topnik do lutowania – np. Flux,
• plecionka do czyszczenia grotu lutow-

nicy,
• zestaw szczypców i podważaków,
• sprzęt do odczytu danych z  kości pa-

mięci, np. Medusa Pro Box lub oprogra-
mowanie równoważne,

• oprogramowanie Forensic do analizy da-
nych.

W początkowym etapie metoda ta polega
na użyciu specjalistycznego urządzenia ge-
nerującego punktowo stałą temperaturę na
płytkę z układem scalonym, co prowadzi do
roztopienia lutowia i  odseparowania chipa
od płyty głównej. Warto wspomnieć, że po
przeprowadzeniu badań metodą chip-off
urządzenie nie będzie nadawało się do po-
nownego użycia, chyba że ktoś zdecyduje się
na ponowne wlutowanie kości pamięci do
układu – czyli tzw. reballing. Z uwagi na in-
wazyjny charakter metody stosowanie jej po-
winno być ostatnim krokiem do uzyskania
danych z kości pamięci. Do najczęściej wy-
stępujących zagrożeń związanych z procesem
separacji chipa należą:

• przegrzanie chipa – użycie zbyt wyso-
kiej temperatury, która może prowadzić do
termalnej degradacji i uszkodzenia kości pa-
mięci; w takim wypadku odczytanie danych
staje się bezpowrotnie niemożliwe;

• niedogrzanie i  zbyt duży nacisk –
może zakończyć się wyłamaniem „padów”,
za pomocą których chip jest podłączony do
układu scalonego; w takim wypadu odczyta-
nie danych staje się bezpowrotnie niemoż-
liwe.

CHIP-OFF KROK PO KROKU
Wylutowanie chipa najlepiej wykonać przy
użyciu lutownicy na rozgrzane powietrze

w zakresie temperatur 360–380 stopni lub
nagrzewnicy do płyt PCB (np. na podczer-
wień). W drugim przypadku możliwe jest
wcześniejsze przygotowanie kości pamięci
przez podgrzanie całego układu elektronicz-
nego po obu stronach (od góry i  od dołu
układu scalonego). 

Istotne jest równomierne podgrzewanie
kości, by nie dopuścić np. do jej przegrzania
czy wygięcia. W przypadku wykorzystywania
lutownicy na podczerwień IR należy pamię-
tać o użyciu taśm ochronnych, które zabez-
pieczą pozostałą część elektroniki, w przy-
padku gdyby zachodziła potrzeba ponownego
wlutowania pamięci i dalszego użytkowania
badanego urządzenia. 

Po wylutowaniu i ostudzeniu kości pamięci
bardzo ważną kwestią jest dokładne wyczysz-
czenie wszystkich pinów, czyli styków od-
powiedzialnych za połączenie z czytnikiem.
Podczas procesu wylutowania mogą powstać
tzw. mostki między poszczególnymi pinami
(dwa lub więcej pinów mogą być ze sobą po-
łączone spoiwem, którym były przymoco-
wane do płyty głównej). Następstwem tego
mogą być błędy, a  co za tym idzie – brak
możliwości odczytu zawartości badanej pa-
mięci.

W celu oczyszczenia kości pamięci z po-
zostałej po wylutowaniu cyny najlepszym
sposobem do przeprowadzenia tego typu

Chip-off w informatyce 
śledczej

W listopadzie zakończyła się realizacja dwuletniego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe organów ścigania
na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu
Erasmus+. Jego głównym celem jest wzmocnienie organów ścigania w walce z dynamicznie rozwĳającą się

cyberprzestępczością – przez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk między uczestnikami tego
przedsięwzięcia. Z ramienia garnizonu łódzkiego udział w projekcie wzięli funkcjonariusze Laboratorium

Kryminalistycznego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi, którzy są współautorami 
tzw. bazy dobrych praktyk, zawierającej wskazówki dla policjantów wykonujących czynności operacyjne

w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.
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czynności jest użycie plecionki. Jest to taśma
(2- lub 3-milimetrowa) zbudowana z drob-
nych, splecionych ze sobą drucików, do któ-
rych przywiera rozgrzana cyna.

Kolejną istotną kwestią jest poprawne za-
montowanie pamięci w czytniku, za pomocą
którego będą odczytywane dane. Każda pa-
mięć ma specjalne oznaczenie w  postaci

Kość pamięci zawierająca dane znajduje się
na odwrotnej części płyty głównej

Miejsce po wylutowaniu kości pamięci
z widocznymi śladami oderwanych pinów

Jednym
z najczęstszych
uszkodzeń podczas
wylutowywania
kości pamięci jest
oderwanie pinów
od kości pamięci

„kropki”, którą należy zgrać z oznaczeniem
na czytniku.

Odczyt danych metodą chip-off możliwy
jest także dzięki komercyjnym narzędziom
różnych firm w postaci sprzętu i oprogramo-
wania służących do odczytu danych z kości
pamięci.

Po odczytaniu zawartości pamięci i  spo-
rządzeniu jej obrazu do postaci pliku można
przystąpić do badań przy użyciu oprogramo-
wania Forensic do analizy danych. 

SZYBCIEJ I OSZCZĘDNIEJ
Opisana metoda odczytu danych jest metodą
alternatywną, którą należy stosować w osta-
teczności – kiedy inne dostępne metody są
nieskuteczne, bądź nie jest możliwe ich za-
stosowanie. 

Odczyt danych metodą chip-off można sto-
sować przy stosunkowo niewielkim nakładzie
środków finansowych. Kupno lutownicy na
rozgrzane powietrze, sprzętu do odczytu da-
nych oraz akcesoriów do lutowania to koszt
zaledwie kilku tysięcy zł. W porównaniu
z kosztami sprzętu i oprogramowania firm spe-
cjalistycznych, którego wartość liczona jest
w tysiącach euro, daje to możliwość zaoszczę-
dzenia dużej kwoty. Ponadto chip-off nie wy-
maga wielodniowych, kosztownych szkoleń.
Metody tej jest w  stanie nauczyć się każda
osoba mająca odrobinę zdolności manualnych
oraz cierpliwość. Jest to sposób, który nie wy-
maga poświęcenia dużej ilości czasu. Dzięki
tej metodzie możliwy staje się również odczyt
danych z urządzeń posiadających aktywną blo-
kadę pattern lock, bez ich modyfikacji. 

tekst i zdjęcia
podkom. mgr inż. MICHAŁ PARAFINIUK, 

sierż. mgr inż. BARTOSZ MALUGA

(Tekst powstał w oparciu o wiedzę zdobytą podczas
projektu szkoleniowego „Doskonalenie zawodowe or-
ganów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestęp-
czości” realizowanego w  ramach programu Eras-
mus+)

Policjantki
w Toledo

Konferencję zorga-
nizowaną przez Poli-
cía Nacional w dniach
6–8 listopada br. uro-
czyście otworzył król
Hiszpanii Filip VI. Na sympozjum przybyły
policjantki z  Europy, Afryki oraz Ameryki
Południowej, by w ramach czterech paneli
dyskutować o roli kobiet w formacjach po-
licyjnych, polityce równości płci, prezento-
wać bieżącą sytuację kobiet w służbie oraz
wymieniać doświadczenia i dobre praktyki
ze swoich krajów. Celem konferencji było
stworzenie okazji do dyskusji i  spotkania
kobiet służących w policji, tworzenie sieci
punktów kontaktowych w poszczególnych
krajach oraz rozwój zintegrowanego pro-
gramu szkoleniowego w  zakresie polityki
równouprawnienia w  służbach. Podczas
konferencji Policję reprezentowały asp.
sztab. Małgorzata Margas, dowódca plutonu
w OPP w Warszawie oraz nadkom. Karolina
Gawlicka-Bąk, oficer łącznikowy polskiej
Policji w Hiszpanii. 

BMWP KGP/js 
zdj. BMWP KGP 

Podziękowania 
od policjantów z NYPD

„To był zaszczyt wziąć udział w obcho-
dach 100-lecia polskiej Policji. Nie mogę
wystarczająco podziękować za serdeczną
gościnność, którą Pan i Pana Ludzie mnie
obdarzyli”. Tymi słowami rozpoczyna się
list Lori Pollock z New York Police Depart-
ment, który przyszedł do krakowskiego
OPP. Podziękowanie jest wyrazem wdzięcz-
ności dla dowódcy OPP w Krakowie insp.
Jarosława Nowaka oraz podległych mu po-
licjantów za profesjonalizm, gościnność
i życzliwość, jakich mundurowi zza oceanu
doświadczyli podczas lipcowej wizyty
w Małopolsce. Pięćdziesięciu policjantów
z NYPD przyjechało do Krakowa 22 lipca
2019 r. Goście z USA podczas kilkudniowej
wizyty w regionie poznali m.in. strukturę
organizacyjną OPP, specyfikę pełnienia
służby oraz zobaczyli, jaki sprzęt wykorzys-
tują na co dzień polscy funkcjonariusze.
Lori Pollock podkreśliła, że właśnie pre-
zentacja sprzętu oraz pokaz techniki i tak-
tyk interwencji zrobiły na nowojorskich 
policjantach ogromne wrażenie. 

NSZZP w Krakowie 
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Na przełomie maja i czerwca br. od-
była się 15. i 16. edycja warsztatów
filmowych w ramach programu

„Sztuka Wyboru”. W  dwóch turach, blisko
90 uczniów i nauczycieli z ponad dwudziestu
placówek oświatowych województwa kujawsko-
-pomorskiego brało udział w warsztatach fil-
mowych przeprowadzonych przez znanych
i cenionych filmowców. Odbyły się zajęcia z te-
matyki m.in.: aktorstwa, reżyserii, preproduk-
cji (etap produkcji filmu poprzedzający okres
zdjęciowy), produkcji i postprodukcji (koń-
cowy etap prac nad realizacją filmu). W ramach
warsztatów młodzież przygotowała 4  etiudy
o problemach i zagrożeniach istotnych z ich
punktu widzenia. Warsztaty były współorga-
nizowane przez Komendę Wojewódzką Policji
w Bydgoszczy, Fundację Tumult (organizatora
festiwalu Camerimage) oraz Kujawsko-Pomor-
ski Urząd Marszałkowski.

Tegoroczna, VIII gala finałowa programu
pn. „Sztuka Wyboru” odbyła się w połowie
listopada w  toruńskim klubie „Od Nowa”.
W jej trakcie wyłoniono i uhonorowano naj-
lepsze krótkometrażowe filmy i grafiki. W ka-
tegorii „film” nagrody za zajęcie I  miejsca
odebrali twórcy 2-minutowego obrazu
pt. „Łukasz”. W kategorii „grafika” I miejsce
przypadło Szymonowi Łukaszewskiemu za
plakat pt. „Zadzwoń później”.

W OCENIE OGLĄDAJĄCYCH
– Z  przyjemnością obejrzałem wszystkie
24 filmy. Niektóre z nich zapowiadają wraż-
liwość, która może w przyszłości zaowocować
profesjonalnymi produkcjami – powiedział
Marek Żydowicz, prezes Fundacji Tumult
i dyrektor Festiwalu EnergaCamerimage. 

Równie ciepło o zgłoszonych pracach i pasji
ich twórców mówili: Małgorzata Sobieszczań-

ska – autorka scenariuszy do seriali telewizyj-
nych i  słuchowisk radiowych, oraz Szymon
Piotr Warszawski – aktor filmowy (m.in.:
„Volta”, „Czerwony pająk”, „Bogowie”, „Am-
bassada”, serial „Belfer”). O mądrych i świa-
domych wyborach, jakich powinni dokonywać
młodzi ludzie, planując swoją przyszłość, mó-
wił insp. Paweł Spychała, komendant woje-
wódzki Policji w Bydgoszczy. Jednocześnie za-
chęcał zgromadzonych do refleksji nad ich
przyszłością i  poddał ich ocenie możliwość
realizacji własnych pasji, wstępując do Policji.

O przeciwnościach losu, pasjach i trudnej
drodze na szczyt w zawodzie filmowca mó-
wili m.in.: Neil Corbould – specjalista od
filmowych efektów specjalnych, laureat
dwóch Oscarów za takie produkcje, jak „Gra-
witacja” z  Sandrą Bullock  i  „Gladiator”

z  Russellem Crowe’em, Lawrence Sher –
autor zdjęć filmowych m.in.: trylogii „Kac
Vegas”, „Rekiny wojny”, „Godzilla  II: Król
potworów” oraz Carol Littleton – nomino-
wana do Oscara za montaż filmu Stevena
Spielberga „E.T.”. Ich zdaniem wszystko
w życiu można osiągnąć ciężką pracą, będąc
zdeterminowanym i pełnym pasji w dążeniu
do celu.

WOKÓŁ GALI
Podczas gali rozdano również 7 nagród dla
profilaktyków z województwa kujawsko-po-
morskiego w ramach konkursu zorganizowa-
nego dla drużyn złożonych z dwóch uczniów
i nauczyciela. Warunkiem uczestnictwa było
wspólne zrealizowanie działań profilaktycz-
nych dotyczących problemów zagrożeń 
młodzieży, ze wskazaniem możliwości ich
pozytywnego rozwiązania. Reaktywowano
również konkurs graficzny pn.  „Odpowie-
dzialni młodzi pasażerowie” przeznaczony
dla młodzieży szkół średnich. Zadaniem było
stworzenie hasła i plakatu profilaktycznego,
mobilizującego młodych pasażerów do zwró-
cenia uwagi swoim rodzinom na konieczność
bezpiecznego kierowania pojazdami. Do

Przegląd filmów 
profilaktycznych
Szeroko rozumiana profilaktyka i prewencja to jeden z celów, jakie realizuje
w ramach swoich działań Policja. Przegląd pn. „Sztuka Wyboru” wpisuje się
w tę koncepcję, dlatego Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
od lat uczestniczy w jego organizacji. Program skierowany jest do młodzieży
z całego kraju i przez nią realizowany. To młodzież zgłasza do konkursu
krótkometrażowe filmy i grafiki, a ich recenzentami są znani i cenieni
w świecie filmu profesjonaliści. „Sztuka Wyboru” organizowana jest od 
2011 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage.
Niezmiennie od kilku lat BKS KGP uczestniczy w gali finałowej.

Nagrody wręcza przedstawiciel Biura
Komunikacji Społecznej KGP 
mł. insp. Klaudiusz Kryczka

O swojej pasji filmowca i trudnych życiowych wyborach mówił Lawrence Sher, juror na
festiwalu EnergaCamerimage
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konkursu zgłoszono 66  prac. Pierwsze
miejsce zdobył Szymon Łukaszewski 
za plakat pt.  „Zadzwoń później”, drugie –
Martyna Zemke z Zespołu Szkół Plastycz-
nych w Bydgoszczy, trzecie – Anna Dublań-
ska z  Zespołu Szkół Plastycznych w  Byd-
goszczy.

– Za pomocą filmów młodzi ludzie poka-
zują też nam, dorosłym, z  jakimi zagroże-
niami mają do czynienia i  jak sobie z nimi
radzą – podsumowała galę kom. Monika Her-
mann, ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Pa-
tologii Wydziału Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Bydgoszczy.

OD 2011 R.
Program profilaktyki alternatywnej „Sztuka
Wyboru” odbywa się cyklicznie od 2011  r.
Celem przeglądu jest ukazanie oczami mło-
dych twórców problemów i  zagrożeń, z  ja-
kimi spotykają się w swoim życiu młodzi lu-
dzie, a  które mogą ich samych lub ich
kolegów skierować na „złą drogę”. Wyłaniając
zwycięzców, jurorzy kierowali się m.in.: ja-
kością artystyczną i  realizacją nadesłanych
prac, ich zakończeniem, które miało prowo-
kować do dyskusji, oraz sugestiami autorów
do sposobów rozwiązania przedstawionych
problemów. Najważniejszym jednak kryte-
rium był aspekt profilaktyczny. 

Policja od lat promuje i pomaga w działa-
niach profilaktycznych i edukacyjnych, więc
współorganizacja projektu pn. „Sztuka Wy-
boru” nie była przypadkowa. Autorami fil-
mów i  grafik byli ci, do których będą one
w  przyszłości adresowane. Młodzi autorzy
filmów pokazują świat swoimi oczami i przy
użyciu „własnego języka”. Łatwiej im dzięki
temu dotrzeć ze swoim przekazem do ró-
wieśników. Jest to tzw. profilaktyka rówieś-
nicza. 

Organizatorami tegorocznego programu
„Sztuka Wyboru” (stanowi on część rządo-
wego programu ograniczania przestępczości

i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecz-
niej” im. Władysława Stasiaka 2018–2020),
który odbył się w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage,
były Komenda Wojewódzka Policji w  Byd-
goszczy, Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Fun-
dacja Tumult. Na widowni klubu „Od Nowa”
zasiedli twórcy filmów i grafik wraz z opie-
kunami. Wśród zgromadzonych nie zabrakło
przedstawicieli MSWiA, NBP, Telewizji Pol-
skiej S.A., Biura Komunikacji Społecznej
KGP i Biura Prewencji KGP, profilaktyków
z komend miejskich i powiatowych, przed-
stawicieli kuratorium oświaty, nauczycieli
oraz firm i instytucji wspierających i promu-
jących twórczość młodych filmowców. Wy-

Laureaci VIII edycji konkursu 
„Sztuka Wyboru” – filmy

I miejsce: film pt. „Łukasz”, Filmowy Klub Absolwenta przy
Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy. 
II miejsce: film pt. „Równanie szczęścia”, Zespół Szkół Me-
chanicznych nr 1 w Bydgoszczy. 
III miejsce: film pt. „Życie”, Liceum Ogólnokształcące w Więc-
borku. 
Wręczono też cztery wyróżnienia, w  tym jedno przyznane
przez MSWiA za film pt. „Prosta ścieżka”, przygotowany przez
młodzież z Zakładu Poprawczego w Szubine.
Prace laureatów można obejrzeć na stronach internetowych:
www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub 
www.sztukawyboru.pl.

Jury konkursu „Sztuka Wyboru”

W składzie jury tegorocznego konkursu pn. „Sztuka Wyboru”
zasiadali: Barbara Białowąs – reżyser, scenarzysta, kulturo-
znawca i wykładowca akademicki, autorka nagradzanych fil-
mów fabularnych i dokumentalnych „Big Love”, „Moja nowa
droga”, „Dzika plaża”, „Landryneczka”; Konrad Śniady – mon-
tażysta filmowy znany przede wszystkim z  filmów „Ułaska-
wienie” oraz „Las, 4 rano” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego;
Kacper Sędzielewski – operator i autor zdjęć filmowych, no-
minowany do Złotej Kĳanki na Festiwalu Camerimage 2013
za zdjęcia do filmu „Zabicie ciotki”, współautor nagradzanego
dokumentu „Amerykański sen”; Barbara Zapolska-Łodej –
montażystka filmowa, odpowiedzialna za montaż filmów „Wak-
han Corridor” oraz „Mistrz świata”.

Insp. Paweł Spychała, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy w gronie zaproszonych gości

Klatka ze zwycięskiego filmu pt. „Łukasz”

darzenie zostało objęte honorowymi patro-
natami m.in.: Komendanta Głównego Policji
gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej oraz kujawsko-
-pomorskiego Kuratorium Oświaty.

CO DALEJ?
W minionych latach wszystkie materiały,
które powstały na potrzeby projektu „Sztuka
Wyboru” były kopiowane na płyty DVD i pa-
mięci USB. Wysyłano je do szkół podstawo-
wych i prezentowano uczniom klas 7–8 oraz
ponadpodstawowych na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Obecnie poli-
cyjni specjaliści zmienili sposób dotarcia do
młodzieży. Angażują do tego w bydgoskim
garnizonie miejskich i  powiatowych profi-
laktyków, którzy prowadzą w  szkołach po-
kazy i  prelekcje dla młodzieży. Trwają też
prace nad przygotowaniem scenariusza zajęć,
podczas których zostaną wykorzystane po-
szczególne filmy do prowadzenia spotkań
z  młodzieżą m.in. o  przemocy w  rodzinie,
cyberzagrożeniach i odpowiedzialności praw-
nej nieletnich. 

– Take zajęcia pomogą młodzieży w kształ-
towaniu właściwych postaw – mówi kom.
Monika Hermann. 

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI
zdj. autor
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Edukacja na rzecz bezpieczeństwa powinna przybierać
różnorodne formy, dostosowane do szerokiego grona
odbiorców. Bardzo ważne jest, aby ludzie w różnych
sytuacjach wiedzieli, jak się zachować, by uniknąć
zagrożeń. Wiele osób jest także zainteresowanych
historią Policji, jej wyposażeniem czy też ciekawostkami
kryminalistycznymi. 

Z myślą o kolejnej formule edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa
Komendant Główny Policji zaakceptował nowy projekt autor-
stwa pełnomocnika KGP ds.  ochrony praw człowieka pod 

nazwą „Czy wiesz, że?”. We wrześniu br. projekt został uruchomiony.

O BEZPIECZEŃSTWIE NIGDY ZA WIELE 
Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja, po
raz kolejny, jest najwyżej ocenianą przez respondentów instytucją
publiczną. Aż 75 proc. ankietowanych dobrze ocenia działania Policji.
Jej skuteczność zależna jest jednak od dobrej współpracy ze społe-
czeństwem. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie redukcji prze-
stępczości i zachowań patologicznych budować nowoczesne modele
i rozwiązania prewencyjno-informacyjne. Angażowanie społeczeństwa
w projekty profilaktyczne przynosi zamierzony efekt podwyższania
świadomości w procesie samoochrony dóbr, takich jak życie, zdrowie
czy też mienie. 

JAK TO DZIAŁA 
Projekt realizowany jest przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
w KGP. Jego idea sprowadza się do przekazywania społeczeństwu
krótkich komunikatów „Czy wiesz że?” o charakterze edukacyjno-
-informacyjnym. Komunikaty te, w formie pytań i odpowiedzi, za-
mieszczane są na portalu www.policja.pl. Dotyczą one różnych ob-

szarów tematycznych: od interwencji poli-
cyjnych, przez postępowanie mandatowe,
zachowanie na drodze, uzależnienia, za-
grożenia cyberprzestępczością, terro-
ryzm, po historię Policji, ciekawostki
kryminalistyczne itp. 

– Tworząc tego typu rozwiązanie
edukacyjno-informacyjne, skupione
głównie na profilaktyce społecznej, Policja
jeszcze bardziej chce dążyć do krzewienia
motta „Pomagamy i  Chronimy” – mówi autor projektu mł. insp.
Krzysztof Łaszkiewicz. – W jego realizację zaangażowanych jest
wiele osób z biur KGP oraz szkół Policji. Wszystkie te osoby wspierają
projekt, pisząc pytania i odpowiedzi poza swoimi codziennymi obo-
wiązkami. 

PRZYŁĄCZ SIĘ! 
Projekt ma charakter partycypacyjny. Niektóre jednostki Policji już
włączyły się do jego realizacji przez zamieszczanie pytań widocznych
na portalu www.policja.pl na swoich stronach. Autor projektu zachęca
wszystkie jednostki do podobnych działań. Projekt ruszył we wrześ-
niu, ale już jest nim duże zainteresowanie. Zadawanie pytań przez
społeczeństwo zwiększa szanse, że zamieszczane informacje będą
bardziej przydatne. 

– Zachęcamy także osoby spoza formacji do nadsyłania własnych
pytań z obszaru działań Policji – zaprasza mł. insp. Krzysztof Łasz-
kiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony
praw człowieka. Pytania można przesyłać na adres: 
krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl. 

K.Ł.
zdj. Marek Krupa

Czy wiesz, że?

R E K L A M A  
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90 LAT TEMU
Grudzień 1929

• Stocznia Państwowych Zakła-
dów Inżynierii w Modlinie wyko-
nała 3 ślizgowce wodne (hydrogli-
sery płaskodenne, szybkie łodzie
motorowe, ślizgacze, rodzaj mo-
torówki – przyp. JP) dla Policji
Państwowej. Każda z  łodzi wyposażona jest w  silnik benzynowy
o mocy 20 HP i rozwĳa prędkość do 75 km/godz. (nawet pod prąd).
Budowa ślizgowca jest nadzwyczaj staranna i precyzyjna – pisał tyg.
„Na Posterunku”. – Całość zbudowana jest z jodły kanadyjskiej i po-
kostowana na gorąco kilkakrotnie. Poszczególne deseczki sklejone są

tzw. klejem lotniczym i przymocowane do szkieletu za pomocą mosiężnych
nitów i takich samych śrub. Wygląd ślizgowca bardzo estetyczny. Koszt
stosunkowo niewielki. Najdroższą częścią jest silnik (ok. 3,5 tys. zł).
Łódź mieści trzy osoby. Z pewnością dzięki niej będzie bezpieczniej nad
Wisłą – prognozował policyjny tygodnik. 

• Komendant główny PP płk Janusz Zygmunt Jagrym-Maleszewski
podpisał okólnik nr 1639 dotyczący obsady stanowisk komendantów
posterunków. Polecił w nim starannie dobierać na te stanowiska ludzi
rutynowanych, energicznych i sprężystych.

• Rada Gminna w  Nasielsku (pow. pułtuski) podjęła uchwałę,
aby wyrazić specjalne podziękowanie st. przod. K. Tumanowi, ko-
mendantowi miejscowego posterunku PP, za energiczne utrzymanie
porządku publicznego w podległym rejonie. Nasielscy radni postanowili
również na najbliższym posiedzeniu uchwalić fundusz na utrzymanie
konia (do dyspozycji komendanta jednostki).

4 XII – W siedzibie Komisariatu Rządu m.st. Warszawy odbyła się
dekoracja kilkunastu funkcjonariuszy stołecznej PP (oficerów i sze-
regowych) Krzyżami Zasługi za wyróżniające osiągnięcia w służbie.
Aktu dekoracji dokonał komisarz rządu Władysław Jaroszewicz
w obecności m.in. swego zastępcy Józefa Ołpińskiego oraz insp. Ed-
munda Czyniowskiego, komendanta Okręgu VI PP m.st. Warszawy.

30 XII – W wypadku drogowym, podczas wykonywania obowiąz-
ków służbowych śmierć na miejscu poniósł 42-letni post. Ludwik
Kaczmarek, funkcjonariusz Posterunku PP w Nowym Tomyślu. Do
Policji wstąpił w 1920 r. Walczył na frontach I wojny światowej, był
również powstańcem wielkopolskim. Jako policjant cieszył się bardzo
dobrą opinią. Pozostawił żonę i pięcioro małych dzieci.

40 LAT TEMU
Grudzień 1979

• Z ciekawą i pożyteczną ini-
cjatywą wystąpiło kierownictwo
KW MO w Legnicy. Jej komen-
dant, płk Marek Ochocki, pasjo-
nat historii i  stróż dziedzictwa
narodowej przeszłości, uczulił swoich podwładnych z jednostek pod-
stawowych, aby przy okazji wykonywania codziennych zajęć służbo-
wych w  terenie inwentaryzowali znajdujące się tam zabytkowe

obiekty budowlane, wzbogacając je fotografiami oraz opisem ich ak-
tualnego stanu technicznego. Dzięki temu powstał dwutomowy „ka-
talog” zabytkowych budowli, zawierający 111 obiektów, w tym 70 pa-
łaców i  41  dworków. Jedna trzecia z  nich znajduje się, niestety,
w opłakanym stanie, o czym powiadomiono władze wojewódzkie. 

• Bokserzy warszawskiej „Gwardii”, pod wodzą trenera ppłk. Mi-
chała Szczepana, po raz piąty w powojennym 35-leciu zdobyli tytuł
drużynowego mistrza Polski. Tym razem roku 1980. Dobrą passę
rozpoczęli w 1972 r., po czym sięgali po mistrzowski tytuł w latach
1974, 1976 oraz 1978. W  grudniowym kieleckim finale pokonali
mocną Legię oraz GKS Katowice. Mistrzowski tytuł wywalczyli: bra-
cia Grzegorz i Paweł Skrzeczowie, Jerzy Rybicki, Czesław Sławiński,
Waldemar Chamerski, Roman Misiewicz, Henryk Witkowski i Ed-
mund Montewski. 

20 LAT TEMU
Grudzień 1999

• W jednostkach Policji w ca-
łym kraju w  przeddzień Wigilii
odbywały się tradycyjne spotka-
nia opłatkowe, a  przed sylwes-
trem składano sobie życzenia no-
woroczne. Zaszczytu podzielenia się opłatkiem z premierem Jerzym
Buzkiem dostąpili policjanci z KMP w Gliwicach. Premier odwiedził
policjantów w swoim rodzinnym mieście w towarzystwie wojewody
śląskiego Marka Kempskiego.

11 XII – W radomskiej KWP urucho-
miono centralę cyfrową najnowszej gene-
racji DGT 3450, wyposażoną m.in. w łącza
cyfrowe do łączności międzymiastowej we-
wnątrzpolicyjnej i do TP SA. Centrala po-
siada automatyczne połączenia ze wszyst-
kimi jednostkami Policji, które także
posiadają centrale cyfrowe (Katowickie,
Gdańskie, Krakowskie, Bydgoskie,
Olsztyńskie). Ich pojemność jest praktycz-
nie nieograniczona. Około 1400 abonen-
tów zostało już podłączonych do sieci
mieszczącej się zaledwie w 4 szafkach, ga-
barytami przypominających nieco większe
lodówki. 

16 XII – W KGP odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. Połączono je z  tradycyjnym
opłatkiem. W uroczystości wzięli udział m.in.: nadinsp. Ireneusz
Wachowski, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji, ks. An-
drzej Kwaśnik, kapelan KGP, oraz Hieronim Pakulski, prezes Sto-
warzyszenia „Rodzina Policyjna”. 

31 XII – W sylwestrową noc spłonął budynek KMP w Świętoch-
łowicach Śl. W akcji ratowniczej brało udział 101  strażaków oraz
26 samochodów bojowych z okolicznych Jednostek Ratowniczo-Gaś-
niczych. Utrudniał ją 12-stopniowy mróz i  zamarznięte hydranty.
Według wstępnej oceny st. brygadiera Piotra Buka, komendanta wo-
jewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ogień najprawdopodobniej
rozprzestrzenił się od świątecznej racy, która wybĳając szybę, wpadła
do środka komendy. Spaleniu uległ dach budynku oraz część podda-
sza wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”, archiwum
(Więcej informacji historycznych czytaj na stronie: www.hit.policja.gov.pl) 

37.12_Layout 1  04.12.2019  10:36  Strona 37



PAMIĘĆ Rozmaitości POLICJA 997       grudzień 2019 r.38

Pomnik w Radomiu 
15 listopada br. przed budynkiem KWP zs. w Radomiu odbył się

apel z okazji uroczystych obchodów Święta Niepodległości połączony
z odsłonięciem pomnika upamiętniającego funkcjonariuszy Policji
Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD. 

Poczucie silnej więzi z bohaterami międzywojennej Policji Pań-
stwowej wymaga kultywowania ich pamięci, czego wyrazem stała
się decyzja byłego komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
insp. Tomasza Michułki oraz przewodniczącego Zarządu Wojewódz-
kiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu podinsp.
Dariusza Brzezickiego o posadowieniu pomnika upamiętniającego
policjantów II RP pomordowanych na Wschodzie. 5 listopada 2018
roku ruszyła zbiórka publiczna na ten cel. 

15 listopada br. komendant wojewódzki Policji zs.  w  Radomiu
mł.  insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk wspólnie z wicewojewodą

mazowieckim Arturem Stan-
dowiczem, byłym komendan-
tem wojewódzkim Policji zs.
w Radomiu insp. Tomaszem
Michułką, przewodniczącym
ZW NSZZ Policjantów woj.
mazowieckiego podinsp. Da-
riuszem Brzezickim i  wice-
prezesem Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska w  Radomiu

Grzegorzem Grzechnikiem odsłonili pomnik, po czym złożona została
urna z ziemią z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Ksiądz
kanonik Mirosław Dragiel, kapelan mazowieckiej Policji, poświęcił
monument.

W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście: sekretarz
miasta w Urzędzie Miejskim w Radomiu Michał Michalski, naczelnik
Delegatury IPN w Radomiu Danuta Pawlik, przedstawiciele Sto-
warzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Radomiu z prezesem Ta-
deuszem Adamczykiem na czele, członkowie Stowarzyszenia Rodzina
Katyńska w Radomiu z prezes Teresą Duszyńską i Romaną Sokół,
członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939  r.” w  Łodzi
z jego prezesem Jarosławem Olbrychowskim na czele, przedstawi-
ciele NSZZP, duchowieństwo oraz Paweł Łuk-Murawski – szef Grupy
Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat
w Radomiu. Obecna była kadra kierownicza garnizonu mazowiec-
kiego Policji, a także czynni i emerytowani policjanci i pracownicy
Policji oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb.

Pomnik, którego twórca Stanisław Romańczuk obecny był na uro-
czystości, nie pozwoli zapomnieć o tych, których doczesne szczątki

zakopano w zbiorowych mogiłach na nieludzkiej ziemi, w grobach
bezimiennych, rozsianych na całej arenie zawieruchy wojennej. 

KATARZYNA KUCHARSKA 
zdj. Norbert Cibor 

Uroczystości w Sosnowcu 
18 listopada br. w Sosnowcu przy pomniku poświęconym funkcjo-

nariuszom służb mundurowych i urzędnikom obok katedry pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczystość związana
z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Eucharystii,
której przewodniczył JE ks. bp Grzegorz Kaszak na placu katedral-
nym odbył się apel pamięci. W wydarzeniu udział wzięli m.in. mi-
nister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister sprawiedli-
wości Michał Wójcik, prokurator krajowy i  I  zastępca prokuratora
generalnego Bogdan Święczkowski, Komendant Główny Policji gen.
insp. dr Jarosław Szymczyk, duchowieństwo, parlamentarzyści i sa-
morządowcy z prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim na
czele, policjanci i mieszkańcy miasta. 

Gospodarzami uroczystości byli: biskup diecezji ks. dr Grzegorz
Kaszak, komendant wojewódzki Policji w  Katowicach nadinsp.
dr Krzysztof Justyński oraz komendant miejski Policji w Sosnowcu
insp. Dominik Łączyk.

Zebrani wysłuchali okolicznościowych wystąpień, uroczystego
apelu pamięci, oddana została również salwa honorowa, a goście zło-
żyli przed pomnikiem wieńce. Uroczystość była okazją do wręczenia
okolicznościowego medalu na 100-lecie Policji JE ks. bp. Grzegorzowi
Kaszakowi. Uroczystą oprawę zapewniła kompania honorowa i Or-
kiestra KWP w Katowicach. 

SONIA KEPPER 
zdj. Barbara Poznańska 

Marsz Wolności 
Pod honorowym patronatem komendanta miejskiego Policji w Ra-

domiu podinsp. Roberta Hodio 8  listopada  br. zorganizowano
XV Marsz Wolności pod hasłem „Na straży ładu i bezpieczeństwa”
w 100-lecie powołania Policji Państwowej.

Bezpośrednim organizatorem było VI Liceum Ogólnokształcące
z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
W inicjatywę włączyła się radomska policja oraz prezydent miasta.
Uroczystości rozpoczęła Eucharystia w  Katedrze pw.  Opieki Naj-
świętszej Maryi Panny w  Radomiu za dusze polskich policjantów
pomordowanych w ZSRR. Po mszy zgromadzeni przeszli pod pomnik
Czynu Legionów, gdzie miała miejsce inscenizacja przypominająca
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wydarzenia z 2 listopada 1918 r. związane z powstaniem Republiki
Radomskiej. Następnie złożono wiązanki pod obeliskiem. Kwiaty
składali m.in.: komendant miejski Policji w Radomiu podinsp. Robert
Hodio, zastępca komendanta miejskiego Policji w Radomiu kom. Ja-
nusz Mularski oraz naczelnik Wydziału Wspomagającego KMP w Ra-
domiu kom. Justyna Gwardiak.

W XV Marszu Wolności udział wzięli m.in. uczniowie radomskich
szkół, grupy rekonstrukcyjne oraz kadra kierownicza KMP w Ra-
domiu. 

tekst i zdjęcie JUSTYNA LESZCZYŃSKA, P.Ost. 

Tablica w Piekarach Śląskich 
23 listopada br. w KMP w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość

odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanego 14  sierpnia
1939  r. posterunkowego Policji Województwa Śląskiego Wiktora
Szwagla. Policjant podczas swojej ostatniej służby w Piekarach Ślą-
skich został śmiertelnie postrzelony przez członka niemieckiej grupy
dywersyjnej. 

Gości przywitał komendant miejski Policji w Piekarach Śląskich
nadkom. Robert Klimek. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.
pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach
insp. Roman Rabsztyn, prezydent miasta Piekary Śląskie Sława
Umińska-Duraj, przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz
Wesołowski, komendanci, którzy w przeszłości dowodzili piekarską
jednostką: insp. Marek Nowakowski oraz insp. Artur Klimek, ko-
mendant powiatowy Policji w Lesku kom. Jacek Pączek oraz przed-
stawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
z siedzibą w Katowicach – Teresa Bracka i Grzegorz Grześkowiak.
Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie rodziny zamordo-

wanego policjanta – wnukowie Robert oraz Jerzy z rodzinami. Warto
wspomnieć, że aby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, ro-
dzina śp. Wiktora Szwagla przybyła do Piekar Śląskich z  Chicago
oraz z  Wiednia. Po przywitaniu odczytano biogram post. Wiktora
Szwagla oraz wyświetlono film, który powstał w 2017 r. w związku
z konkursem „Policjanci w służbie historii” zorganizowanym przez
IPN we współpracy z  Komendą Główną Policji. Autorkami filmu
przedstawiającego historię zamordowanego funkcjonariusza są ab-
solwentki klasy policyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich,
które również zjawiły się na ceremonii. 

Pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Piekarach Ślą-
skich mł. insp. Kamil Gabor odczytał akt odsłonięcia tablicy pamięci,
którą następnie odsłonił wnuk post. Wiktora Szwagla – Jerzy. Towa-
rzyszyli mu: drugi z  wnuków zastrzelonego policjanta – Robert,
pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach
insp. Roman Rabsztyn, komendant miejski Policji w Piekarach Ślą-
skich nadkom. Robert Klimek, prezydent Piekar Śląskich Sława
Umińska-Duraj, przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz
Wesołowski oraz prezes OSRP 1939 r. – Teresa Bracka. Tablicę po-
święcił ks. Eugeniusz Witak, zgromadzeni złożyli wieńce w miejscu
pamięci.

Uczestnicy uroczystości dokonali wpisów w księdze pamiątkowej
komendy, po czym szefowie piekarskiej jednostki przekazali na ręce
rodziny Wiktora Szwagla wyciąg z  aktu odsłonięcia tablicy oraz
portret policjanta z czasów jego służby. Następnie komendanci za-
prezentowali książkę autorstwa oficera prasowego KMP w Piekarach
Śląskich sierż. sztab. Dariusza Dobrzańskiego oraz Leszka Bensza –
mieszkańca Piekar Śląskich, pasjonata lokalnej historii. W publikacji
opisana została sylwetka śp. Wiktora Szwagla oraz historia piekarskiej
policji. Wszystko to z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy
powstania Policji Państwowej oraz 80.  rocznicy śmierci post.
Szwagla. 

DARIUSZ DOBRZAŃSKI i MAGDALENA WIŚNIEWSKA
zdj. Magdalena Wiśniewska 

Konferencja naukowa w IPN
21 listopada br. w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki

w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Administracja
państwowa, służby specjalne i siły zbrojne II RP wobec ugrupowań
i środowisk komunistycznych 1918–1939”, przygotowana przez Biuro
Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Sympozjum
zorganizowane w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej odbyło
się w ramach seminarium badawczego „Komuniści w II Rzeczypos-
politej”. 

Podczas konferencji można było zapoznać się z tematyką zwal-
czania ruchu komunistycznego w przedwojennej Polsce. Referat
pt. „Policja Państwowa a ochrona granicy wschodniej II Rzeczypos-
politej przed komunistycznymi grupami dywersyjnymi w latach
1923–1924” wygłosił nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura
Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Mjr SG dr Artur
Ochał z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie zaprezentował
temat „Komunistyczni dywersanci i agitatorzy w strefie działania
Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939)”. Działalność przedwo-
jennej policji przybliżały również referaty: Jarosława Wasilewskiego
z IPN w Białymstoku pt. „Metody walki Policji Państwowej z ruchem
komunistycznym na Białostocczyźnie w latach 30. XX w.” oraz
dr. Oleha Razyhrayeva ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu
Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku pt. „Administracja pań-
stwowa oraz organa policyjne wobec ruchu komunistycznego na Wo-
łyniu w latach 1919–1939”. 

P.Ost. 
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W poprzednim artykule zostało omówione obligatoryjne
zawieszenie w czynnościach służbowych w związku
ze wszczęciem (prowadzeniem) postępowania karnego
przeciwko policjantowi w sprawach ściganych
z oskarżenia publicznego o umyślne przestępstwa
lub przestępstwa skarbowe. Jednakże ustawodawca
uznał za stosowne umożliwienie zawieszenia
w czynnościach służbowych także w innych
przypadkach. 

Z godnie z treścią art. 39 ust. 2 ustawy o Policji: policjanta można
zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko
niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub prze-

stępstwo skarbowe, nieumyślne, ścigane z  oskarżenia publicznego lub
postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro po-
stępowania lub dobro służby – na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

NIEUMYŚLNOŚĆ 
W polskim systemie prawa karnego nieumyślnie można popełnić
wyłącznie występki, tj. czyny zabronione zagrożone grzywną powyżej
30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia
wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności
przekraczającą miesiąc. Przy czym czyn zabroniony popełniony jest
nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia,
popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej
w  danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego
czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Nieumyślność wiąże się
z działaniem w ramach tzw. reguł ostrożności. Reguły te określają,
jak należy zachować się w konkretnych realiach, po to, by zminima-
lizować istniejące lub potencjalne zagrożenia dla dobra chronionego
prawem, przy jednoczesnym korzystaniu z tego dobra w życiu co-
dziennym. Zatem musi istnieć pewien wzorzec zachowania, który
jest znany sprawcy lub powinien mu być znany. Czyn zabroniony
może zostać popełniony w sposób świadomie nieumyślny lub nie-
świadomie nieumyślny. Rodzaj nieumyślności nie determinuje spraw-
stwa czynu. 

ZWIĄZANIE ORGANU
Jeżeli według organu ścigania czyn został popełniony nieumyślnie,
znajdzie to wyraz w opisie czynu. Powyższe stwierdzenie ma istotne
znaczenie. Postępowanie o zawieszenie jest postępowaniem admi-
nistracyjnym, które toczy się według przepisów kodeksu postępo-
wania administracyjnego. Zatem to organ prowadzi postępowanie
dowodowe. Jednym z kluczowych dowodów będzie właśnie posta-
nowienie o przedstawieniu zarzutów. Wobec powyższego organowi
nie będzie przysługiwało prawo weryfikacji zasadności postawionych
zarzutów. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny
w  Gorzowie Wielkopolskim w  wyroku z  26  października 2017  r.,
sygn. akt II SA/Go 757/17: Dla zastosowania wobec policjanta środka

Zawieszenie w czynnościach
służbowych (cz. 2) z  art. 39 ust. 2 ustawy o  Policji wystarczającą przesłanką był fakt

wszczęcia postępowania karnego o  przestępstwo nieumyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego, a będące tego rodzaju, że uzasadnia obawę
o należyte wykonywanie obowiązków przez policjanta. Zadaniem organu
Policji – przełożonego policjanta – nie jest badanie okoliczności czynu
(…). Dotyczy to także drugiej sytuacji uzasadniającej zawieszenie
w  czynnościach służbowych, czyli wszczęcia postępowania dyscy-
plinarnego. Jak wynika z art. 134i ustawy o Policji, przełożony w spra-
wach dyscyplinarnych wszczyna postępowanie dyscyplinarne, gdy
zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscy-
plinarnego: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek bezpośredniego
przełożonego policjanta, c)  na polecenie wyższego przełożonego,
d) na żądanie sądu lub prokuratora, jak też może je wszcząć na wnio-
sek pokrzywdzonego. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się
z dniem wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscy-
plinarnego, policjanta zaś, co do którego wydano takie postanowienie,
uważa się za obwinionego. Warto zauważyć, że ustawa posługuje się
pojęciem „z dniem wydania”. Tym samym skutki wszczęcia postę-
powania dyscyplinarnego w sferze zawieszenia w czynnościach służ-
bowych nie zostały uzależnione od doręczenia takiego postanowienia,
a jedynie od jego wydania. W praktyce zdarza się, że zarówno posta-
nowienie o wszczęciu postępowania, jak i  rozkaz personalny o za-
wieszeniu w czynnościach służbowych mogą trafić do adresata tego
samego dnia. Jest wobec tego rzeczą oczywistą, że przed datą wszczę-
cia postępowania dyscyplinarnego nie jest możliwe wydanie decyzji
o zawieszeniu w czynnościach służbowych, nawet jeżeli w sprawie
toczyły się czynności wyjaśniające. 

Istotą zawieszenia w czynnościach służbowych w warunkach, o któ-
rych mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, jest ochrona interesu służby lub
ochrona interesu toczącego się postępowania. 

DOBRO SŁUŻBY 
Jak wskazuje art. 39 ust. 2 ustawy, przesłanką zawieszenia w czyn-
nościach służbowych jest wszczęcie przeciwko policjantowi postę-
powania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie-
umyślne, ścigane z  oskarżenia publicznego lub w  razie wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego, jednakże pod warunkiem, że zawie-
szenie jest celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby. 

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca posłużył się w  opisie
normy prawnej pojęciem „dobra służby”. Jest to więc taka sama
wartość, która występuje w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji i de-
terminuje zwolnienie ze służby, aczkolwiek inaczej nazwana. W nauce
prawa funkcjonuje zasada jednolitości znaczenia pojęć w całym akcie
prawnym, chyba że wprost z treści normy wynika co innego. Dobro
służby jest pojęciem niezdefiniowanym ustawowo, ponadto bardzo
obszernym semantycznie, jednakże to wciąż ta sama kategoria zda-
rzeń. Zatem należy przyjąć, że pojęcia „dobra służby” (art. 39 ust. 2)
i „ważnego interesu służby” (art. 41 ust. 2 pkt 5) mają wspólny mia-
nownik, a zatem są lub przynajmniej mogą być pojęciami tożsamymi
znaczeniowo. Te same zdarzenia mogą zatem naruszać dobro służby,
jak i jej ważny interes. Korelacja między art. 39 ust. 2 a art. 41 ust. 2
pkt 5 ustawy nie polega na wzajemnym wykluczeniu. Dobra służby
należy wszelako upatrywać w uzasadnionej obawie o należyte wyko-
nywanie obowiązków służbowych przez policjanta. Jest to więc w su-
mie odpowiedź na pytanie o to, czy rodzaj stawianych zarzutów po-
zwoli funkcjonariuszowi na prawidłowe wykonywanie zadań
służbowych. Jak sformułował to WSA w Krakowie w wyroku z 18 maja
2017 r. o sygn. akt III SA/Kr 305/17: Dla zastosowania (…) sankcji

40-41.12_Layout 1  04.12.2019  10:33  Strona 40



grudzień 2019 r. POLICJA 997 PRAWO 41

(…) wystarczającą przesłanką był fakt wszczęcia postępowania dyscy-
plinarnego o czyn tego rodzaju, że dla dobra służby była uzasadniona
obawa o należyte wykonywanie obowiązków przez policjanta. Dobro
służby wymagające zawieszenia policjanta w czynnościach służbo-
wych może zostać narażone zarówno w wyniku toczącego się postę-
powania karnego, jak i dyscyplinarnego. Zawieszenie w czynnościach
służbowych z uwagi na dobro służby ma na celu ochronę żywotnych
interesów formacji, która może polegać na ochronie „dobrego imie-
nia”, etosu, przywrócenia właściwej atmosfery służby czy podpo-
rządkowania szczególnej dyscyplinie służbowej. Jak zauważa WSA
w  Warszawie w  wyroku II  SA/Wa 863/08: Trzeba mieć bowiem na
względzie, że zawieszenie w czynnościach służbowych, pełniące rolę po-
dobną do środka zapobiegawczego w  postępowaniu karnym, ze swej
istoty jest szczególnym uprawnieniem przełożonych, wyrażającym się
w uniemożliwieniu funkcjonariuszowi wykonywania zadań i czynności
właściwych nie tylko dla zajmowanego stanowiska służbowego, ale 
i w Policji w ogóle.

DOBRO POSTĘPOWANIA 
Zawieszenie w czynnościach służbowych może mieć także na celu
zabezpieczenie postępowania toczącego się wobec funkcjonariusza.
W redakcji art. 39 ust. 2 ustawy użyto ogólnego pojęcia „dobro po-
stępowania” bez wskazania, czy odnosi się ono do postępowania 
karnego, czy dyscyplinarnego. To, że w  toku postępowania admi-
nistracyjnego, jakim jest postępowanie w sprawie zawieszenia w czyn-
nościach służbowych, przełożony w sprawach osobowych jest upraw-
niony do badania wystąpienia przesłanki dotyczącej dobra
postępowania dyscyplinarnego, nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. 

Tak sformułowany warunek nieodparcie kojarzy się ze  środkami
zapobiegawczymi w postępowaniu karnym. Z taką sytuacją możemy
mieć do czynienia np. w przypadku istnienia możliwości wywierania
wpływu na zeznania świadków, chociażby tylko przez codzienną
styczność, możliwości ujawnienia kierunków prowadzonych przez
rzecznika czynności dowodowych itp. Ocena zaistnienia tej przesłanki
będzie zatem zależała od realiów konkretnego przypadku, zarzutów
stawianych policjantowi, rodzaju zadań służbowych determinowanych
zajmowanym stanowiskiem, stanu sprawy, działania wspólnie z innymi
osobami (w znaczeniu prawnym lub tylko faktycznym).

Czy jednak jest możliwe zawieszenie policjanta w czynnościach
służbowych przez przełożonego w sprawach osobowych z uwagi na
dobro postępowania karnego? Zgodnie z  treścią art.  276 k.p.k.: 
Tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czyn-
nościach służbowych (…). Oznacza to, że organy postępowania karnego
posiadają „własne” instrumenty prawne mające na celu zabezpie-
czenie toku prowadzonych postępowań. Jednakże, jak wynika
z art. 249 § 1 k.p.k., środki takie można stosować w celu zabezpie-
czenia prawidłowego toku postępowania, ale tylko wtedy, gdy zebrane
dowody wskazują duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił
przestępstwo. Tego typu ograniczenie (a zatem zebranie w postę-
powaniu karnym wystarczających materiałów i dowodów wskazują-
cych, że policjant popełnił zarzucany mu czyn karny) nie dotyczy
fakultatywnego zawieszenia w czynnościach służbowych na drodze
postępowania administracyjnego. Ustawodawca nie uzależnia bo-
wiem możliwości zawieszenia w czynnościach służbowych od zgro-
madzonych w postępowaniu karnym dowodów przeciwko policjan-
towi. Jednakże czy organy Policji mogą decydować o  zaistnieniu
„dobra postępowania karnego”? Na tak postawioną tezę należy od-
powiedzieć – zdaniem autorki – negatywnie. Przełożony w sprawach
osobowych nie może per se, z urzędu decydować, na czym polega
dobro postępowania karnego, chociażby z powodu braku wiedzy co
do jego przebiegu. Utrwalony jest już bowiem pogląd prawny wyra-
żony przez sądownictwo administracyjne o  tym, że organy admi-
nistracji publicznej nie są uprawnione w toku prowadzonego postę-

powania do badania zasadności zarzutów stawianych w postępowaniu
karnym oraz prowadzenia dowodów na okoliczności popełnienia
czynu karnego. Mając na uwadze zasadę inkwizycyjności postępo-
wania przygotowawczego, ustalenie czy w realiach konkretnej sprawy
karnej, na etapie postępowania przygotowawczego, zachodzi ko-
nieczność zawieszenia w czynnościach służbowych z uwagi na dobro
postępowania karnego wydaje się niemożliwy. Organ administracji
publicznej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
nie będzie bowiem w stanie ocenić w kontekście przepisów kodeksu
postępowania administracyjnego, w czym wyraża się dobro postępo-
wania karnego, którego istnienie należy udowodnić w związku z tre-
ścią art. 75 i art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. Natomiast pytanie o moż-
liwość zastosowania zawieszenia na wniosek organu ścigania należy
pozostawić otwarte.

WYMOGI k.p.a.
Postępowanie, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o Policji, ma
charakter fakultatywny. Oznacza to, że organ nie jest obowiązany,
ale uprawniony do stosowania instytucji zawieszenia w czynnościach
służbowych. Decyzja o zawieszeniu jest więc podejmowana w ramach
uznania administracyjnego. W orzecznictwie sądowoadministracyj-
nym dominuje pogląd, że decyzja podejmowana w warunkach uznania
administracyjnego pozostaje wprawdzie pod kontrolą sądu, jednakże
obejmuje ona badanie, czy na podstawie obowiązujących przepisów
prawa dopuszczalne było wydanie decyzji, czy organ nie przekroczył
granic uznania (a zatem czy nie dokonał oceny dowodów w sposób
dowolny) oraz czy prawidłowo uzasadnił podjęte rozstrzygnięcie.
Natomiast poza kontrolą pozostają kwestie wyboru rozstrzygnięcia
i stosowane przy jego wydawaniu kryteria słuszności i celowości. Ze
względu na fakt, że „celowość” odsunięcia od wykonywania czynności
służbowych z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby stanowi
warunek zawieszenia w czynnościach służbowych będzie ona pod-
legała badaniu nie tylko w toku postępowania instancyjnego, lecz
także sądowego. Na aktualności nie stracił pogląd prawny wyrażony
w wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 863/08: Należy
podkreślić, że uzasadniając odsunięcie funkcjonariusza od pełnienia
przezeń obowiązków nie wystarczy ogólnikowe powołanie się na dobro
służby, lecz konieczne jest wskazanie konkretnych powodów. Motywy,
jakimi kierował się organ, zawieszając na oznaczony okres policjanta
w czynnościach służbowych, muszą przekonywać w sposób niebudzący
żadnych wątpliwości o słuszność takiego załatwienia sprawy. Dotyczy
to zarówno celowości samego zawieszenia w czynnościach służbowych,
jak i czasu tego zawieszenia. Tak więc organ musi wykazać, że w rea-
liach danego przypadku celowe jest, aby policjant nie wykonywał
czynności służbowych. Stan faktyczny objęty przytoczonym orze-
czeniem był bowiem o tyle ciekawy, że przed wydaniem orzeczenia
dyscyplinarnego policjant został delegowany do czasowego pełnienia
służby w innej miejscowości, a organ powołał się w decyzji o zawie-
szeniu w czynnościach służbowych na okoliczność zabezpieczenia
toku postępowania dyscyplinarnego. Przepis art. 39 ust. 2 ustawy
o Policji umożliwia zawieszenie w czynnościach służbowych z uwagi
na dobro postępowania lub dobro służby. Ustawodawca posłużył się
w konstrukcji normy prawnej tzw. alternatywą nierozłączną (łączną).
Alternatywa dwóch zdań jest prawdziwa, jeśli co najmniej jedno
z nich jest prawdziwe, natomiast alternatywa jest wtedy fałszywa,
gdy oba zdania są fałszywe. Oznacza to, a  przynajmniej powinno
oznaczać, że organ może się powołać na obie przesłanki, jednakże
zaistnienie obu musi wówczas wykazać w uzasadnieniu decyzji. Jed-
nocześnie zaistnienie jednej jest wystarczające do podjęcia decyzji
o zawieszeniu w czynnościach służbowych. 

mec. MAGDALENA BĘDZIEJEWSKA-MICHALSKA
radca prawny w Biurze Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP
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24 października w Kielcach odbyła się XIX Konferencja
„Bezpieczny stadion” zorganizowana przez PZPN dla
Policji, klubów piłkarskich i przedstawicieli firm
zabezpieczających mecze piłkarskie. Trzy tygodnie
wcześniej ta sama grupa spotkała się na
przeprowadzonych przez UEFA we współpracy z PZPN
warsztatach dotyczących bezpieczeństwa stadionowego.

O ba spotkania traktowały o zagrożeniach i problemach związa-
nych z zapewnianiem bezpieczeństwa podczas przeprowadza-
nia rozgrywek piłkarskich w  Polsce. Na początku

października br. odbyło się w Serocku trzydniowe seminarium warsz-
tatowe, gdzie eksperci UEFA w dziedzinie bezpieczeństwa stadiono-
wego omawiali najważniejsze zagrożenia imprez sportowych, określili
problemy i przedstawiali swoje doświadczenia, poznając rozwiązania
prawne i stosunek do tych rozwiązań zarówno Policji, jak i klubów. 

Później na zorganizowanej 24 października br. XIX Ogólnopolskiej
Konferencji „Bezpieczny Stadion”, przeanalizowano problemy oma-
wiane podczas warsztatów. Kluczowym elementem konferencji był
panel dyskusyjny, w którym o zdefiniowanych problemach rozma-
wiali: gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji,
Zbigniew Boniek – prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Jan
Tomaszewski – były reprezentant Polski w piłce nożnej. Na konfe-
rencji ze strony Policji obecni byli również zastępca Komendanta
Głównego Policji insp. Tomasz Szymański oraz komendant woje-
wódzki Policji w  Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak. Aktywnym
uczestnikiem obu spotkań był dyrektor Głównego Sztabu Policji
KGP insp. Maciej Nestoruk. Zarówno w Kielcach, jak i w Serocku
obecni byli zastępcy komendantów wojewódzkich odpowiedzialni
za pion prewencji, naczelnicy sztabów komend wojewódzkich oraz
przedstawiciele KMP i KPP, na których terenie są rozgrywane mecze
piłkarskie.

PIROTECHNIKA
W art. 8 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych możemy prze-
czytać, że zabrania się wnoszenia na imprezy masowe i  posiadania
przez osoby w niej uczestniczące między innymi wyrobów pirotech-
nicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych. Jasne w tej sprawie
stanowisko Policji, przedstawicieli międzynarodowej organizacji zrze-
szającej związki piłki nożnej i PZPN niewyrażających zgody na uży-
wanie pirotechniki na stadionach zderza się z opinią środowisk piłkar-
skich, że jest to element widowiska i wiele osób przychodzi na mecz,
by zobaczyć taką oprawę. Policja jednoznacznie stwierdza, że nie wolno
wnosić ani używać niczego, na co nie ma pozwolenia, a organizator po-
winien podjąć działania uniemożliwiające pojawianie się pirotechniki
na meczach. 

– Organizator oczekuje od agencji ochrony, aby uniemożliwiła wno-
szenie materiałów niedozwolonych na obiekt, a bywa, że sam przymyka
oko na działania kibiców i dopuszcza użycie pirotechniki podczas me-
czów – tłumaczy naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu
Policji KGP podinsp. Wojciech Dobrowolski.

Z kolei kibice nie chcą rezygnować z rac czy petard. Często podczas
meczów chowają się pod flagą wielkoformatową, tzw. sektorówką, prze-

bierając się w kombinezony i maski, by nie można ich było zidentyfi-
kować po stroju i  twarzach, po czym odpalają race, które rzucane
bywają również na płytę boiska. 

Eksperci UEFA prowadzący warsztaty w  Serocku szkolą sędziów
i piłkarzy, aby ci – widząc racę rzuconą na boisko – oddalali się od niej,
pokazując swoją postawą, że tego typu sytuacje są niebezpieczne i na-
leży je eliminować z rozgrywek piłkarskich. Temat pirotechniki powraca
także w odniesieniu do zagrożenia terroryzmem, które w naszym kraju
jest niewielkie, lecz znajomość mechanizmów pomaga w odpowiednim
reagowaniu i przeciwdziałaniu takim zjawiskom. Poruszono podczas
warsztatów zagadnienia związane z charakterystyką zamachów terro-
rystycznych, sposoby zapobiegania im i reakcji na nie oraz zrozumienie
działania zamachowca. Na naszych stadionach większym zagrożeniem
jest wnoszenie i  używanie wyrobów pirotechnicznych i  materiałów
pożarowo niebezpiecznych, lecz zdaniem ekspertów UEFA, jeśli ktoś
może wnieść na imprezę piłkarską znaczną ilość pirotechniki, może
również wnieść ładunek wybuchowy. 

– W  przypadku bezpieczeństwa na stadionach oraz zagrożeń dla
życia i  zdrowia działamy w  systemie zero-jedynkowym – podkreśla
podinsp. Wojciech Dobrowolski, uczestnik warsztatów. – Nie muszą
zdarzyć się przypadki niebezpieczne, aby zacząć działać.

PRZEMOC I ZAKŁÓCANIE PORZĄDKU
Policja współpracuje z klubami piłkarskimi i właścicielami stadionów,
lecz nie może bezpośrednio ingerować w sposób zabezpieczenia im-
prezy przez organizatora. Organ wydający zezwolenie na organizację
imprezy masowej występuje do Policji o  opinię. W  zależności od
analizy ryzyka danego meczu w takiej opinii zostają zawarte propozycje
działań, jakie powinien spełnić organizator, by zminimalizować za-
grożenia. Kluby muszą stosować się również do ustawy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych, która obliguje je do stosowania dodatkowych
zabezpieczeń, gdy liczba udostępnionych miejsc wyniesie nie mniej
niż tysiąc. Policja natomiast odpowiada za bezpieczeństwo na terenie
miasta, gdzie odbywa się mecz, oraz zabezpiecza dojazdy i odjazdy
kibiców. 

Zdaniem PZPN mecze, na których dochodzi do poważnych naru-
szeń porządku, stanowią zaledwie 1 procent. A skoro jest ich tak nie-
wiele, to czy Policja nie mogłaby być na nich przez cały czas, co zwięk-
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szyłoby bezpieczeństwo? Już na początku panelu dyskusyjnego w Kiel-
cach Komendant Główny Policji odniósł się do propozycji PZPN.

− My nie mamy dodatkowych policjantów zabezpieczających im-
prezy piłkarskie. Gdy widzę, ilu policjantów jest zaangażowanych
w komercyjne przedsięwzięcie, jakim jest mecz piłki nożnej, to mam
świadomość, że zabieramy policjantów z miast i wsi, a przekłada się
to na poziom bezpieczeństwa naszych dzieci, naszych rodzin – mówił
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

By zapewnić bezpieczeństwo organizator może korzystać z narzędzi,
które daje mu ustawa oraz przepisy wewnętrzne PZPN, ale to wiąże
się najczęściej z dodatkowymi kosztami lub utratą części zysków, dla-
tego klub stosuje się zazwyczaj tylko do zaleceń wynikających z ze-
zwolenia na imprezę masową. 

OPRAWA MECZÓW
Policja ma świadomość, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, lecz
organizator musi wypośrodkować między bezpieczeństwem meczu
a  liczbą widzów, co przekłada się na aspekt finansowy. Szef Policji
zwrócił uwagę, że blisko 1200 sądowych zakazów stadionowych za-
stosowanych w Polsce, jako efekt pracy Policji i prokuratury, wykazuje
ogromną różnicę w stosunku do klubowych zakazów, których nałożono
zaledwie 52. Mecze podwyższonego ryzyka przy pustych trybunach
lub nawet bez kibiców gości mogłyby uderzyć w organizatorów finan-
sowo. Zdaniem przedstawicieli PZPN wprowadzanie przez związek
mocnych ograniczeń może generować ryzyko, że kibice w odwecie
doprowadzą do burd i przerwania meczów z udziałem reprezentacji
narodowej poza granicami kraju, tym samym oddając wygraną walko-
werem. 

− Kibice są częścią piłki nożnej – mówił w Kielcach Zbigniew Bo-
niek. – Nam przeszkadzają bandyci, którzy wtapiają się w tłum kibiców.

Niestety, instytucjonalnie nie podejmujemy poważnych kroków, by
oddzielić kibiców od bandytów.

− Młodzi ludzie często są perfidnie wykorzystywani w imię dziw-
nych ideologii, by później zrobić z nich swoich „żołnierzy” – zauważył
gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Z jednej strony walczymy ze zorgani-
zowaną przestępczością, a  z drugiej staramy się edukować młodych
ludzi, by nie dawali się w te struktury wciągnąć. 

Tzw. kibole często wykorzystują oprawy meczów do wprowadzania
niedozwolonych praktyk. Flagi wielkoformatowe często służą jako tar-
cza utrudniająca identyfikację sprawców. Policja wnioskuje o zakazanie
używania sektorówek, lecz próby ich wyeliminowania z meczów spo-
tykają się z oporem klubów, traktujących je jako element utożsamiania
się kibiców z barwami klubowymi oraz z nierozerwalną ideologią kibi-
cowania. Zdaniem prezesa PZPN sama sektorówka nie jest zagroże-
niem, tylko to, co dzieje się pod nią. Istotny wpływ na atmosferę na
meczach mają też wulgaryzmy towarzyszące spotkaniom piłkarskim.

W walce z zagrożeniami na stadionach pomagają seminaria, jak te
w Serocku, organizowane przez UEFA w krajach, gdzie występują pro-
blemy z zapewnianiem bezpieczeństwa. W swoim wykładzie dr Steve
Frosdick – ekspert ds. bezpieczeństwa stadionowego z Wielkiej Bryta-
nii, zwraca uwagę na zintegrowane podejście do bezpieczeństwa na
stadionach i współpracę organizatora z policją. Jako jedną ze strategii
podaje wykluczenie znanych sprawców, wpływanie na zwolenników
sporadycznie angażujących się w spontaniczne zakłócenia oraz wzmac-
nianie kibiców będących zdecydowaną większością. Bezpieczeństwo
stadionowe może być interpretowane zależnie od strony, która się nim
akurat zajmuje. Lecz nie ulega wątpliwości, że każda ze stron powinna
dbać o rywalizację sportową w warunkach, w których nie odczuwają
zagrożenia widzowie ani zawodnicy.

GALA FAIR PLAY
Na koniec kieleckiej konferencji „Bezpieczny stadion” odbyła się Gala
Fair Play, podczas której podziękowano policjantom za współpracę
z PZPN przy organizacji meczów re    prezentacji Polski. Gratulacje skła-
dali prezes PZPN Zbigniew Boniek i Komendant Główny Policji gen.
insp. dr Jarosław Szymczyk. Wyróżnienia odebrali przedstawiciele ko-
mendanta stołecznego Policji oraz komendantów wojewódzkich
z Gdańska, Katowic i Wrocławia. Kolejno podziękowania za wzorową
współpracę z klubami otrzymali komendanci miejscy z Wrocławia, Bia-
łegostoku, Kielc, Gdyni, Poznania, Bielska-Białej, Suwałk, Katowic,
Rybnika, Siedlec i Tarnobrzega oraz komendanci powiatowi z Lubina,
Mielca oraz Łęcznej. Ostatnia kategoria, w której uhonorowani zostali
policjanci, to podziękowania za zabezpieczenie Mistrzostw Świata
FIFA U-20. Wyróżnienia w tej kategorii wręczono na ręce komendantów
miejskich z Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublina, Łodzi, Tych
oraz dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI 
zdj. autor, PZPN

Panel dyskusyjny podczas konferencji w Kielcach pozwalał na
aktywne uczestnictwo zgromadzonych przez przeprowadzane
w trakcie dyskusji sondy

Podziękowania 
za zabezpieczenie
Mistrzostw Świata FIFA
U-20 wręczono na ręce
komendantów miejskich
z Bielska-Białej,
Bydgoszczy, Gdyni,
Lublina, Łodzi, Tych
oraz dyrektora
Głównego Sztabu Policji 
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Półmaraton w Pile 
8 września już po raz 29. odbył się Półmaraton Philips’a w Pile.

W jego ramach rozegrano Międzynarodowy Puchar Policji w Półma-
ratonie, w  którym triumfował Łukasz Marcjanek, reprezentujący
KWP we Wrocławiu. Za nim przybiegli Piotr Jarząb i Mariusz Bandoch
– obaj z KWP w Bydgoszczy. Wśród pań najszybsza była Patrycja Bo-
siak z  KMP we Wrocławiu przed Katarzyną Chorzewską z  KWP
w Łodzi i Renatą Piech, startującą w barwach IPA – Region Wrocław.
Drużynowo pierwsze miejsce zajęła reprezentacja KWP w Bydgosz-
czy, drugie zespół wystawiony przez KPP w Świeciu, a trzecie team
KPP w Człuchowie. 

P.Ost. 

Bieg z Policją 
Na starcie wielkiego finału X Biegu z Policją w Górze, który odbył

się ostatniego dnia sierpnia stanęło ponad 250 zawodników. Impreza
miała charakter otwarty, w związku z tym na dziesięciokilometrowej
trasie wyznaczonej ulicami miasta pobiegli nie tylko funkcjonariusze

i  pracownicy Policji, ale wszyscy chętni. Mundurowi rywalizowali
w ramach imprezy w Mistrzostwach Polski Policjantów w Biegu na
10 km. 

Najlepszym wśród policjantów był Jakub Burghardt, na drugim
miejscu uplasował się Łukasz Oślizło, a  trzeci był Damian Połeć. 
W kategorii kobiet tegoroczną Mistrzynią Polski Policjantów została
Monika Kapera, która wyprzedziła Annę Ficner oraz Patrycję 
Bosiak. 

tekst i zdjęcie AgnIESZKA POŁcZyK

Rok 1919 – 1919 metrów 
Z ciekawą inicjatywą uczczenia setnego jubileuszu powołania Po-

licji Państwowej wyszli policjanci lubelscy, którzy 4 października
zorganizowali „Bieg z  Policją na Dystansie 1919  m”. Na starcie
stanęli policjanci, ale także młodzież z klas mundurowych. Liczył
się wynik drużynowy, ale każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
medal i koszulkę. 

Wśród klas mundurowych zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół
im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Na drugim
stopniu podium stanęli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, a na trze-
cim biegacze z  Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół im. 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie.  W klasyfikacji jednostek
Policji pierwsze miejsce zajęła drużyna z OPP w Lublinie, drugie
zespół z KWP w Lublinie, a trzecie reprezentacja KPP w Janowie
Lubelskim. 

P.Ost. 

Sto strzałów na stulecie 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zorganizowała 14 września Mię-

dzynarodowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w Biathlonie Poli-
cyjnym pod hasłem „Sto Strzałów na Stulecie Policji”. Jubileusz po-
wstania Policji Państwowej został uczczony w ten sposób, że każda
z mieszanych,  czteroosobowych drużyn miała w sumie do oddania
sto strzałów. Zawodnicy musieli biegiem pokonać trzykrotny dystans
jednej mili, czyli niecałe 5 km i oddać 10 strzałów z pistoletu ma-
szynowego PM-06 oraz 15 strzałów z pistoletu P-99 Walther. 

W klasyfikacji generalnej mężczyzn pierwsze miejsce zdobył Kamil
Lubowiecki w OPP w Warszawie, drugie Tomasz Wróbel z KP War-
szawa Żoliborz, a trzecie Mateusz Pałys z SP w Pile. Wśród pań zwy-
ciężyła Aleksandra Szyszka z Laboratorium Kryminalistycznego KSP.
Za nią uplasowała się Marlena Gielata z KPP w Szczytnie, a trzecie
miejsce zajęła Anna Wojtulewicz z KWP w Białymstoku. Klasyfikację
wiekową mężczyzn do 40. roku życia wygrał Krystian Kata z KWP
w  Opolu. Drugie miejsce zajął Karol Zera z  WSPol. w  Szczytnie,
a trzecie Rafał Owczarek ze Służby Ochrony Państwa. Wśród panów
powyżej czterdziestu lat triumfował Adam Piwowarski z  WSPol.
w  Szczytnie, przed Dariuszem Sułkowskim z  KWP w  Olsztynie
i Wiktorem Janiszewskim z KWP we Wrocławiu. Drużynowo najlepiej
spisała się Reprezentacja Polskiej Policji w Lekkoatletyce, w składzie
której startowali zawodnicy z różnych garnizonów powołani w stycz-
niu br. do drużyny występującej w barwach KGP. Pierwsze miejsce
zajął team reprezentacyjny, w  którego skład weszli: Aleksandra
Szyszka, Mateusz Pałys, Rafał Stachowski i  Aron Przybył. Drugie
miejsce zajęła drużyna WSPol. w Szczytnie w składzie: Anna Dąb-
rowska-Wojciechowska, Adam Piwowarski, Karol Zera i Cezary Rożek.
Trzecie miejsce wywalczyli funkcjonariusze z  OPP w  Warszawie:
Katarzyna Hałas-Sumara, Kamil Lubowiecki, Paweł Biernacki i Ja-
rosław Wojtowicz. 

W klasyfikacji NSZZP pań triumfowała Marlena Gielata z KPP
w Szczytnie, a wśród panów Mateusz Pałys z SP w Pile, który jest
w składzie Reprezentacji Polskiej Policji w Lekkoatletyce. Najlep-
szym zawodnikiem spoza Policji był Rafał Owczarek z SOP. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. WSPol. w Szczytnie 
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Bieg i wytrzymałość 
W Olsztynie zorganizowano zawody, które być może wkrótce staną

się dużym ogólnopolskim wyzwaniem dla policjantów. Turniej w kon-
kurencjach wytrzymałościowych przygotowano na Warmii i Mazurach
po raz drugi, w tym roku oprócz miejscowych stróżów prawa zapro-
szono do udziału policjantów z  kraju oraz przedstawicieli innych
służb mundurowych. 

Zawodom towarzyszył Charytatywny Bieg z okazji 100. Rocznicy
Powstania Policji Państwowej. Wziął w nim udział m.in. komendant
wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek (patrz zdję-
cie). Liczył się udział, choć oprócz biegu honorowego był także ostry
bieg na czas. Podczas biegu zebrano ponad 10 tys. zł na Fundację

Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wśród pań
wygrała Daria Mirtęga z OPP w Olsztynie, wśród panów zwyciężył
Damian Pietraczyk z  Komendy Wojewódzkiej PSP w  Olsztynie.
W zawodach w konkurencjach wytrzymałościowo-siłowych zwyciężył
team Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
w Łodzi. Panie startowały indywidualnie. Pierwsze miejsce zajęła
Joanna Rogozińska z KMP w Olsztynie.

P.Ost. 
zdj. Tomasz Markowski 

Wędkarstwo spławikowe 
W dniach 6–8 września odbyły się w Gdańsku XVI Mistrzostwa

Polski Policji w Wędkarstwie Spławikowym, a zarazem VII Mistrzo-
stwa Polski Służb Mundurowych, które zgromadziły 69 startujących
z całej Polski. W mistrzostwach Policji zwyciężył Mariusz Wasilewski

z  ZW  NSZZP KSP Warszawa. Drużynowo pierwsze miejsce zajął
zespół „Policja Mazowsze”. Wśród służb mundurowych indywidualnie
triumfował Jacek Kielesinski z  Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych we Wrocławiu, a drużynowo swój sukces powtórzył team
„Policja Mazowsze”.

P.Ost. 

Zawody służb teleinformatycznych 
Już po raz czwarty przedstawiciele służb teleinformatycznych

z  całego kraju, ale także innych formacji podległych MSWiA oraz
biur KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
„BOA” rywalizowali w zawodach strzeleckich przygotowanych przez
Biuro Łączności i  Informatyki KGP oraz Stołeczną Grupę Woje-
wódzką IPA. Zawody odbyły się 2 i 3 października br. na strzelnicy
KGP. Pierwszego dnia przeprowadzono eliminacje, drugiego finały.

Ostatecznie pierwsze miejsce wśród pań zajęła Kamila Zimoń z Biura
Spraw Wewnętrznych Policji. Wśród panów najlepszy okazał się Nor-
bert Szkopiński reprezentujący KWP w Łodzi.

P.Ost. 
zdj. Paulina Szyndler 

Mundurowi w Głuchołazach 
14 września br. w  Głuchołazach odbył się II  Bieg Przyjaźni

i XVII Bieg Służb Mundurowych. Trasa i dystans ten sam – 12 km.
Od ubiegłego roku zawodnicy biegną do Zlatych Hor w Republice
Czeskiej, tam zawracają, by dotrzeć do mety w Głuchołazach. 

W klasyfikacji open zwyciężył Szymon Dorożyński, reprezentujący
Wojsko Polskie. Wśród pań open bezkonkurencyjna była Anna Ficner
z KPP w Złotoryi, która zwyciężyła wśród wszystkich kobiet mun-
durowych oraz oczywiście w klasyfikacji Policji. Najszybszym poli-
cjantem był w Głuchołazach Krzysztof Rejman z KPP w Krapkowi-
cach, który przybiegł za biegaczką ze Złotoryi.

P.Ost. 

Sportowe zapowiedzi 
Przesunięcie terminu Mistrzostw MSWiA w  Halowej Piłce

Nożnej „Mielno 2019” z  grudnia na listopad spowodowało, że
w ostatnim miesiącu roku nie ma już żadnych imprez zaplanowa-
nych w policyjnych kalendarzach centralnych. Harmonogramy na
2020 r. są obecnie przygotowywane w  Gabinecie Komendanta
Głównego Policji. Gdy tylko zostaną zatwierdzone i podpisane,
przedstawimy je na naszych łamach. 

W grudniu zapraszamy natomiast do Akademii Wojsk Lądowych
we Wrocławiu, gdzie odbędą się III Mistrzostwa Służb Mundu-
rowych w Sportach Walki.

P.Ost.
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Patrole 
polsko-czeskie

14 listopada br. Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk spotkał się
z ósemką policjantów, którzy pełnili służbę
we wspólnych polsko-czeskich patrolach. Jak
podkreślił komendant: – Forma ta spotyka
się ze świetnym odbiorem partnerów zagra-
nicznych i ma ogromne znaczenie dla kon-
taktów międzynarodowych. Te bezpośrednie
kontakty budują zupełnie inny, a  zarazem
bardzo profesjonalny obraz całej naszej for-
macji policyjnej. Bieżący rok jest szczególnie
owocny w tym zakresie, albowiem do grona
tradycyjnych już policyjnych partnerów
z Chorwacji, Bułgarii, Włoch czy Czech do-
łączyła również policja francuska. 

Współpraca międzynarodowa prowadzona
przez Biuro Prewencji KGP z policją czeską,

o czym wspomniał podczas spotkania dyrek-
tor BP KGP insp. Robert Kumor, została na-
wiązana w 2018 r. O efektywności tej współ-
pracy świadczą podziękowania złożone na
ręce gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka przez
gen. bryg. Jana Švejdara, prezydenta Policji
Republiki Czeskiej, który podziękował za

Debiut kulturalny roku 
dla policjanta 

Sierż. sztab. Aleksander Sowa z  SPPP
w  Opolu otrzymał 22 listopada br. nagrodę
Prezydenta Miasta Opola za debiut kulturalny
roku. Od 2005 roku, gdy wydał pierwszą
książkę, stał się poczytnym autorem, najbar-
dziej znany z  powieści kryminalnych. Jego
„astronomiczna” seria – ,,Era Wodnika”,

,,Punkt Barana” i ,,Gwiazdy Oriona” – opowiada o losach policjanta Emila Stom-
pora. Ostatnia książka Aleksandra Sowy została ogłoszona „Najlepszą książką
na lato 2019” portalu granice.pl. 

KWP w Opolu/ IPK 
zdj. Rafał Mielnik

Wizyta w PID
W ramach projektu „Prawa nieletnich w placówkach

resocjalizacji w Ukrainie” 6 listopada br. przedstawiciele
Ukrainy i Gruzji odwiedzili Policyjną Izbę Dziecka 
w Warszawie. Projekt realizowany jest przez Helsińską
Fundację Praw Człowieka. Zagraniczni goście to pracow-
nicy placówek dla nieletnich oraz systemu probacji, nau-
czyciele akademii penitencjarnej i przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych. W warszawskiej PID poznali
stosowane w Polsce procedury podczas pobytu dziecka
w placówce. Strukturę, realizowane zadania i sprawdzone
rozwiązania systemowe stosowane w  PID przedstawili
uczestnikom spotkania asp. sztab. Robert Przybylski
z PID i mł. insp. Agata Malinowska, pełnomocnik ko-
mendanta stołecznego Policji ds. ochrony praw człowieka.
Spotkanie w Policyjnej Izbie Dziecka koordynowane było
przez asp. sztab. dr Urszulę Romelczyk pod nadzorem
podinsp. Grzegorza Trzcińskiego, zastępcy naczelnika
Wydziału Konwojowego KSP, a z ramienia HFPC przez
Elżbietę Czyż. 

IPK 
zdj. Izabela Pajdała

Konferencja 
„Ekologicznie w Policji”

W dniach 18–19 listopada 2019 r. w siedzibie Izby
Skarbowej w Szczecinie odbyła się konferencja w ramach
programu „Ekologicznie w Policji”. W spotkaniu uczest-
niczyli zaproszeni przedstawiciele instytucji współpra-
cujących z Policją na rzecz ekologii oraz funkcjonariusze
i pracownicy Policji z garnizonu zachodniopomorskiego
oraz z KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja miała na celu podsumowanie
dotychczasowej współpracy KWP w Szczecinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wypracowanie rekomendacji do rea-
lizacji nowych przedsięwzięć obu instytucji, promowanie idei ekologicznych oraz
dobrych praktyk, a  także postaw ekologicznych. Podczas konferencji odbyły się
warsztaty z zakresu działań ekologicznych „Ekologia w praktyce”.

KWP w Szczecinie/IK, IPK 
zdj. KWP w Szczecinie

uczestnictwo polskich funkcjonariuszy
w zrealizowanym z powodzeniem projekcie
wspólnych patroli w strefach przemysłowych
Mlada Boleslav i regionu Pilzneńskiego. 

BP KGP, IPK 
zdj. Marek Krupa
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Kiedy 24 lipca 1935 roku w Komendzie Głównej Policji w War-
szawie zjawiła się o poranku wionąca perfumami Coco Chanel
kobieta o aparycji gwiazdy filmowej, spoglądający za nią poli-
cjanci mało nie poskręcali sobie karków.

– Patrz, Klepacz. Chyba myśli, że jest Betty Davis – mruknął
posterunkowy Malinowski.

– Ciekawe, ile się jej te fale konstytuowały?
– Jak ona ma na głowie fale, to ja plażę braci Kozłowskich! –

zarechotał Malinowski i klepnął go, pokazując na swoje resztki
włosów. – Patrz no, Saska Kępa!

Zaraz po tym, jak odprowadzili kobietę o platynowych włosach
wzrokiem, zrobił się raban. Policjantów wszystkich pionów w try-
bie pilnym wzywano do sali kolumnowej na pierwszym piętrze
Pałacu Mostowskich, toteż pobiegli.

– Może sądzicie, że chciałbym tu świętować szesnastą rocznicę
powołania Policji Państwowej? – rozpoczął komendant Kordian
Zamorski, co nagrodzono oklaskami. Przygładził brylantynę na
głowie i uciszył salę. – To powód do dumy, ale robota nie zaczeka.
Oddaję głos pani podkomisarz Stanisławie Paleolog z VI Brygady
Specjalnej Urzędu Śledczego, szefowej policji kobiecej. Pani
podkomisarz?

Po środku sali stanęła kobieta drobnej budowy. Miała ciemne,
krótkie włosy, delikatny tyłozgryz i czarne jak węgiel oczy. Mundur
jej – dopasowany do granatowej spódnicy i czarnych trzewików
– przypominał krojem elegancki ubiór lotników.

– Wczoraj, w poniedziałek, o godzinie 19 Izabela John, za-
mieszkała przy Trębackiej 3 złożyła zameldowanie, że z Ogrodu
Saskiego uprowadzono w wózku jej liczącą 6 tygodni córeczkę.
Sprawa jest najwyższej wagi, ojcem jest bowiem obywatel USA.
Według relacji niani, o godzinie 11 kobieta znana jej z widzenia
od paru lat i zatrudniona rzekomo na ulicy Niecałej, poprosiła
ją o zezwolenie przewiezienia dziecka po ogrodzie, na co ta
wyraziła zgodę. Po zabraniu wózka kobieta oddaliła się i  na
ogród więcej nie powróciła. Jej dłuższa nieobecność zaniepo-
koiła Michalakową, która poczęła szukać dziecka. Na to do

ogrodu przybyła Izabela, celem nakarmienia niemowlęcia. Do-
chodzenie prowadzimy w kierunku znalezienia dziecka, ustale-
nia sprawczyni i  podłoża porwania, odszukania posiadacza
wózka oraz oceny stosunków panujących w domu Johnów. Ja-
kieś pytania?

– Tak, do pana komendanta – odezwał się leniwie Malinowski.
– Nowe rozporządzenie, że trzeba uwzględniać dane z rejestru
skazanych, wyciągi z ksiąg ludności… mamy wdrażać od zaraz?

„Granatowa cisza” to opowiadanie Marcela Woźniaka nagrodzone II miejscem 
w kategorii „Kryminał sto lat temu” i wyróżnione przez Komendanta Głównego Policji
w ogólnopolskim konkursie „Stulecie polskiego kryminału”. Opowiadanie jest fikcją
literacką, w której autor jedynie wykorzystuje autentyczne osoby z historii Policji Państwowej. 
Marcel Woźniak urodził się 1984 roku. W swojej twórczości sięga po powieść kryminalną
i literaturę faktu, w których odwołuje się do współczesnej kultury i historii. Marcel Woźniak jest
absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował również
adaptację filmową w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Narrację w filmie w Instytucie Studiów
Zaawansowanych. Jest doktorantem literaturoznawstwa na UMK w Toruniu. Na swoim koncie
wydawniczym ma już trylogię o detektywie Leonie Brodzkim („Powtórka”, „Mgnienie”, „Otchłań”). Za książkę
„Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka jak moje życie” w 2016 r. otrzymał nagrodę Magazynu
Literackiego „Książki”. 

Granatowa cisza (cz. I)

47-49.12_Layout 1  04.12.2019  10:26  Strona 47



STULECIE POLSKIEGO KRYMINAŁU Wyróżnione opowiadanie POLICJA 997       grudzień 2019 r.48

– A od kiedy, Malinowski? Od później? – zrugał go Zamorski,
a sala wybuchła śmiechem. – Artykuł 69 regulaminu prokurato-
rów oznacza, że każdy nasz ruch ma od teraz odbicie w papie-
rach. Pamiętajcie o dziedzictwie zmarłego niedawno Marszałka
Piłsudskiego. Na nas spoczywa obowiązek dbania o tej kraj.

– Tak jest! – odkrzyknęli policjanci.
– Tak jest… – mruknął Malinowski. – A jeszcze sam mówił

niedawno, że metody Marszałka, to  „zabźdźić, zapierdzieć
i zdaje się wam, że wszystko zrobione!”

Przez tylne rzędy przebiegł szmer, przerwany zdecydowanym
rąbnięciem pięścią w  stół. Przeniesiony ze sztabu głównego
Wojska Polskiego komendant miał posłuch.

– Cisza! Ochotnicy do dołączenia do zespołu kobiecego?
Praca będzie trwała dłużej niż osiem godzin! – pogroził komen-
dant.

– Tym lepiej dla nas! – krzyknął Malinowski.
Wszyscy mężczyźni podnieśli ręce, niektórzy i po dwie.
Klepacz, blondyn o smukłej twarzy i oczach błękitnych, jak

u psa rasy husky, siedział w ostatnim rzędzie, gdzie drobnym
pismem skrzętnie pokrywał kartki kajetu, co miał zawsze w zwy-
czaju. „Możliwość pracy pod okiem Paleolog byłaby wyróżnie-
niem", zapisał. Wszyscy wiedzieli, że z racji rozbicia przez nią
międzynarodowej szajki handlującej kobietami, Piłsudski nazwał
ją polską Joanną d’Arc. Toteż Klepacz podniósł swą chudą rękę
z pozostałymi i śledztwo zaraz ruszyło.

*

Po zbadaniu domów przy Niecałej Klepacz odnotował w kajecie
służbowym: „Oświadczenie Michalakowej, jakoby podejrzana tu
służyła nie znalazło potwierdzenia w zeznaniach mieszkańców”.

Następnie udał się do Ogrodu Saskiego i tam poszukał osób,
jakie w dniu poprzednim również w parku były. Rozpytanie dopro-
wadziło go do pani Goetze. Ponieważ potwierdziła wygląd kobiety
o włosach „prostych, jak zeschnięte siano” i „futrze dartym z fla-
minga”, posterunkowy natychmiast wezwał do Urzędu Śledczego
ją oraz Michalakową, by okazać im albumy osób podejrzanych.

Na widok niani Goetze nie omieszkała wspomnieć, że już wczo-
raj wspólnie z koleżankami krytykowały jej lekkomyślność w po-
wierzeniu dziecka nieznajomej kobiecie. Na pytanie Klepacza,
dlaczego nie zainterweniowały, nie odpowiedziała.

Kobiety wskazały w klaserach wprawdzie na dwie różne osoby,
jednak Klepacz szybko ustalił, że obie się myliły. A czas płynął,
wraz z przecinającą Warszawę rzeką Wisłą.

Klepacz miał swoją teorię. Jego zdaniem nie ulegało wątpli-
wości, że przestępcze zakusy ludzi często rodzą się z wchłaniania
przez nich niezdrowej, taniej sensacji z literatury, filmów i pitavali,
które Klepacza zupełnie nie zajmowały. Według niego pobudzały
niskie instynkty.

*
Tymczasem zespół podkomisarz Paleolog przeprowadził wy-

wiady w domach podrzutków, w szpitalach oraz u handlarzy sta-
rzyzną, które uwieńczył wynik pomyślny: kradziony wózek ku-
piono na placu Kercelego. 

– Właścicielka straganu wózek z pościelą i drobiazgami dziecin-
nemi nabyła za 17 złotych o godzinie 18. Sprzedająca przedstawiła
metrykę na nazwisko Marjanna Szmek i adres Burakowska 32 –
tłumaczyła Paleolog. – Zapytana o  powód sprzedaży Szmek
oświadczyła, że dziecko jej zmarło i więcej dzieci mieć nie będzie.

„To dobrze, że kobiet w policji jest coraz więcej”, zapisał Kle-
pacz. „A tak po prawdzie, chętnie zamieniłbym mojego wysłu-
żonego nagana na jej Mausera M1910”. 

– Uda się pan pod ten adres, a my puścimy listy inwigilacyjne
w skali ogólnopaństwowej oraz do sekretariatu generalnego in-
terpolu.

Rozkaz przyjął z  ochotą. Wydawała go wszak sama Joanna
d’Arc.

*

Do Burakowskiej doszedł od strony Krasińskiego. Uliczki nie
były połączone i należało przeprawić się przez zarośla i smród.
Mieszkając przy Żurawiej szło zapomnieć, z  jakimi problemami
zmagają się inni mieszkańcy stolicy.

Pod numerem 5 Klepacz minął Fabrykę Koronek Szymona Lan-
daua, a dalej zakłady chemiczne Soborskiego. Po bezskutecznym
dobijaniu się do drzwi w kamienicy numer 32 odwrócił się, gdy
zatrzymało go skrzypienie drzwiczek składziku na półpiętrze. Wy-
chylił się z nich stary Żyd w binoklu i rzekł:

– Szmekowa nie żyje.
– Pana godność?
– Fajwel Hersz.
– Wie pan na co zmarła?
– Dwa tygodnie temu, choroba dworska...
„Marjana Szmek zmarła na syfillis”, zanotował Klepacz.
– Znał pan jej miejsce pracy?
Pytanie zawisło w powietrzu z wycelowanym w kajet długopi-

sem.
– Tak. Korynt! – I Hersz huknął drzwiami.
„Porywaczka adres i nazwisko podała w celu wprowadzenia

w błąd”, notował Klepacz. „W pierwszym rzędzie winienem zba-
dać stan poprzedzający przestępstwo i wszelkie związane z nim
okoliczności. Dlatego należy porozmawiać z panią Izabelą oraz
Michalakową”.

*
Nie zdążył tego jednak uczynić. 
– Klepacz, Malinowski do mnie! – ryknął z gabinetu Zamorski

tak, że aż obaj podskoczyli.
Na miejscu czekało ich zaskoczenie.
– Doskonała robota!
– Panie komendancie, ale my nic nie…
– Doprawdy, wyśmienicie. Dziecko się znalazło! Cyganie wy-

straszyli się naszych wzorowo prowadzonych poszukiwań!
– Cyganie? – posterunkowi spytali jednocześnie i spojrzeli po

sobie.
– Za porwaniem stała podobno ich banda, co jakkolwiek zdarza

się rzadko, nie jest wytworem fantazji. Uprowadzają dzieci
o smagłej cerze i kruczych włosach, by wychować je jak swoje.

– Za pozwoleniem – wtrącił Klepacz. – Dziecko pani John miało
mieć jasne włosy, a  i matce słowiańskiej urody odmówić nie
można.

– A nawet holyłódzkiej! – dodał Malinowski.
Zamorski wyprostował się, jak sprężyna.
– Coś panom wyjaśnię. Dyscyplina i autorytet moralny żłobią

w psychice zespołu przewody, którymi idzie rozkaz. Im przewody
lepsze, tym praca sprawniejsza. Biegun, który rozkazuje i  ten,
który wykonuje, to dwie stacyje radiowe: nadawcza i odbiorcza,
jednolity kompleks. Rozumiecie?

Malinowski zamrugał, jak latarnia.
– Emisja. – Wskazał na siebie komendant. – I odbiór! – Wskazał

na nich. – Koniec transmisji! 
MARCEL WOŹNIAK (cdn.)

zdj. Izabela Pajdała
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Rozmowa z Marcelem Woźniakiem – autorem
opowiadania „Granatowa cisza” nagrodzonego
II miejscem i wyróżnieniem Komendanta Głównego
Policji w ogólnopolskim konkursie „Stulecie polskiego
kryminału”. 

Jak trafiłeś na konkurs na opowiadanie literackie „Stulecie
polskiego kryminału” i dlaczego wybrałeś opowiadanie w stylu
retro?

– Śledzę fanpage Policja Polska na Facebooku. Jako autor krymi-
nałów szukam źródeł, inspiracji, twardych materiałów umocowanych
w rzeczywistości. Ten konkurs wydał mi się ciekawy i pomyślałem,
że historia retro będzie sporym wyzwaniem. Jakiś czas wcześniej
natrafiłem na informacje o Leonie Wachholzu. Zacząłem też czytać
o  Stanisławie Filipinie Paleolog, Kordianie Zamorskim i  Wiktorze
Grzywo-Dąbrowskim. Interesował mnie też temat kobiet w policji
w dwudziestoleciu międzywojennym.

W opowiadaniu oddałeś klimat Warszawy lat 30. Sięgnąłeś też do
nowatorskich wówczas metod śledczych.

– W jednym z przedwojennych „Przeglądów Policyjnych” natrafi-
łem na historię porwania dziecka pod nieuwagę niani. Była to plaga,
a możliwości odnalezienia dzieci – ograniczone. Dlatego tak cenne
okazywały się pionierskie metody śledcze polskich policjantów, jak
choćby ich podejście do traseologii. W oddaniu realiów pomogła mi
lektura policyjnych periodyków, jak i dokumentacja, którą robiłem
4 lata temu. Moją pierwszą książką była biografia Leopolda Tyrmanda
i na jej potrzeby zbadałem realia życia w Warszawie lat 20. i 30. Tam
też umiejscowiłem opowiadanie, wymyśliłem posterunkowego Kle-
pacza i zacząłem z nim podróżować po tamtej Warszawie. Kercelak,
Obozowa, Lasek na Kole, „ulica złodziei”, czyli Krochmalna. Finalnie
bohaterowie „Granatowej ciszy” spotykają się na ulicy Trębackiej.
Tam… gdzie mieszkał Tyrmand. 

Co sprawiało Ci najwięcej trudności?

– Chciałem w miarę rzetelnie oddać ówczesne procedury policyj-
nego śledztwa. Jak ujawniano zwłoki, w jaki sposób zatrzymywano
podejrzanych czy, dlaczego funkcjonariuszki nie mogły zakuwać
więźniów w kajdanki, a mogli funkcjonariusze. Ciekawe jest odkry-
wanie tamtego dawnego świata. A świat był wówczas o wiele mniejszy,
dużo bardziej w głąb. Na przykład, o ile niekoniecznie wiedziano,
co się dzieje na świecie, to o tyle doskonale wiedziano o wszystkim,
co się dzieje na danej ulicy i czym na niej pachnie. Z dokładnością
do jednego numeru mieszkania! Myślę, że napisanie nie opowiadania,
a powieści policyjnej osadzonej w tamtych czasach byłoby prawdzi-
wym wyzwaniem. Bo opieranie się na historiach, które są prawdziwe,
a dotyczą kogoś lub czegoś, wiąże się z tym, że trzeba bardzo uważnie
wszystko sprawdzać i liczyć się z tym, że nie zawsze wszystkim to

się spodoba. Oczywiście, w literaturze nie chodzi o to, żeby wszystko
wszystkim się podobało.

To prawda. Literatura to świat, w którym fikcja miesza się
z rzeczywistością. W Twoją powieść „Mgnienie” wprowadza
czytelnika zdanie: „Wydarzenia przedstawione w utworze mają
charakter fikcyjny. I nie mają go jednocześnie”. Postacie
historyczne są impulsem dla pisarza?

– Pierwszy policjant z brzegu jest większym bohaterem niż naj-
większy i najlepszy bohater z mojej powieści, ponieważ jest praw-
dziwym policjantem. Jestem wielkim fanem Policji w takim sensie,
że uważam, że to jest coś wyjątkowego nosić ten mundur i pełnić
służbę. Może przez fakt, że jestem pisarzem, to mam dość roman-
tyczną wizję pracy, w  której chronimy innych. Cieszę się też, że 
Policja ma w mediach społecznościowych swoje kanały i pokazuje,
że niebiescy nie tylko „suszą”, ale – przede wszystkim – niosą pomoc.
Dlatego wspaniale jest pisać o policjantach i móc im tego roman-
tyzmu dodawać w  książkach. Taki konkurs i  taka rocznica to też
dobra okazja do zmiany narracji na temat roli Policji w społeczeń-
stwie.

Pisarze kryminałów też się przyczynili do tego pozytywnego
wizerunku.

– W Polsce uczymy się dopiero tak mentalnie i kulturowo dobrze
czuć się z naszą historią i kulturą. Jako biograf i pisarz wiem, że naj-
lepszym kryterium oceny jest czas, wystarczy poczekać i wstrzymać
się z oceną, a sami zobaczymy. Oczywiście, jako pisarz też się uczę.
Jak choćby tego, że książka żyje w wyobraźniach ludzi, a nie w tym,
co ja sobie wyobraziłem. Nie jestem socjologiem ani politologiem,
patrzę jak pisarz, wyciągam historie o prawdziwych ludziach i  ich
dramatach. Praca policjantów, kryminologów, antyterrorystów jest
bardzo ciekawa i skomplikowana, dzięki czemu można stworzyć fas-
cynujące portrety psychologiczne i  ciekawe historie ze zwrotami
akcji. O dendrologach również mógłbym napisać książkę, ale… oso-
biście myślę, że książki o policjantach są jednak ciekawsze! Ludzie
w Polsce chcą o nich czytać i oswajać się z nimi.

Zdecydowanie. Dziękuję za rozmowę.

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA
zdj. Łukasz Piecyk

Patrzę jak pisarz
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.KGP..
3.12 – uroczysta gala podsumowująca 100. rocz-
nicę powstania Policji Państwowej, GKGP
7.12 – spotkanie dzieci z Mikołajem, GKGP
grudzień – kontynuacja akcji informacyjno-
-edukacyjnych: „Świeć Przykładem” (grupa do-
celowa: piesi); „Twoje światła – Nasze bezpie-
czeństwo” (grupa docelowa: kierujący pojazdami,
planowany termin zakończenia: 15 grudnia
2019 r.); „Nie zabĳaj” (grupa docelowa: kierujący
pojazdami), BRD KGP
grudzień – spotkanie wigilĳne kierownictwa KGP

.KWP w BIAŁYMSTOKU (woj. podlaskie).
5.12 – IV Mikołajkowe Zawody Pływackie
I połowa grudnia – lekcja profilaktyczna w ra-
mach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Dzie-
cięca Szkoła Bezpieczeństwa”

KWP w BYDGOSZCZY.
.(woj. kujawsko-pomorskie).
6.12 – pierwsza część akcji profilaktyczno-eduka-
cyjnej pn. „Bezpieczeństwo z Mikołajem”, Wydział
Prewencji KWP w Bydgoszczy wraz z Caritas Die-
cezji Bydgoskiej. Pierwsza część to wizyta Świę-
tego Mikołaja w Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy
9.12 – druga część akcji profilaktycznej pn. „Bez-
pieczeństwo z Mikołajem” skierowanej do dzieci

województwa kujawsko-pomorskiego, Hala Łucz-
niczka w Bydgoszczy

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).
6.12 – akcja mikołajkowa m.in. dla podopiecz-
nych oddziałów gdańskich szpitali
6.12 – III edycja akcji „Mikołajki z pomorską dro-
gówką” – wspólnie z  Pomorskim Ośrodkiem
Ruchu Drogowego
10.12 – zakończenie konkursu WRD KWP
w  Gdańsku w  ramach ogólnopolskiej akcji
„Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”– 
Facebook
grudzień – spotkanie opłatkowe komendanta wo-
jewódzkiego Policji z emerytami i rencistami poli-
cyjnymi

.KWP w GORZOWIE WLKP..(woj. lubuskie).
13.12 – Koncert Bożonarodzeniowy Krajowej Or-
kiestry Policyjnej Brandenburgii w Sali Koncerto-
wej ,,Carl Philipp Emanuel Bach” we Frankfurcie
nad Odrą, godz. 18.00
17.12 – uroczystość wręczenia sztandaru Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie połączona
z obchodami 20-lecia powstania powiatu sulęciń-
skiego
18.12 – spotkanie opłatkowe służb mundurowych
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Gra-
nicznej

.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).
5.12 – IV edycja eventu ,,Kobieca energia w Poli-
cji”, spotkanie skierowane do blisko 300 pań, po-
licjantek i pracownic Policji. Mottem tegorocznej
edycji jest nie tylko dbanie o własne zdrowie, ale
również właściwe podejście do realizacji marzeń,
Rotunda KWP w Katowicach

.KWP w KIELCACH.(woj. świętokrzyskie).
11.12 – podsumowanie projektu ,,Akademia bez-
pieczeństwa III” – edukacja dla bezpieczeństwa
placówek oświatowych i kobiet w woj. święto-
krzyskim, Centrum Konferencyjne Targów Kielce 
19.12 – konferencja podsumowująca IX edycję
projektu i konkursu „Szybuj bezpiecznie w inter-
netowej chmurze 2019” dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych woj. świę-
tokrzyskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).
4.12 – finał X edycji małopolskiego konkursu „Od-
blaskowa Szkoła”, Centrum Kongresowe ICE Kra-
ków
7.12 – turniej w podnoszeniu się na drążku o Pu-
char Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krako-
wie dla policjantów i pracowników Policji garnizonu
małopolskiego, siłownia KWP w Krakowie
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7.12 – turniej w wyciskaniu sztangi w pozycji le-
żącej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Krakowie dla policjantów i pracowników
Policji garnizonu małopolskiego, siłownia KWP
w Krakowie
14.12 – turniej tenisa stołowego o Puchar Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w  Krakowie dla 
policjantów i  pracowników Policji garnizonu 
małopolskiego, KS Bronowianka

.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).
3.12 – gala z okazji 100. rocznicy powstania Po-
licji Państwowej, Komenda Wojewódzka Policji
w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, Zarząd Wojewódzki woj. lubelskiego
NSZZ Policjantów, Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie
6.12 – wojewódzki finał II edycji konkursu pn.
„Moda na odblaski”, Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie
14.12 – XV Mistrzostwa Województwa Lubel-
skiego Policjantów w Halowej Piłce Nożnej pod
patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie i Marszałka Województwa Lubelskiego,
Kraśnik
17.12 – spotkanie opłatkowe KWP w Lublinie

.KWP w ŁODZI (woj. łódzkie).
14.12 – bieg pn. „Zostań Niebieskim Mikołajem”,
Łódź-Łagiewniki
19.12 – wigilia służb mundurowych

.KWP w OLSZTYNIE.

.(woj. warmińsko-mazurskie).
4.12 – gala podsumowująca projekt „Patrz na
mnie – poprawa bezpieczeństwa pieszych
w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa”,
Braniewskie Centrum Kultury, godz.10.00, KPP
w Braniewie
13.12 – debata społeczna ze społecznością lo-
kalną, sala nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
ul. Królewiecka 60A, godz. 11.00, KPP w Mrągo-
wie
14.12 – wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach,
KWP w Olsztynie
grudzień – prelekcje dla uczniów szkół średnich
na temat 100. rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej, KPP w Ostródzie

.KWP w OPOLU.(woj. opolskie).
5.12 – konkurs wiedzy o Policji z okazji 100. rocz-
nicy powołania Policji Państwowej dla uczniów
szkół ponadpodstawowych województwa opol-
skiego, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Opolu, godz. 10.00

.KWP w POZNANIU.(woj. wielkopolskie).
13.11 – uroczysta zbiórka z okazji Święta Niepo-
dległości oraz Dnia Służby Cywilnej; podczas
uroczystości odbędzie się również ślubowanie
nowo przyjętych funkcjonariuszy, Teren Między-
narodowych Targów Poznańskich, godz. 11.00

.KWP zs. w RADOMIU.(woj. mazowieckie).
17.12 – event promocyjno-profilaktyczny w ra-
mach projektu pn. „Siebie NIE truję – innych
uświadamiam i szanuję” i premiera filmu profilak-
tyczno-edukacyjnego pt. „Zdążyć” o problema-
tyce uzależnień od środków psychoaktywnych,
KWP zs. w Radomiu wspólnie ze Stowarzysze-
niem Kulturalno-Oświatowym KUKUŁKA z Wierz-
bicy 

.KWP w RZESZOWIE (woj. podkarpackie).
5.12 – gala wojewódzkiego konkursu plastycz-
nego „Bezpieczne Wakacje” oraz profilaktyczny
spot filmowy, KWP w Rzeszowie, ROPS i Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie, Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie
6.12 – akcja profilaktyczno-edukacyjna „Odbla-
skowe Mikołajki”, Wydział Prewencji KWP w Rze-
szowie i  Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy
wsparciu Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Hala „Podpromie” w Rzeszowie
grudzień – wydanie specjalnego kalendarza służ-
bowego na rok 2020 pt. ,,Kobiety Kobietom”
z okazji 95 lat kobiet w Policji. 

.KWP w SZCZECINIE.

.(woj. zachodniopomorskie).
16.12 – przekazanie radiowozów dla niemieckiej
policji, w  ramach projektu INT 45 Interreg VA,
Anklam
16.12 – spotkanie wigilĳne IPA Zachodniopo-
morska Grupa Wojewódzka, Szczecin
18.12 – spotkanie wigilĳne służb mundurowych,
Szczecin

Grudzień 2019
.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).
3.12 – finał rejonowy XXI edycji konkursu wiedzy
o Policji pn. „Razem bezpieczniej” dla wychowan-
ków ochotniczych hufców pracy woj. dolnoślą-
skiego, którzy m.in. przygotują krótki scenariusz
spotu nt. „Szanuję rówieśników”, KWP we Wroc-
ławiu
9.12 – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
na MEM profilaktyczny, pn. „Dopalacze – Wypa-
lacze”. Prace przygotowała młodzież szkół po-
nadpodstawowych woj. dolnośląskiego, KWP we
Wrocławiu
9–10.12 – „Lekcje z dolnośląską Policją”. Spot-
kaniu z uczniami towarzyszyć będzie koncert or-
kiestry KWP we Wrocławiu
12.12 – forum dyskusyjne nt. cyberzagrożeń
w ramach wojewódzkiego programu prewencyj-
nego „Świadomy Junior”, do którego zaproszono
dolnośląskich profilaktyków, KWP we Wrocławiu
12.12 – akcja profilaktyczna pn. „Komunikacją do
bezpieczeństwa”, Wydział Prewencji KWP we
Wrocławiu oraz MPK we Wrocławiu 
13.12 – inauguracja działań profilaktycznych
pn. „Bezpieczna Zima” przy współpracy z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Dolnoślą-
skiego, KWP we Wrocławiu

.KSP..
16.12 – spotkanie wigilĳne służb mundurowych
Mazowsza, Katedra Polowa Wojska Polskiego
Warszawa, ul. Długa 13/15
18.12 – spotkanie wigilĳne z podopiecznymi Fun-
dacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach

.WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE.
5.12 – akcja mikołajkowa zorganizowana przez
słuchaczy WSPol.
10.12 – obchody Międzynarodowego Dnia
Ochrony Praw Człowieka
13.12 – akcja poboru krwi pod hasłem „Nasza
Krew – Nasza Ojczyzna”
13–14.12 – Ogólnopolska Studencka Konferencja
Interdyscyplinarna pt. „Śladami zabójcy – zabój-
stwo i jego aspekty”
grudzień – akcja charytatywna z okazji Między-
narodowego Dnia Pluszowego Misia
grudzień – spotkanie wigilĳne społeczności aka-
demickiej WSPol.
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