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ZAGINIENI

POLICYJNY PITAWAL
Postrach  Gdańska i okolic
„Skorpion” – Paweł Tuchlin był najbardziej poszukiwanym polskim
seryjnym zabójcą

PASJE
Judo i haftowanie
Patrzę, biorę igłę i heja! – mówi judoka Paweł Szwedziak. 
Od 30 lat pracuje w Policji, szkoli policjantów w Poznaniu, 
a w wolnych chwilach... haftuje
Kultura celtycka
Irlandzkie muzykowanie – dziennikarka, harfistka, biznesmen,
piarowiec i policjant to skład zespołu Filids, grającego muzykę
irlandzką

PRAWO
Art. 231 k.k.
Nadużycie władzy przez policjantów – jest przestępstwem,
podważa zaufanie do systemu władzy, wywołuje poczucie
niesprawiedliwości u obywateli

ROZRYWKA
Kryminał retro
„Komisarz Maciejewski. Kino Venus” – fragmenty powieści
kryminalnej
Doprowadzenie autora – happening w Lublinie
Arkadiusz Nader, aktor
Bez munduru mnie nie poznają – mówi policjant z serialu
„Ranczo”
Okiem satyryka
Wierzyć czy nie wierzyć – zastanawia się nad Świętym Mikołajem
Artur Andrus
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TYLKO SŁUŻBA
Wyrok w Sieradzu
Dożywocie – to kara dla Damiana Ciołka, byłego strażnika
więziennego, za potrójne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa

KRAJ
Rozmaitości
Integracja we Francji; Doniesienie na Kurskiego, Trzeciej transzy
nie będzie, Wyroki za udział w gangu; Kolejny medal; KSP na
studiach; ISP; Emeryci bez równoważnika za brak mieszkania

TYLKO ŻYCIE
Policjant, który mi pomógł
Konkurs rozstrzygnięty – laureatów jest pięciu: Joanna Cichla,
Agnieszka Makowska, Ewa Nowak, Tomasz Pietrzak i Sławomir
Sperkowski
Policyjne trojaczki mają 5 lat
Szczęście razy trzy
Mieszkania służbowe
Tu chce się żyć? – dwustu policyjnym rodzinom z Leszna
odmówiono prawa pierwokupu zajmowanych przez nich lokali

TYLKO SŁUŻBA
Logistyka
Dla techników i ekspertów – sprzęt pokazany na wystawie w CSP
w Legionowie wzbudził bardzo duże zainteresowanie
Z modernizacji nic nie przepadło – zestawienie za 2008 rok
Radiowozy
Tylko dla policjantów – E7 to robocza nazwa samochodu
skonstruowanego specjalnie na potrzeby policji
Wigilia na posterunku
Cicha noc – do świątecznych dyżurów można się przyzwyczaić,
co nie znaczy, że nie jest przykro

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY
Policyjne interwencje
Prabuty – lekcja dla Policji – nieformalne metody interwencji, 
przy cichej akceptacji przełożonych i społeczeństwa
Sprawa Prabut – komentarz pełnomocnika KGP ds. ochrony praw
człowieka

KSIĄŻKI POD CHOINKĘ
Recenzje
Służby mundurowe; Policja na Śląsku; Monografia przedwojennej
policji; O komandosach; Policjant z historią w tle; O walce
i obronie

PAMIĘĆ
Komendant i jego córka
Korzenie saskie, serce polskie – Zofia Schuch-Nikiel, córka
komendanta szkoły policyjnej w Mostach Wielkich, znana harcerka
i działaczka społeczna
Policyjne losy
Odważyłem się sięgnąć po pióro – rozmowa z Tadeuszem
Stefanem Krasnodębskim, autorem książki „Policjant
konspiratorem. 16 lat na muszce gestapo i bezpieki”

zdjęcie na okładce Artur Socha
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Na karę dożywotniego więzienia skazał Sąd Okręgowy
w Sieradzu 29-letniego Damiana Ciołka. Uznał, że były
strażnik więzienny jest winny potrójnego zabójstwa
i usiłowania zabójstwa. Zabił trzech policjantów:
Bartłomieja Kuleszę, Andrzeja Werstaka i Wiktora
Będkowskiego. Cudem przeżył Tomasz Chudzik,
aresztant, którego policjanci mieli zawieźć
na przesłuchanie. 

– Nie wiem, co po wie dzieć. Je stem cho ry. Przy kro jest mi bar dzo,

że tak się sta ło, jak się sta ło – mó wił w ostat nim sło wie oskar żo ny. –

Nie przy zna ję się do wi ny, po nie waż my ślę, że to nie jest mo ja wi na.

I to ty le – za koń czył. 

Nie pa trzył w kie run ku są du ani na wdo wy po po li cjan tach. One

nie pa trzy ły na nie go.

– A o co pan wno si? O ja ki wy rok? – py tał sąd.

– Nie wiem. 

Chwi lę póź niej sąd za rzą dził prze rwę, a po li cjan ci wy pro wa dzi li

oskar żo ne go z sa li roz praw. 

STRZA ŁY
Do tra ge dii do szło 26 mar ca 2007 ro ku na dzie dziń cu Za kła du Kar -

ne go w Sie ra dzu. Trzej po li cjan ci do wal ki z prze stęp czo ścią sa mo -

cho do wą łódz kiej ko men dy wo je wódz kiej przy je cha li za brać

aresz tan ta na prze słu cha nie do pro ku ra tu ry. Gdy ru sza li, straż nik sto -

ją cy na wie ży war tow ni czej przy wej ściu głów nym za czął strze lać.

Na gle. Bez żad ne go po wo du. Pro wa dzą cy sa mo chód mł. asp. Bar tło -

miej Ku le sza do stał pierw szy. Asp. An drzej Wer stak, sie dzą cy obok

kie row cy, do stał dru gi. Pró bo wał się ra to wać. Otwo rzył drzwi, wy -

czoł gał się z sa mo cho du i upadł przy drzwiach wej ścio wych do bu -

dyn ku ad mi ni stra cyj ne go na te re nie za kła du. Mł. asp. Wik tor

Będ kow ski i aresz tant To masz Chu dzik sie dzie li na tyl nym sie dze -

niu au ta. Będ kow ski po le wej, Chu dzik po pra wej.

– Ry ko sze ty od bi ja ły się od zie mi i ude rza ły w nas. Sie dzie li śmy

sku le ni. Rę ką ta mo wa łem krew le cą cą z brzu cha. Mo dli łem się –

wspo mi na Chu dzik. 

Pa mię ta, że w sa mo cho dzie by ło włą czo ne ra dio i że w ra diu mó -

wi li o strze la ni nie. 

– Po dru giej trans mi sji straż nik ka zał nas za brać. My śmy z Będ -

kow skim krzy cze li – mó wi.

Aresz tant prze żył ja ko je dy ny. Będ kow ski umarł w szpi ta lu, pięć

go dzin od zra nie nia. Miał ra ny koń czyn gór nych i dol nych, ra ny brzu -

cha. Z je go cia ła wy cią gnię to dwa po ci ski i frag men ty płasz cza po ci -

sku. Le ka rzom trud no by ło oce nić, ile po ci sków spo wo do wa ło ra ny,

ale ran by ło bar dzo du żo. Po dob nie u Ku le szy, któ ry zmarł pierw szy

w wy ni ku wy krwa wie nia i wie lo na rzą do wych ura zów. Po cisk ro ze rwał

mu le wą tęt ni cę i le we płu co. Miał ra ny klat ki pier sio wej, brzu cha,

le we go bio dra, le we go ra mie nia i przed ra mie nia, pra we go uda, po -

ślad ka i rę ki. W je go cie le utkwi ło pięć po ci sków. W cie le Wer sta ka,

pię cio krot nie po strze lo ne go m.in. w klat kę pier sio wą, brzuch i pra -

we ra mię, zo stał je den po cisk. Le karz mó wił po tem, że teo re tycz nie,

gdy by w krót kim cza sie po po strza le otrzy mał po moc, mógł by prze -

żyć. Szan se, co praw da, by ły ma łe, ale by ły. Tym cza sem ran ni zo sta -

li za bra ni z sa mo cho du go dzi nę po otwar ciu ognia przez straż ni ka. 

ZA MIAR
– To spra wa szcze gól nej wa gi. Ewe ne men tem w na szym kra ju jest,

że by na te re nie za kła du kar ne go, w miej scu szcze gól nie chro nio nym,

bez żad ne go po wo du trzech funk cjo na riu szy stra ci ło ży cie, a tym -
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cza so wo aresz to wa ny do znał tra gicz nych ob ra żeń – mó wił w uza sad -

nie niu wy ro ku sę dzia Le cho sław Łu gow ski. – Sąd ro zu mie emo cjo -

nal ne za an ga żo wa nie oskar ży cie li po sił ko wych. To tra ge dia w ich

ży ciu. Na ile to moż li we sąd sta rał się pod cho dzić do spra wy bez

emo cji, obiek tyw nie. Są dzi my nie uczyn ki, a czło wie ka. Czło wie ka

ze wszyst ki mi je go uwa run ko wa nia mi. 

Dla są du nie by ło wąt pli wo ści co do sta nu fak tycz ne go usta lo ne -

go w śledz twie. Da ta, miej sce, spraw ca, je go sta tus za wo do wy, ofia -

ry i skut ki zda rze nia – to wszyst ko jest bez spor ne. Tak że to, że

Da mian Cio łek wy rwał ka bel te le fo nu, wy rzu cił ra dio sta cję i nie re -

ago wał na wo ła nie i proś by wię zien nych ne go cja to rów. Od dał 24

strza ły do sa mo cho du, w któ rym sie dzie li trzej po li cjan ci i aresz tant,

i do An drze ja Wer sta ka, któ ry pró bo wał uciec z sa mo cho du. Sąd nie

miał też wąt pli wo ści, że oskar żo ny wie dział, do ko go strze la.

– W tym miej scu sta wa ły tyl ko sa mo cho dy po li cyj ne i oskar żo ny

przy znał, że wie dział, że tam są po li cjan ci. Je że li więc w ta kiej sy tu -

acji strze la z ka ra bi nu Ka łasz ni kow 24 ra zy z od le gło ści mniej szej

niż 10 me trów, przy czym strze la w bocz ne szy by i dach, to oczy wi -

ste jest, co by ło je go za mia rem – mó wił sę dzia. – Da mian Cio łek

dzia łał z bez po śred nim za mia rem po zba wie nia ży cia tych, co by li

w sa mo cho dzie. Tych i tyl ko tych.

ROZ ŁA DO WAĆ KRY ZYS
Po za bra niu po li cjan tów i aresz tan ta z au ta do szło do ko lej nej strze -

la ni ny. Tym ra zem Da mian Cio łek strze lał do po li cyj ne go ne go cja to -

ra i an ty ter ro ry stów, któ rzy w bu dyn ku na prze ciw ko wie ży

war tow ni czej pró bo wa li go na kło nić do pod da nia się. 

– Od dał dwa ra zy po jed nym strza le w kie run ku okien w bu dyn ku

ad mi ni stra cyj nym na pół pię trze i na pierw szym pię trze – przy po -

mniał sę dzia. – Po tem by ły tar gi, czy li wy ra ża ne przez nie go oba wy.

Na na wo ły wa nia, że by się pod dał, od po wia dał, że nie, bo go za strze -

lą. Tak by ło kil ka ra zy. Bał się o wła sne ży cie. 

Wte dy już nie stał na bal ko nie wie życz ki, ale cho wał się w środ ku,

we wła zie. Gdy strze lał do okien, w któ rych by li an ty ter ro ry ści i ne -

go cja tor, nie pod no sił się. Uno sił tyl ko rę kę. 

– Nie ce lo wał, strze lał w ogól nym kie run ku okien. Nie od na le zio -

no śla dów tych strza łów ani na mu rze, ani na oknach – mó wił sę dzia,

od no sząc się do za rzu tu pro ku ra tu ry do ty czą ce go usi ło wa nia za bój -

stwa po li cyj ne go ne go cja to ra i an ty ter ro ry stów.

Po dru gim je go strza le AT od po wie dzia ło ogniem. Po li cjan ci od -

da li kil ka na ście strza łów i tra fi li Cioł ka w le wą rę kę, tę, w któ rej trzy -

mał broń. Po tym strza le oskar żo ny się pod dał. Funk cjo na riusz AT

wszedł na wie życz kę, zna lazł pi sto let ma szy no wy. W ma ga zyn ku by -

ły trzy na bo je, obok le żał ma ga zy nek z 30 na bo ja mi.

– Gdy by chciał po zba wić ży cia in nych, mógł strze lać, miał ta ką

moż li wość. Prze cież zo sta ła mu amu ni cja – mó wił sę dzia. 

Za miast za usi ło wa nie za bój stwa ne go cja to ra i an ty ter ro ry stów Da -

mian Cio łek zo stał uzna ny za win ne go na ra że nia na bez po śred nie

nie bez pie czeń stwo utra ty ży cia al bo cięż kie go uszczerb ku na zdro -

wiu oraz za na paść na funk cjo na riu sza. Za ten czyn do stał 5 lat wię -

zie nia.

Sąd ude rzy ła jesz cze jed na oko licz ność. Otóż z ze znań do wód cy,

funk cjo na riu szy AT i snaj pe ra, któ rzy by li naj pierw na pół pię trze,

a po tem na pię trze, wy ni ka, że wi dzie li oni scho wa ne go oskar żo ne -

go, któ ry się wy chy lał, wi dzie li frag ment je go tu ło wia, ra mie nia i gło -

wę.

– Dla cze go nie zo stał za strze lo ny? – py tał sąd pod czas roz pra wy.

– My przy je cha li śmy roz ła do wać kry zys, a nie za bi jać – od po wie -

dział do wód ca.

– To stwier dze nie za słu gu je na upu blicz nie nie – mó wił w uza sad -

nie niu wy ro ku sę dzia Łu gow ski. – Lu dzie szko le ni do roz ła do wy wa -

nia sy tu acji nad zwy czaj nych z za ło że nia pod cho dzą tak, że by nie
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za bi jać. Dla te go Cio łek zo stał po strze lo ny

tyl ko w rę kę, rę kę, któ rą miał do ce lo wa nia.

STAN DUCHA
Dla cze go za bił? Po co? Da mian Cio łek nie

miał żad ne go po wo du, że by strze lać. Nie

znał po li cjan tów, ni gdy wcze śniej ich nie wi -

dział i nie zo stał przez nich spro wo ko wa ny.

Nie by ło też tak, jak twier dzi pro ku ra tu ra,

że za pla no wał tę zbrod nię. Tak uwa ża sąd.

– Bo kie dy po wziął za miar, że by za bić? –

py tał sę dzia. – Re alia są ta kie, że że by sa -

mo chód mógł wy je chać, mu si pod nieść się

szla ban i otwo rzyć bra ma. Bra mę otwie ra

bra mo wy, a szla ban pod no si war tow nik.

Czy li to oskar żo ny pod niósł szla ban, bra mo -

wy na ci snął przy cisk i gdy bra ma za czę ła się

otwie rać, oskar żo ny za czął strze lać. Po co?

Że by uła twić im wy jazd?

Że by zro zu mieć, dla cze go Cio łek tak po -

stą pił, sąd od niósł się do opi nii bie głych psy -

chia trów i psy cho lo gów. We dług nich

w chwi li, gdy strze lał, nie był w peł ni po czy -

tal ny. To zna czy, że miał w stop niu znacz -

nym ogra ni czo ną moż li wość zro zu mie nia

te go, co ro bi. To trwa ło chwi lę. Po tem oprzy -

tom niał i świad ko wie sły sze li, jak krzy czał:

Bo że, co ja zro bi łem, świat mi się za wa lił.
Po tym okrzy ku za czął re ago wać na na wo ły -

wa nia pra cow ni ków, a gdy strze lał w kie run ku

ne go cja to ra i an ty ter ro ry stów na pół pię trze

i na pię trze bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go, był

już nor mal ny. Cał ko wi cie po czy tal ny.

– Oskar żo ny nie był i nie jest cho ry psy -

chicz nie. Tyl ko w da nym mo men cie miał

ogra ni czo ną po czy tal ność. Do kie dy do kład -

nie? Bie gli nie są w sta nie okre ślić te go co

do mi nu ty. To był pro ces. Za koń czył się wte -

dy, gdy oskar żo ny za czął ra cjo nal nie dzia łać,

uświa do mił so bie, co zro bił, nie chciał się

pod dać i wy ra żał oba wy o swo je ży cie –

mó wił sę dzia, przy po mi na jąc o kło po tach 

ro dzin nych i sła bej od por no ści oskar żo ne go

na stres.

W ak tach jest opi nia psy cho lo ga z jed nost -

ki woj sko wej, w któ rej słu żył Cio łek. Wy ni -

ka z niej, że jest nie od por ny na stres, nie

na da je się do pra cy z bro nią.

– Był spraw ny fi zycz nie. W woj sku chciał

iść do jed nost ki spe cjal nej, prze szedł prze -

szko le nie dla strzel ców wy bo ro wych. Mógł

być peł no war to ścio wym ko man do sem, gdy -

by nie ta opi nia. Wzię li go do lo gi sty ki – mó -

wił sę dzia. 

Gdy przyj mo wał się do pra cy w za kła dzie

kar nym, też mu siał przejść ba da nia psy cho -

lo gicz ne. Prze szedł je w szpi ta lu MSWiA.

Opi nia psy cho lo ga brzmia ła: „Sła ba od por -

ność na stres. Zdol ny do peł nie nia służ by”. 

– Nie nada wał się do ni cze go. Świad ko wie

mó wi li, że cze go nie do tknie, to spieprzy.

Na wet przy wy da wa niu pa czek nie da wał so -

bie ra dy, bo to by ło zbyt skom pli ko wa ne.

Więc da li mu ka ra bin i ka za li iść na wie życz -

kę – mó wił sę dzia. 

W ży ciu ro dzin nym też mu się nie ukła da -

ło. Nie był szczę śli wy w mał żeń stwie, po dej -

rze wał żo nę o zdra dę, a w ostat nich la tach

za czął dzi wa czeć. Mó wi li o tym przed są dem

nie tyl ko je go mat ka i brat, ale i ko le dzy,

wśród nich funk cjo na riusz Po li cji. Cio łek

miał się skar żyć, że jest ob ser wo wa ny. Za czął

uni kać lu dzi, stał się re li gĳ ny. Na po cząt ku

mar ca 2007 r. wy buchł je go kon flikt z żo ną,

mię dzy mał żon ka mi do szło do rę ko czy nów,

tuż przed 26 mar ca do wie dział się, że żo -

na wy stą pi ła do są du o roz wód. 

– To wszyst ko są oko licz no ści bar dzo

istot ne – mó wił sę dzia. – Ma my do czy nie nia

z czło wie kiem, któ ry we dług opi nii psy cho -

lo gów jest ma ło od por ny na stres, a ży je

w stre sie. 

Zda niem są du to wła śnie roz ła do wa nie

stre su na ze wnątrz spo wo do wa ło strze la nie

do lu dzi. 

– Gdy war tow nik za strze li się na służ bie,

mó wi się, że na stą pił wy buch de struk cyj ny.

Są też przy pad ki, że wy buch wy stę pu je

na ze wnątrz. Tak jak u oskar żo ne go. To jest

to wy ła do wa nie. Uj ście na ze wnątrz. Śle pa,

głu pia, nie prze my śla na agre sja, nad któ rą

oskar żo ny miał ogra ni czo ną moż li wość za pa -

no wa nia – mó wił sę dzia. 

Ta ką miał oso bo wość. Ta kie skłon no ści.

Świad ko wie opo wia da li, że gdy się zde ner -

wo wał w cza sie ćwi czeń, to po tra fił ze lżyć

do wód cę. Al bo ze zło ści ko pał w sa mo chód

żo ny. 

– Gdy by od re ago wy wał do we wnątrz,

strze lił by so bie w łeb – mó wił sę dzia.

OKRU CIEŃ STWO
Pro ku ra tu ra za rzu ci ła Da mia no wi Cioł ko wi,

że dzia łał ze szcze gól nym okru cień stwem

i w wy ni ku mo ty wa cji za słu gu ją cej na szcze -

gól ne po tę pie nie. Obroń ca oskar żo ne go do -

ma gał się wy klu cze nia te go za pi su. Sąd się

z nim zgo dził. 

– Co zna czy, że spraw ca dzia łał ze szcze -

gól nym okru cień stwem? Otóż chciał przy -

spo rzyć szcze gól nych udrę czeń, na przy kład

za bi jał na ra ty – tłu ma czył sę dzia. – W tym
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przy pad ku oskar żo ny wy strze lił 24 po ci ski,

któ re prze szy wa ją na wy lot. Strze la nie nie

jest okrut ne, to jest re ali za cja za mia ru za-

bój stwa.

Pro ku ra tu ra w Ostro wie Wiel ko pol skim
wy ja śnia, czy ak cja Po li cji i Służ by Wię -
zien nej pod czas strze la ni ny w sie radz kim
za kła dzie kar nym by ła pro wa dzo na pra -
wi dło wo. 
Wdo wy przed są dem do ma ga ją się od -
szko do wa nia od Skar bu Pań stwa, któ ry
re pre zen tu je w tej sy tu acji Okręgowy
Inspektorat Służ by Wię zien nej w Łodzi. 

Na stęp ne go dnia po tra ge dii w Za kła -
dzie Kar nym w Sie ra dzu Nie za leż ny 
Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy Funk -
cjo na riu szy i Pra cow ni ków Wię zien nic -
twa w Ło dzi wy stą pił z ini cja ty wą zbiór ki
pie nię dzy dla sie rot po po le głych po li -
cjan tach.
– Czu li śmy się mo ral nie od po wie dzial ni
za to, co się wy da rzy ło – mó wi Krzysz -
tof Frąt czak, prze wod ni czą cy związ ku.
Do ak cji włą czy ła się ca ła Służ ba Wię -
zien na. Ze bra no po nad 70 tys. zło tych,
któ re ulo ko wa no w po li sach ubez pie -
cze nio wych dzie ci za mor do wa nych
w Sie ra dzu funk cjo na riu szy Po li cji. Bę -
dą mo gły z nich skorzystać po osią -
gnię ciu peł no let no ści.

�
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Sąd nie zgo dził się rów nież ze stwier dze -

niem pro ku ra tu ry, że szcze gól ne okru cień -

stwo prze ja wia ło się w tym, że oskar żo-

ny nie ze zwo lił na udzie le nie ofia rom po -

mo cy. 

– Gdy do tar ło do nie go, co zro bił, zgo dził

się na udzie le nie po mo cy i za bra nie ran nych.

Nie za bra no ich od ra zu z oba wy, że mo że

strze lać da lej – mó wił sę dzia. – By ło na wet

tak, że oskar żo ny się zde ner wo wał i po s-

tra szył, że bę dzie strze lał, je śli nie za bio rą

ran nych. 

We dług są du Cio łek nie dzia łał też w wy -

ni ku mo ty wa cji za słu gu ją cej na szcze gól ne

po tę pie nie. Dla cze go? Bo w je go dzia ła niu

nie by ło żad nych mo ty wów.

– Sąd Naj wyż szy mó wi, co praw da, że przy

bra ku wy raź nych mo ty wów moż na też mó -

wić o mo ty wa cji za słu gu ją cej na szcze gól ne

po tę pie nie, na przy kład gdy ktoś za bi ja dla

za ba wy al bo że ktoś ma za dłu gie wło sy, al bo

jest ły sy, ale w tej spra wie ta kiej sy tu acji nie

by ło. Oskar żo ny dzia łał w wa run kach ogra -

ni czo nej po czy tal no ści – tłu ma czył sę dzia.

Wdo wy po za mor do wa nych po li cjan tach

już te go nie sły sza ły. Wy szły z sa li. Wcze -

śniej szą ra dość i ulgę za stą pi ło roz cza ro -

wa nie. 

– To jest obu rza ją ce. Sąd wię cej cza su po -

świę cił na uspra wie dli wia nie oskar żo ne go.

Moż na po my śleć, że to on jest po szko do wa -

ny. Ta ka oce na jest nie do pusz czal na – mó -

wi ły.

KA RA
W trak cie od czy ty wa nia wy ro ku wdo wy

po po li cjan tach wy szły na śro dek sa li roz praw.

Trzy ma ły się za rę ce i w na pię ciu cze ka ły, ja -

ki bę dzie wy miar ka ry. Sąd mógł zła go dzić

wy rok – do ma gał się te go obroń ca, bo oskar -

żo ny miał ogra ni czo ną po czy tal ność. Mógł

też do ży wo cie za ostrzyć, tak jak chcia ła pro -

ku ra tu ra, i umoż li wić Da mia no wi Cioł ko wi

ubie ga nie się o przed ter mi no we zwol nie nie

po 45 la tach. 

– Dzia ła nie w stop niu znacz nym ograni cza -

ją cym roz po zna nie czy nu jest istot ną oko licz -

no ścią ła go dzą cą. Sąd sta nął przed dy le ma tem

– przy znał sę dzia. – Co po win no prze wa żyć?

Je go stan?

Że by być pew nym, sąd upo rczy wie do py -

ty wał bie głych psy chia trów o stan nie po czy -

tal no ści oskar żo ne go. Bie gli stwier dzi li, że

moż na go po rów nać do li nii pro stej, któ rej

je den ko niec wy zna cza nor mal ność, a dru gi

nie po czy tal ność.

– Stan Da mia na Cioł ka okre śli li po środ ku

tej li nii. Więc to nie jest tak, że był zbli żo ny

do nie po czy tal no ści. Ten fakt za wa żył. Dla -

te go w wy mia rze ka ry wzię li śmy pod uwa gę

skut ki czy nu oskar żo ne go i spo łecz ne ocze -

ki wa nia – mó wił sę dzia.

Da mian Cio łek bę dzie mógł się ubie gać

o przed ter mi no we zwol nie nie po 25 la tach.

Na rzecz Fun da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro -

tom po Po le głych Po li cjan tach ma za pła -

cić 50 tys. zł na wiąz ki. Wy rok nie jest

pra wo moc ny. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. An drzej Mi tu ra

Monika Będkowska, Aneta Kulesza, Magdalena Werstak
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In te gra cja we Fran cji
35 pol skich po li cjan tów prze by wa ło w dniach 7–23 li sto pa da br. w Sa -

int -Astier we Fran cji na Ćwi cze niach Służb Po li cyj nych Unii Eu ro pej skiej.

Uczest ni czy ło w nich po nad 300 po li cjan tów i żan dar mów z nie mal

wszyst kich kra jów Sta re go Kon ty nen tu.

– Głów nym ce lem by ła in te gra cja dzia łań i ćwi cze nie wspól nych pro -

ce dur na wy pa dek klę ski ży wio ło wej lub zbio ro we go na ru sze nia po rząd -

ku pu blicz ne go – mó wi do wód ca pol skiej gru py mł. insp. Je rzy Czwar no.

– Je śli w ja kimś kra ju UE do szło by do ta kiej sy tu acji, a wła dze uzna ją,

że wła sne si ły po rząd ko we są nie wy star cza ją ce, mo gą wy stą pić do kra -

jów są sied nich o po moc.

– Do tych czas na po dob ne ćwi cze nia jeź dzi li tyl ko ci po li cjan ci, któ -

rzy by li lub zo sta li za kwa li fi ko wa ni na mi sje sta bi li za cyj ne – mó wi mł.

insp. Ro bert Szlach ta, by ły „mi sjo narz” i uczest nik ćwi czeń we Fran cji.

– Te raz po je cha ło tyl ko czte rech z nich, resz ta to by li po li cjan ci pre -

wen cji z róż nych gar ni zo nów. I bar dzo do brze, bo to z my ślą o nich zor -

ga ni zo wa no te ćwi cze nia. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Je rzy Czwar no

Do nie sie nie na Kur skie go
Po li cja prze ka za ła mar szał ko wi Sej mu Bro ni sła wo wi Ko mo row skie mu

pi smo, opi su ją ce wy czy ny po sła Jac ka Kur skie go w dro dze z Gdań ska

do War sza wy.

Jak po wie dział rzecz nik mar szał ka Je rzy Smo liń ski, pi smo nie za wie -

ra żad nych su ge stii o moż li wo ści po peł nie nia przez Kur skie go prze stęp -

stwa bądź wy kro cze nia, a je dy nie „opis zda rzeń”.

5 li sto pa da, spie szą cy się na spo tka nie z sze fem PiS, Kur ski „pod łą -

czył się” do kon wo ju. Dwa nie ozna ko wa ne (ale z włą czo ną sy gna li za cją

świetl ną i dźwię ko wą) au ta prze wo zi ły z Gdań ska do War sza wy oso bę

za trzy ma ną. Nie od stę pu ją ce go ich mer ce de sa, ja dą ce go na świa tłach

awa ryj nych, po li cjan ci uzna li za po ten cjal ną for pocz tę prze stęp ców, któ -

rzy bę dą chcie li od bić kom pa na. Po in for mo wa li o tym dy żur nych w Pa -

słę ku, a póź niej w Ostró dzie. Wy sła ny zo stał pa trol, któ ry bez sku tecz nie

pró bo wał za trzy mać mer ce de sa do kon tro li. Po dej rza ny wóz prze je chał

po nad sto ki lo me trów, aż kon wój zwol nił, zmu sza jąc go do wy ha mo wa -

nia. W tym cza sie dro gę za blo ko wa ły dwa ra dio wo zy, za trzy mu jąc mer -

ce de sa.

Kie row cą oka zał się po seł Ja cek Kur ski, któ ry w od po wie dzi na żą da -

nie oka za nia do ku men tów po ka zał funk cjo na riu szom le gi ty ma cję po -

sel ską. Po seł wpła cił 500 zł dla Fun da cji na rzecz Ofiar Wy pad ków

Ko mu ni ka cyj nych i Bez pie czeń stwa.

Spra wą po sła pi ra ta dro go we go zaj mie się Pre zy dium Sej mu. �

PK 

Trze ciej tran szy nie bę dzie
W 2008 r. rząd z re zer wy bu dże to wej pań stwa prze zna czył po -

nad 500 mi lio nów zło tych na wy rów na nie płac w ksc (bli sko 30

pro cent – do dat ki spe cjal ne, ok. 50 proc. na war to ścio wa nie sta -

no wisk, a po zo sta łe środ ki na wy rów na nie dys pro por cji wy na gro -

dzeń mię dzy urzę da mi). Pra cow ni cy Po li cji, któ rzy od lat są

bar dzo sła bo wy na gra dza ni, li czy li na te pie nią dze – mia ły one

tra fić do nich w trzech tran szach.

Dwie pierw sze tran sze zo sta ły wy pła co ne w więk szo ści jed no -

stek (m.in. w gar ni zo nach: ma ło pol skim, po mor skim, pod kar pac -

kim, ma zo wiec kim i podlaskim). W nie któ rych (np. łódz kim,

ślą skim) pra cow ni cy cze ka ją na pie nią dze wy ni ka ją ce z war to ścio -

wa nia. Żad nych pie nię dzy (ani z do dat ków spe cjal nych, ani z war -

to ścio wa nia) nie otrzy ma li jesz cze pra cow ni cy ksc w Ko men dzie

Głów nej Po li cji (stan na 17 li sto pa da 2008 r.).

– Stro na służ bo wa obie ca ła nam, że do dat ki spe cjal ne wy pła co -

ne zo sta ną w paź dzier ni ku br. – mó wi Bar ba ra Szer low ska -He -

man, prze wod ni czą ca Za rzą du Za kła do we go KGP Związ ku

Za wo do we go Pra cow ni ków Cy wil nych MSWiA. – I my ta ką in for -

ma cję prze ka za li śmy pra cow ni kom. Lu dzie są roz ża le ni, przy cho -

dzą do nas, dzwo nią, py ta ją dla cze go nie do sta ją pie nię dzy. I co

ma my im od po wia dać?

Trze ciej tran szy – na wy rów na nie dys pro por cji pła co wych mię -

dzy urzę da mi – pra cow ni cy na sze go re sor tu nie do sta ną wca le.

Przy ję te do po dzia łu środ ków kry te rium, tj. prze cięt ne mie sięcz -

ne wy na gro dze nie w urzę dzie po ni żej 2500 zło tych, we dług usta -

wy bu dże to wej na 2008 r. nie zna la zło za sto so wa nia w od nie sie niu

do re sor tu MSWiA.

Tym cza sem prze cięt ne mie sięcz ne wy na gro dze nie (bez do dat ko -
we go wy na gro dze nia rocz ne go), wy ni ka ją ce z usta wy bu dże to wej
na rok 2008, w od nie sie niu do kor pu su służ by cy wil nej wy no -
si 2433 zł, a dla „nie mnoż ni kow ców” 1836 zł (brut to – red.)

in for mu je To masz Sie mo niak, se kre tarz sta nu w MSWiA, w pi -

śmie do Ada ma Lesz kie wi cza, pod se kre ta rza sta nu, za stęp cy

sze fa Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Kwo ty prze cięt nych
wy na gro dzeń nie prze kra cza ją więc 2500 zł i pod mio ty za-
trud nia ją ce ww. pra cow ni ków po win ny rów nież być za kwa -
li fi ko wa ne i ob ję te po dzia łem do dat ko wych środ ków na sfi nan so -
wa nie pro ce su wy rów ny wa nia róż nic pła co wych mię dzy urzę-
da mi. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

Wyroki za udział w gangu
6 lat wię zie nia, 22,5 tys. zło tych grzyw ny oraz za kaz pra cy w Po -

li cji przez 7 lat – na ta ką ka rę zo stał ska za ny Mar cin L., by ły funk -

cjo na riusz lu bel skie go za rzą du CBŚ, któ ry w la tach 1988–2000

był nie for mal nym przy wód cą gru py zaj mu ją cej się kra dzie ża mi

aut i wy mu sza niem oku pów za ich zwrot.

Zo stał on ska za ny za m.in.: na kła nia nie do kra dzie ży, han dlo wa -

nie skra dzio ny mi po jaz da mi, bra nie ła pó wek od zło dziei

(w tym 30 tys. za po moc w unik nię ciu aresz tu tym cza so we go)

i de frau da cję pie nię dzy z fun du szu ope ra cyj ne go. Oprócz nie go

ska za nych zo sta ło jesz cze 15 osób – zna nych w lu bel skim pół -

świat ku zło dziei sa mo cho dów i pa se rów, ale tak że sze ściu by łych

po li cjan tów z ma ją cej ich ści gać tzw. spec gru py KWP w Lu bli nie

oraz dwóch by łych funk cjo na riu szy lu bel skie go za rzą du CBŚ. Pro -

ces trwał sie dem lat, wy ro ki nie są pra wo moc ne. Ska za ni za mie -

rza ją wnieść ape la cję. �

PK
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Ko lej ny me dal
St. sierż. Ma rek Nerć z II Ko mi sa ria tu Po li cji w Ło dzi tra fił na na sze ła my

w czerw cu br. („Ma ster w po li cyj nym mun du rze”). Mi ło nam do nieść, że pod -

czas paź dzier ni ko wych Mi strzostw Świa ta w Pod no sze niu Cię ża rów Fe de ra cji

MA STERS w Gre cji po li cyj ny sztan gi sta za jął trze cie miej sce. W ka te go rii wa -

go wej do 69 kg i wie ko wej 35–39 lat Ma rek Nerć wy rwał 80 kg i pod rzu cił 100.

Ży czy my dal szych uda nych star tów! �

P. Ost. 
zdj. z ar chi wum spor tow ca

KSP na stu diach
W War sza wie ru szył pro jekt edu ka cyj ny „Do sko na le -

nie za wo do we ka dry sto łecz nej po li cji w za kre sie efek -

tyw ne go za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi”. Stu dia

z za kre su za rzą dza nia or ga ni za cją i za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi w Wyż szej

Szko le Za rzą dza nia i Pra wa im. He le ny Chod kow skiej roz po czę ło 649 po li -

cjan tów i pra cow ni ków Po li cji. To, jak do tąd, naj więk szy pro jekt edu ka cyj ny

pol skiej Po li cji. Je go war tość to pra wie 640 tys. eu ro, z cze go 85 proc. sfi nan -

su ją Is lan dia, Liech ten ste in oraz Nor we gia w ra mach Me cha ni zmu Fi nan so -

we go Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go.

– To zu peł nie no wa sy tu acja, kie dy tak du ży pro jekt edu ka cyj ny dla Po li cji

re ali zu je my na uczel ni pry wat nej – mó wi ko or dy na tor pro jek tu pod insp. Sła -

wo mir Ci sow ski. – W ten spo sób obec ni i przy szli kie row ni cy mo gą sko rzy stać

z do świad czeń in nych niż po li cyj ne. 

Stu dia po trwa ją dwa se me stry. �

PCH
zdj. Sła wo mir Ci sow ski

ISP
Ru sza no wa, po li cyj na wi try na in ter ne to wa – In for ma cyj -

ny Ser wis Po li cyj ny www.isp.po li cja.pl. 
W prze ci wień stwie do funk cjo nu ją cej już stro ny ko men -

dy głów nej www.po li cja.pl prze zna czo nej bar dziej dla od -

bior cy ze wnętrz ne go, głów nie dla dzien ni ka rzy, ISP

za wie ra „wia do mo ści dla po li cjan tów i pra cow ni ków Po li -

cji”, jak gło si pod ty tuł wi try ny. Oprócz ak tu al no ści na te -

mat wy da rzeń i spraw do ty czą cych na sze go śro do wi ska

na stro nie moż na zna leźć kil ka dzia łów, któ re na praw dę

po win ny za in te re so wać od bior cę, m.in.: ka len da rium wy -

da rzeń, pra wo, plat for mę wy mia ny in for ma cji (gdzie

na sta wia ne py ta nia do ty czą ce służ by i pra cy od po wia dać

bę dą spe cja li ści), do po bra nia (pro gra my przy dat ne nie

tyl ko w pra cy, np. obec nie znaj du je się w tym dzia le pro -

gram „Eme ry tu ra”), ofer ty pra cy (ak tu ali zo wa ne na bie -

żą co) czy e -bi blio te ka (na ra zie za wie ra 8 po zy cji

w for ma cie pdf).

Isto tą ser wi su ma być je go in te rak tyw ność – to sa mi 

po li cjan ci i pra cow ni cy Po li cji ma ją w znacz nym stop niu 

de cy do wać, co się na nim znaj dzie. Stąd też umiesz czo -

na na stro nie an kie ta z py ta nia mi, ja kich in for ma cji od bior -

cy ocze ku ją. Po le ca my. �

PK

Emeryci bez równoważnika
za brak mieszkania

Try bu nał Kon sty tu cyj ny orzekł, że roz po rzą dze nie mi ni -

stra SWiA z 2005 r., re gu lu ją ce za sa dy przy zna wa nia, od mo -

wy przy zna nia, co fa nia i zwra ca nia rów no waż ni ka

pie nięż ne go za brak miesz ka nia jest zgod ne z kon sty tu cją.

Prze pis zniósł przy słu gu ją ce wcze śniej eme ry tom i ren ci -

stom po li cyj nym pra wo do ta kie go świad cze nia. Wów czas

Za rząd Głów ny NSZZ Po li cjan tów zwró cił się do TK

z wnio skiem o roz pa trze nie je go zgod no ści z kon sty tu cją,

ar gu men tu jąc, że szef MSWiA wy kro czył po za gra ni ce de -

le ga cji usta wo wej. Sę dzio wie TK nie po dzie li li te go po glą -

du – uzna li, że roz po rzą dze nie jest zgod ne z usta wą z 1994

roku o za opa trze niu eme ry tal nym służb mun du ro wych oraz

ich ro dzin, a tak że z kon sty tu cją. W opi nii sę dziów usta wa

nie gwa ran tu je im świad czeń pie nięż nych za brak miesz ka -

nia; umoż li wia im na to miast ko rzy sta nie z lo ka li przy dzie -

lo nych na pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nych.

Wy rok jest osta tecz ny. �

PK
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Wy gra li, w ko lej no ści al fa be tycz nej: pod kom. Jo -

an na Ci chla, mł. asp. Agniesz ka Ma kow ska,

nad kom. Ewa No wak, sierż. To masz Pie trzak

i mł. asp. Sła wo mir Sper kow ski. 

Ona mi pomaga 
przetrwać złe chwile
Cho ciaż w wy bo rze lau re atów nie mia ła zna cze nia

licz ba zgło szeń, trze ba uczci wie przy znać, że Jo an -

na Ci chla z Po lko wic do sta ła ich naj wię cej. Pi sa ły

głów nie ko bie ty. Wdzięcz ne, że jest ktoś, ko mu ufa -

ją, kto ich wy słu cha, po mo że, ktoś, na ko go mo gą li -

czyć. Ania, któ ra by ła w cią ży, jest jej wdzięcz na za to,

że wy słu cha ła i po ra dzi ła co ro bić, gdy bił ją chło pak.

Zdzi sła wa za to, że od zy ska ła cór kę, któ ra ucie ka ła

z do mu. Mał go rza ta dzię ki Jo an nie od wa ży ła się 

mó wić o prze mo cy. An ge li ce po li cjant ka przy wró ci ła

wia rę w sie bie i chęć do ży cia.

– Za wsze chcia łam po ma gać lu dziom. To jest sens

mo jej pra cy – mó wi lau re at ka, któ ra w Po lko wi cach

opra co wa ła i re ali zu je pro gram gru py psy cho edu ka -

cyj nej dla osób do tknię tych prze mo cą.

Nie po raz pierw szy zo sta ła do ce nio na. Rok te mu

Ogól no pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro -

dzi nie „Nie bie ska Li nia” przy zna ło jej „Zło ty Te le -

fon” – wy róż nie nie dla osób i in sty tu cji szcze gól nie

za słu żo nych w dzie dzi nie prze ciw dzia ła nia prze mo cy

do mo wej.

Przede wszystkim 
ma na uwadze dobro dziecka 
Na Agniesz kę Ma kow ską z KRP War sza wa IV gło so -

wa ły szko ły.

– Czę sto u nas by wa, pro wa dzi za ję cia pro fi lak tycz -

ne, jest dys po zy cyj na – mó wi Te re sa Szo plik, pe da -

gog ze Szko ły Pod sta wo wej nr 238 w War sza wie.

– In ter we niu je i po ma ga dzie ciom, szcze gól nie z ro -

dzin, w któ rych jest prze moc. Bar dzo wraż li wa

na krzyw dę dziec ka.

– To praw da – po twier dza Gra ży na Li be radz ka

z Ze spo łu Szkół In te gra cyj nych nr 65 w War sza wie.

– Otwie ra ser ce i ro bi wię cej, niż mu si. Nie stan dar -

do wo. 

Na przy kład wte dy, gdy ma mę po nio sły ner wy, wy -

rzu ci ła z do mu cór kę, ta nie wró ci ła na noc i nie po -

ja wi ła się w do mu na stęp ne go dnia. Agniesz ka

Ma kow ska przy je cha ła wte dy do szko ły z dwie ma po -

li cjant ka mi. 

– Tam te mó wi ły, że trze ba dziew czyn kę zna leźć

i na tych miast umie ścić w po go to wiu opie kuń czym.

A prze cież ona zu peł nie tam nie pa so wa ła. Zmar no -

wa ła by się, ze psu ła. Tłu ma czy łam im, ale nie chcia -

ły słu chać. Pa ni Agniesz ka mnie po par ła i prze ko na ła

je, że to nie jest naj lep sze wyj ście, że mia ła już ta ką

sy tu ację, że umie ści ła dziec ko w po go to wiu, a po tem

do sta wa ła od dziec ka sms -y z pla na mi sa mo bój czy mi

– opo wia da Li be radz ka.

Po szły z Ma kow ską szu kać dziew czy ny. A gdy ją

zna la zły, Ma kow ska roz ma wia ła z jej mat ką. 

– Ja wiem, że to wbrew pro ce du rze, ale cza sem tak

le piej... – prze ko nu je Li be radz ka. – Chcia łam po li -

cjant ce po dzię ko wać, od wdzię czyć się. I wte dy ona

po wie dzia ła, że je śli chcę, to jest ta ki kon kurs. Wy -

sła łam zgło sze nie.

TYLKO ŻYCIE Policjant, który mi pomógł POLICJA 997       grudzień 2008 r.10

Konkurs 
rozstrzygnięty
Laureatów jest pięciu. I tyleż statuetek. A na nich napis:
„Za wyróżniające zaangażowanie w systemowe działania na rzecz
ograniczenia przemocy w rodzinie oraz ochrony jej ofiar”.
Policjant, który mi pomógł – konkurs ogłoszony przez
Ogólnopolskie Pogotowie Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” został rozstrzygnięty.

Policjant, który mi pomógł
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Zasługuje 
na szczególne wyróżnienie
Na dkom. Ewę No wak do kon kur su zgło si ła Jo an na

Cie ślik, kie row nik MOPS w Prza sny szu. 

– Wska za łam Ewę, bo trze ba by ło wska zać po li cjan -

ta. Ale naj le piej by ło by na gro dzić ca łą Ko men dę Po wia -

to wą Po li cji w Prza sny szu. Za ak tyw ność, no wa tor skie

roz wią za nia, bar dzo do brą współ pra cę z in ny mi służ ba -

mi w za kre sie prze ciw dzia ła nia prze mo cy – mó wi Jo -

an na Cie ślik. – To, co się u nas dzie je, jest nie sa mo wi te.

Tak na praw dę jest to suk ces nas wszyst kich.

Cho dzi o Prza sny ską Ko ali cję na rzecz Prze ciw dzia ła -

nia Prze mo cy w Ro dzi nie, któ ra po wsta ła trzy la ta te mu

i w skład któ rej wcho dzi 16 in sty tu cji. Po my sło daw czy -

nią by ła Jo an na Cie ślik, któ ra po szła do ko men dan ta

po wia to we go i po wie dzia ła: Nikt z nas osob no do brze 
te go nie re ali zu je, więc po sta raj my się zro bić coś do brze 
ra zem. Tak się za czę ło. By ły szko le nia, punkt kon sul ta -

cyj ny dla ofiar prze mo cy, a po tem po wstał ze spół in ter -

wen cyj ny, któ re mu sze fu je wła śnie nad kom. Ewa

No wak. To ona jest od po wie dzial na za or ga ni za cję

i pro wa dze nie spo tkań. W skład ze spo łu wcho dzą pra -

cow ni cy so cjal ni, wszy scy dziel ni co wi, po li cjan ci, któ rzy

pro wa dzą do cho dze nia, pe da go dzy, ku ra to rzy, te ra peu -

ci, pro ku ra tor, przed sta wi ciel Miej skiej Ko mi sji Roz -

wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych. Zbie ra ją się raz

na pół to ra mie sią ca i po ko lei oma wia ją wszyst kie ro -

dzi ny, hi sto rie, w któ rych jest prze moc, a po tem wspól -

nie usta la ją plan dzia ła nia. 

– Pa nu ją part ner skie re la cje, a współ pra ca jest po pro -

stu mo de lo wa – mó wi Cie ślik. 

Udziela wsparcia, 
fachowych porad 
i ma wiele doskonałych pomysłów
O sierż. To ma szu Pie trza ku już pi sa li śmy. Na kon -

kurs zgło si ły go dwie oso by: Rena ta, ofia ra prze mo -

cy, i pod insp. Ka zi mierz Wa li jew ski, za stęp ca

na czel ni ka sek cji pre wen cji ko men dy w Su wał kach.

Pie trzak te ma ty ką prze mo cy zaj mu je się od daw na.

Od dwóch lat współ pra cu je z Nie bie ską Li nią – naj -

pierw stwo rzył fo rum in ter ne to we, gdzie ofia ry

prze mo cy i eks per ci mo gą wy mie niać się do świad -

cze nia mi i ra da mi, a po tem zo stał mo de ra to rem i ak -

tyw nym uczest ni kiem te goż fo rum. Opra co wał

po rad nik dla po li cjan tów do ty czą cy pra cy z ofia ra mi

prze mo cy. Pi sze w nim, jak roz ma wiać z ofia rą, cze -

go nie wol no ro bić i jak trak to wać spraw ców prze -

mo cy.

– Sta ra się two rzyć li nię po mo cy w ra mach Nie -

bie skiej Li nii i wciąż do sko na li warsz tat, wpro wa -

dza jąc in no wa cyj ne i nie spo ty ka ne do tąd

roz wią za nia – pi sze w uza sad nie niu Wa li jew ski.

Zorientował się bardzo szybko 
że sprawcą awantur
jest 15-letni syn
Mł. asp. Sła wo mir Sper kow ski z ko mi sa ria tu w Ko ro -

no wie ma na swo im kon cie nie ty po wą spra wę, w któ -

rej spraw cą prze mo cy był 15-let ni chło pak, któ ry

ter ro ry zo wał mat kę i ro dzeń stwo. W uza sad nie niu

zgło sze nia Ro bert Lu brant, pre zes Sto wa rzy sze nia

„Bez piecz ne dziec ko”, pi sze, że dziel ni co wy prze ko -

nał mat kę do zgło sze nia spra wy, po czym do pro wa -

dził do osa dze nia nie let nie go w po li cyj nej izbie

dziec ka. Od mo men tu spo rzą dze nia Nie bie skiej Kar ty
do od izo lo wa nia nie let nie go upły nę ło tyl ko 5 dni. Obec -
nie ro dzi na funk cjo nu je pra wi dło wo – pi sze Lu brant.

Je go zgło sze nie do tar ło do Nie bie skiej Li nii w ostat -

nim dniu trwa nia kon kur su. 

– Do wie dzia łem się, że nie ma jesz cze żad nych

zgło szeń z na sze go re jo nu. Trze ba by ło ze brać si ły

i coś zro bić. Prze cież to był by grzech. Trze ba wy róż -

niać do brych gli nia rzy – mó wi Lu brant. 

Wy słał trzy zgło sze nia – dwa opra co wał z po mo cą

po li cjan ta z KMP w Byd gosz czy, trze ci kan dy dat był

je go in dy wi du al ną pro po zy cją, ale nie on wy grał. Wy -

grał Sper kow ski i je go hi sto ria. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. An drzej Mi tu ra
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Ich dwóch
Nas urze kła in na hi sto ria. Pi sa li śmy o niej w li sto pa do wym nu me rze mie -

sięcz ni ka Po li cja 997. La ta te mu dwaj po li cjan ci, st. asp. Piotr Sał kow ski

i asp. sztab. Adam Pio trow ski, wów czas dziel ni co wi, po mo gli Han nie M. 

– Oni mnie ura to wa li – mó wi ła nam ko bie ta. – Na uczy li żyć, ko chać sie -

bie, być szczę śli wą.

Ich po moc by ła ab so lut nie nie ty po wa: że by od bu do wać zdep ta ne przez

mę ża po czu cie war to ści ko bie ty, mó wi li jej, jak ma się ubie rać, cze sać, że

ma się ma lo wać. Spra wi li, że prze sta ła się ku lić, zle wać z oto cze niem, że za -

czę ła mieć wła sne zda nie i prze sta ła się bać. Na bie ra ła sił, wszyst ko po to,

by sta wić czo ła mę żo wi. To by ła dłu ga i krę ta dro ga. Ale się uda ło. Dzię ki

Sał kow skie mu i Pio trow skie mu pa ni Han na wy gra ła ży cie. I za to my, dzien -

ni ka rze „Po li cji 997”, chce my ich wy róż nić. 

Po li sto pa do wej pu bli ka cji pa ni Han na na pi sa ła do nas e -ma ila: Prze czy -
ta łam ar ty kuł i je stem pod wra że niem. Po wie lu la tach znów wró ci ły wspo -
mnie nia, przy czy ta niu, i tro chę dziw nie się po czu łam. Po raz ko lej ny
uświa do mi łam so bie, jak dłu gą i trud ną dro gę prze szłam, aż do dziś. Ale uwa -
żam, że war to by ło i cie szę się tym, co mam. Je stem na praw dę szczę śli wa i spo -
ty kam sa mych wspa nia łych lu dzi. �

zdj. Pa weł Osta szew ski

– Oni mnie uratowali – mówi o asp. sztab. Adamie Piotrowskim (z lewej) 
i st. asp. Piotrze Sałkowskim (z prawej) Hanna M., ofiara przemocy
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W jednych walizeczkach są akumulatory,
w drugich nakładki (czyli głowice) z różnym
rodzajem światła zwykłego, kolorowego
i ultrafioletowego, służące do badania śladów
mikrocząsteczek organicznych. Głowicą
połączoną z akumulatorem (wyglądającą jak
zwykła latarka) podświetla się np. odzież
sprawcy lub ofiary przestępstwa i oczom
technika ukazują się niewidzialne gołym
okiem ślady krwi, śliny, spermy i wszystkie
inne zawierające DNA. Resztą zajmie się już
ekspert w pracowni biologii

Topscan MFX ma załadowany program ze wszystkimi
elementami zabezpieczeń, jakie stosuje się
w dokumentach (dowodach osobistych, prawach jazdy,
paszportach itp.). Dzięki odpowiedniej wiązce światła
ultrafioletowego (365 i 402 nanometry) można gołym
okiem dostrzec wspomniane zabezpieczenia widniejące
na danym dokumencie i porównać z bazą danych.
Fałszerstwo natychmiast zostanie dostrzeżone. Żeby je
wykryć, nie trzeba być ekspertem

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. Piotr Ma ciej czak

Dla techników i ekspertów
Wystawie zorganizowanej w CSP w Legionowie przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA towarzyszyło bardzo
duże zainteresowanie. Niestety, jeśli w budżecie dla Policji na przyszły rok zabraknie 200 mln zł, na wystawiony
sprzęt polscy technicy i eksperci kryminalistyki będą mogli jedynie popatrzeć.

Najnowsze wideoskopy to monitory połączone z maleńkimi kamerami
zamocowanymi na ruchomych końcówkach, które można
wprowadzać w małe otwory, szczeliny oraz obracać na wszystkie
strony i w ten sposób zajrzeć wszędzie tam, gdzie wzrok nie sięga

Mikroskopy stereoskopowe do światła odbitego połączone
z kamerami i analizatorami z oprogramowaniem. Do tego w zestawie
ultraszybkie kamery potrafiące zarejestrować 150 klatek na sekundę.
To pozwala np. oglądać klatka po klatce, jak pocisk wylatuje z lufy,
jak wbĳa się w kamizelkę kuloodporną i tysiące innych rzeczy
niemożliwych do zarejestrowania przy użyciu klasycznego sprzętu

W tym urządzeniu można zbadać
autentyczność każdego banknotu na świecie
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1 816 717 000 zł prze zna czo no w 2008 r. na mo der -

ni za cję Po li cji. Z te go 259 296 000 zł na za kup 

sprzę tu trans por to we go, 25 455 000 zł na uzbro je nie,

143 683 000 zł na sprzęt i wy po sa że nie spe cjal ne,

144 249 000 zł na te le in for ma ty kę, 29 901 000 zł na 

mo der ni za cję urzą dzeń za bez pie cze nia tech nicz no -

-obron ne go i 577 188 000 zł na in we sty cje bu dow la ne.

Po nad to 599 856 000 zł na mo ty wa cyj ny sys tem upo sa -

żeń i 37 089 000 zł na za stą pie nie funk cjo na riu szy pra -

cow ni ka mi cy wil ny mi.

PO JAZ DY
Do koń ca 2009 r. prze wi dzia na jest wy mia na 8380 

sta rych po jaz dów na no we. W br. ku pio no 2736 sa mo -

cho dów oso bo wych ozna ko wa nych i 2515 nie ozna ko wa -

nych, 1837 fur go nów ozna ko wa nych i 417 nie -

ozna ko wa nych, 166 te re no wych, 24 du że więź niar ki 

i 48 po jaz dów spe cjal nych (do sta wy bę dą re ali zo wa ne

w bie żą cym i przy szłym ro ku).

– Środ ki prze zna czo ne na za kup i wy mia nę sprzę tu

trans por to we go w 2008 r. zo sta ną wy ko rzy sta ne w stu

pro cen tach o ile część z nich zostanie uznana za

niewygasające z końcem roku – za pew nia pod insp. To -

masz Ko wal czyk, dy rek tor Biu ra Lo gi sty ki Po li cji. – 

Mi mo wie lu trud no ści, pro te stów i nie po ro zu mień

z Urzę dem Za mó wień Pu blicz nych. W tej chwi li zre ali -

zo wa li śmy już 89,6 proc. przy zna nych kwot na ca łość

te go trzy let nie go przed się wzię cia.

UZBRO JE NIE 
W br. pol ska Po li cja wzbo ga ci ła się o 19 794 pi sto le tów

sa mo pow ta rzal nych P99 i Glock 17, 1713 pi sto le tów

kom pak to wych, 200 strzelb gład ko lu fo wych i 21 ty pu

Re ming ton, 6902 pał ki sztur mo we i 5000 ty pu Ton fa

oraz 90 ręcz nych mio ta czy pie przu. I w tym wy pad ku

za da nie na ten rok zo sta ło zre ali zo wa ne w 100 proc.

SPRZĘT I WY PO SA ŻE NIE SPE CJAL NE
Tu li sta za ku pów jest znacz nie dłuż sza i nie spo sób

wszyst ko wy mie nić. Z naj istot niej szych rze czy w br. ku -

pio no: 3600 ka mi ze lek ku lo od por nych ka mu flo wa nych

(do sta wy do 2009 r.), 1424 ka mi zel ki ku lo od por ne

na mun dur, 100 kom ple tów ku lo od por nych IDAS, 660

heł mów ku lo od por nych, 2945 tarcz ochron nych, 3160

po li cyj nych ka sków, 4125 tzw. ochron oso bi stych (ka -

mi ze lek i rę ka wic prze ciw u de rze nio wych, ochra nia czy

nóg i przed ra mion), 570 la ta rek aku mu la to ro wych,

a tak że 2 ro bo ty pi ro tech nicz ne. Po nad to 12 700 494 zł

prze ka za no do jed no stek w te re nie na dyk ta fo ny, la tar -

ki ha lo ge no we, cy fro we apa ra ty fo to gra ficz ne, ma ski

prze ciw ga zo we. 

MUN DU RY
W ra mach pro gra mu wy mia ny umun du ro wa nia pod pi -

sa no umo wę na do sta wę 30 tys. kur tek, spodni i cza pek

służ bo wych, 30 tys. par trze wi ków, 30 tys. pa sów głów -

nych i do spodni oraz 60 tys. kom ple tów bie li zny ter mo -

ak tyw nej – w su mie za 50 509 200 zł. W br. do star czo no

umun du ro wa nie za oko ło 20 mln zł, co sta no wi 40 proc.

ca łej su my. W grud niu br. na stą pi otwar cie ofert na po -

zo sta łe ele men ty umun du ro wa nia.

IN WE STY CJE
Prze zna czo ne środ ki po dzie lo no: na in we sty cje –

333 213 000 zł i re mon ty – 244 975 000 zł. Li mit tych

wy dat ków zo stał zwięk szo ny o 95 306 000 zł i pla nu je

się jesz cze w 2009 r. do ło żyć dal sze 49,5 mln zł.

W trak cie re ali za cji jest 520 przed się wzięć –

w tym 380 re mon tów i 140 in we sty cji, z któ rych do koń -

ca pro gra mu mo der ni za cji pla nu je się za koń czyć 218 re -

mon tów kom plek so wych i 55 za dań in we sty cyj nych. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI 
zdj. Przemysław Kacak

TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       grudzień 2008 r.14
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W 2008 R. KU PIO NO:

Oso bo we:

kia cee’d – 3336

fiat bra vo – 910

sko da su perb – 36

opel astra II – 35

ford mon deo – 9

opel vec tra – 6

volks wa gen pas sat – 6

Fur go ny:

fiat du ca to – 1832

re nault tra fic – 251

opel vi va ro – 171

Te re no we:

nis san pa th fin der – 88

kia so ren to – 78

Ponad 3 tys. takich samochodów pojawi się wkrótce
na naszych ulicach
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Nie tylko polska Policja boryka się z problemem floty
samochodowej. Amerykanie postanowili rozwiązać
sprawę kompleksowo. E7 to robocza nazwa 
samochodu skonstruowanego specjalnie 
na potrzeby policji. Pokazano go już 
w dziewięciu miastach USA.

Car bon Mo tors Cor po ra tion to fir ma, któ ra po wsta-

ła tyl ko po to, by ta kie au to stwo rzyć, pro du ko wać,

sprze da wać i ser wi so wać. 

CZE GO W NIM NIE MA!
Z ze wnątrz – krą żow nik szos, ze zde rza ka mi, któ rym nie strasz ne in -

ne krą żow ni ki. Du żo alu mi nium i diod LED. Od we wnątrz wy glą da

jak kok pit no wo cze snej ma szy ny la ta ją cej. Ma wszel kie moż li we sys -

te my uła twia ją ce pro wa dze nie au ta, łącz ność z ca łą po li cją, ka me ry,

mi kro fo ny, 17-ca lo wy wy świe tlacz do ty ko wy. 

Stan dar do wy E7 jest ku lo od por ny, ma pod grze wa ne i wen ty lo wa -

ne fo te le, sys tem wy kry wa ją cy ska że nie ra dio ak tyw ne, che micz ne

i bio lo gicz ne, sys tem au to ma tycz nie iden ty fi ku ją cy ta bli ce re je stra -

cyj ne. Bez pie czeń stwu po li cjan ta słu żą sa mo za pi na ją ce się pa sy bez -

pie czeń stwa na tyl nym sie dze niu. Po to, by po li cjant kie row ca nie

mu siał za pi nać pa sów prze stęp cy, któ re go prze wo zi. Że by bad guya
ła twiej do au ta wpa ko wać i z nie go wy pro wa dzić, tyl ne drzwi otwie -

ra ją się od wrot nie niż w nor mal nym sa mo cho dzie. 

RA DZĄ FA CHOW CY
W paź dzier ni ku E7 zo stał po ka za ny po raz pierw szy. Za nim po wstał

pro to typ, kon struk to rzy kon sul to wa li się z 800 jed nost ka mi po li cji

w USA. Po to, by na bie żą co opi nio wać po stę py prac, po wsta ła spe -

cjal na ra da (Car bon Co un cil), w któ rej jest po nad 1700 osób. Wstą -

pić do niej mo że każ dy, kto ma lub miał pro fe sjo nal ny kon takt

z sa mo cho da mi uży wa ny mi przez or ga ny ści ga nia. 

Do tąd opra co wa no 35 róż nych wer sji au ta, w za leż no ści od po trzeb

po szcze gól nych jed no stek. Opi nie są wciąż zbie ra ne i bę dą bra ne

pod uwa gę, bo – jak czy ta my na stro nie Car bon Mo tors Corp. –

w USA dzia ła po nad 19 tys. róż nych jed no stek or ga nów ści ga nia, któ -

re ma ją po nad 425 ty się cy aut. Na pa li wo do nich ame ry kań scy po -

dat ni cy wy da ją rocz nie po nad 4 mi liar dy do la rów. E7 ma być

w eks plo ata cji tań szy na wet o 40 pro cent.

ZA ILE?
Ce na au ta nie jest na ra zie usta lo na. Pro du cent twier dzi, że nie bę -

dzie wyż sza, niż dziś kosz tu je nor mal ne au to „uzbro jo ne” na po trze -

by po li cji. A jest to – we dług Car bon Mo tors Corp. – wy da tek

rzę du 80 ty się cy do la rów. 

Kie dy roz pocz nie się pro duk cja? Na ra zie zbie ra ne są za mó wie nia

– on-li ne. �

IF
zdj. Car bon Mo tors Cor po ra tion

Wło ska po li cja prze bi ła Ame ry ka nów! Lam bor ghi ni Gal lar do LP560 -4 z sil ni kiem
o mo cy 560 KM roz pę dza się do 325 km/h. To już trze ci Lam bo w służ bie

wło skiej dro gów ki. Po dob nie jak po przed nie, bę dzie pa tro lo wał 
au to stra dy na po łu dniu Włoch, mię dzy Sa ler no a Ka la brią. 

Gal lar do ma nie tyl ko ka me rę zin te gro wa ną z GPS, moż li wość
bły ska wicz nej iden ty fi ka cji ta blic re je stra cyj nych, ale i sprzęt

do ra to wa nia ofiar wy pad ków (z de fi bry la to rem) oraz 
lo dów kę do prze wo zu or ga nów do prze szcze pów. 
Naj now sze go Lam bo mo że pro wa dzić 30 po li cjan tów,
któ rzy prze szli spe cjal ne szko le nie pod okiem kie row ców
te sto wych Lam bor ghi ni. 

zdj. Automobili Lamborghini 

Dane techniczne E7
Pojemność – 3000 cm3

Silnik – ULS Die sel lub Bio Die sel
Moc maks. – 300 KM
Skrzy nia bie gów – 6-stop nio wa, au to ma tycz na
Opony – 245/50/R18
Wa ga – 4 tys. fun tów (1816 kg)
Dłu gość – 200 ca li (5,08 m)
Sze ro kość – 78 ca li (1,98 m)
Wy so kość – 64,2 (2,63 m)
Do 60 mil/h (96,6 km/h) E7 roz pę dza się w 6,5 se kun dy; pręd -
kość mak sy mal na 155 mil/h (249,5 km/h) pro du cent gwa ran -
tu je ży wot ność au ta na 250 tys. mil (po nad 400 tys. km).

Tyl ko dla po li cjan tów
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30wrze śnia oko ło 21.00 do dy żur ne go Ko men dy Po wia to wej

Po li cji w Kwi dzy nie za dzwo ni ła miesz kan ka Pra but

z proś bą o in ter wen cję wo bec jej są sia da, Zbi gnie wa B.,

któ ry pi ja ny sie dział na scho dach ka mie ni cy i – jak to okre śli ła –

„krzy czał, prze kli nał, wył jak ko jot i był ob si ka ny”. Dy żur ny zle cił

in ter wen cję za ło dze ko mi sa ria tu w Pra bu tach sierż. Ja ro sła wo wi F.

i sierż. Ra do sła wo wi B. Po li cjan ci uda li się na uli cę Zam ko wą. 

CO WY DA RZY ŁO SIĘ NA PRAW DĘ? 
Do te go mo men tu prze bieg in ter wen cji jest po twier dzo ny za pi sem

w re je stra to rze roz mów te le fo nicz nych sta no wi ska kie ro wa nia KPP

i w no tat ni kach służ bo wych po li cjan tów. Ciąg dal szy zna ny jest na ra -

zie tyl ko z re la cji oby dwu po li cjan tów.

Twier dzą oni, że za sta li Zbi gnie wa B. we wska za nym miej scu, za -

bra li go do ra dio wo zu i po je cha li do ko mi sa ria tu, aby tam go wy le gi -

ty mo wać i zba dać al ko ma tem. Za trzy ma ny od mó wił pod da nia się

ba da niu, więc ka za li mu wra cać do do mu i nie roz ra biać. B. miał

oświad czyć, że do do mu wra cać nie za mie rza i bę dzie na dal pił wód -

kę. Gdzie się udał po wyj ściu z ko mi sa ria tu, te go po li cjan ci nie wie -

dzie li. Z ko mi sa ria tu do ka mie ni cy przy Zam ko wej jest oko ło 300

me trów. 

Py ta ni, dla cze go nie od wieź li za trzy ma ne go do izby wy trzeź wień,

po li cjan ci twier dzi li, że we dług nich nie kwa li fi ko wał się do izby, bo

„je go stan nie trzeź wo ści nie był na ty le po waż ny, że by za gra żać ży -

ciu al bo zdro wiu”. Dy żur ne mu z KPP prze ka za li in for ma cję, że in ter -

wen cja za koń czy ła się po ucze niem. Dy żur ny nie wni kał w szcze gó ły. 

Oko ło go dzi ny 3.00 do ka mie ni cy przy uli cy Zam ko wej po now nie

przy je cha li po li cjan ci. Za pu ka li do kon ku bi ny Zbi gnie wa B., po pro -

si li o do wód oso bi sty kon ku ben ta i po in for mo wa li, że on nie ży je.

Zo stał śmier tel nie po trą co ny przez sa mo chód cię ża ro wy na szo sie,

oko ło 4 ki lo me try za mia stem. Kie row ca nie zdą żył wy ha mo wać, gdy

pi ja ny męż czy zna wtar gnął na jezd nię. Zbi gniew B. zgi nął na miej -

scu. Miał we krwi 3,3 prom. al ko ho lu. Kie row ca był trzeź wy. 

SKAR GA 
NA SPO SÓB IN TER WEN CJI
Co dzia ło się ze Zbi gnie wem B. od chwi li, gdy po li cjan ci za bra li go

do ra dio wo zu do mo men tu wy pad ku dro go we go? W ja ki spo sób zna -

lazł się 4 km za mia stem, dla cze go zna le zio no go bez bu tów?

Być mo że po szło by wszyst ko na karb je go pi jac kie go try bu ży cia,

zwłasz cza że, jak póź niej usta lo no, Zbi gniew B. pił od wie lu mie się -

cy co dzien nie, wła ści wie nie trzeź wie jąc. 

Być mo że – gdyby nie fakt, że na stęp ne go dnia do ko men dan ta

Po li cji w Kwi dzy nie zgło sił się brat ofia ry wy pad ku ze skar gą na po -

li cjan tów. Twier dził, że Zbi gniew B. zo stał przez nich wy wie zio ny

do la su i tam po zo sta wio ny. 

Ko men dant po wia to wy mł. insp. Jó zef Ko wa lik po le cił ko men dan -

to wi ko mi sa ria tu w Pra bu tach prze pro wa dzić po stę po wa nie wy ja -

śnia ją ce w tej spra wie, ko pię skar gi prze ka zał do pro ku ra tu ry oraz

po wia do mił Wy dział Kon tro li KWP i Biu ro Spraw We wnętrz nych.

Oby dwaj po li cjan ci zo sta li prze nie sie ni do służ by w KPP w Kwi dzy -

nie do cza su wy ja śnie nia spra wy. 

We dług ze znań bra ta Zbi gnie wa B. świad kiem wy wie zie nia do la -

su miał być To masz K. – rów nież nie pra cu ją cy, ka ra ny, nad uży wa ją -

cy al ko ho lu. Jed nak To masz K. od mó wił roz mo wy z po li cją.

Twier dził, że tam te go wie czo ru był tak pi ja ny, że kom plet nie ni cze -

go nie pa mię ta.

Po zo sta ła więc je dy nie wer sja po da wa na przez po li cjan tów. 

Tym cza sem na lo kal nym fo rum in ter ne to wym po ja wi ły się wpi sy,

że to nie pierw sza ta ka spra wa, bo pra buc cy po li cjan ci ma ją zwy czaj

wy wo zić pi ja nych do la su za miast do izby wy trzeź wień i tam ich zo -

sta wiać, bez bu tów, a cza sem i bez spodni. A tak że uży wać pa łek.

Kil ka dni póź niej w jed nym z dzien ni ków po ja wił się ar ty kuł „Po -

li cjan ci z Pra but ter ro ry zu ją mia sto”, ar ty ku ły w po dob nym to nie

uka za ły się w in nych ga ze tach.

SKAR GA
NA BRAK IN TER WEN CJI
Te do nie sie nia zbie gły się w cza sie z in ną skar gą, która do tar ła bez -

po śred nio do ko men dan ta wo je wódz kie go w Gdań sku nad insp.

Krzysz to fa Sta rań cza ka. Do ty czy ła bra ku re ak cji po li cji w Pra bu tach

na dan tej skie sce ny, ja kie dzie ją się przed miej sco wą dys ko te ką,

gdzie nie ustan nie do cho dzi do awan tur i bó jek. Miesz kań cy oko licz -

nych do mów wie lo krot nie pro si li o in ter wen cje za rów no wła dze 

mia sta, jak i po li cję, ale bez sku tecz nie. Skar ga do ko men dan ta wo -

je wódz kie go po par ta by ła fil mem. Au tor przez kil ka mie się cy ama tor -

ską ka me rą do ku men to wał, jak prze bie ga ją in ter wen cje stró żów

pra wa przed ową dys ko te ką. 

– Po obej rze niu te go fil mu by łem wstrzą śnię ty – mó wi ko men dant

Sta rań czak. – Wi dać na nim, jak po li cjan ci pod je cha li pod dys ko te -
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Prabuty
lekcja dla Policji

Prabuccy policjanci niechętnie odwozili pĳanych do izby
wytrzeźwień, bo znajduje się w odległym o 50 km
Grudziądzu. Zajmowało im to wiele godzin służby,
podczas których miasto zostawało całkowicie
pozbawione policji. Stosowali więc inne, nieformalne
metody, przy cichej akceptacji przełożonych
i społeczeństwa. Aż doszło do nieszczęścia.
I mleko się wylało… 
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kę, po czym oparł szy się o ra dio wóz, roz ma wia li so bie swo bod nie

z uczest ni ka mi, a obok bi ło się kil ku nie let nich w po szar pa nych ko -

szu lach. Po li cjan ci nie re ago wa li. Po tem od je cha li.

Ta kich i po dob nych scen na fil mie by ło kil ka. Z jed nej stro ny były

więc po gło ski o bez praw nych dzia ła niach po li cjan tów w sto sun ku

do pi ja nych, z dru giej udo ku men to wa ny na fil mie brak re ak cji na za -

kłó ca nie po rząd ku przed dys ko te ką. Brak nad zo ru ze stro ny prze ło -

żo nych był tu ewi dent ny – oce nia nad insp. Sta rań czak. 

Na tych miast za rzą dził kon tro lę ko mi sa ria tu w Pra bu tach. I zdy -

mi sjo no wał ko men dan ta oraz nad zo ru ją ce go pra cę ko mi sa ria tu za -

stęp cę ko men dan ta po wia to we go z Kwi dzy na. Za brak nad zo ru

wła śnie. 

NA RA ZIE TYL KO BŁĘ DY 
Ma te ria ły zgro ma dzo ne w po stę po wa niu wy ja śnia ją cym prze pro wa -

dzo nym przez KPP w Kwi dzy nie ani nie po twier dzi ły, ani nie za prze -

czy ły za rzu tom sta wia nym po li cjan tom przez Ro ma na B. o to, że je go

brat Zbi gniew zo stał wy wie -

zio ny do la su. Ca łość tych ma -

te ria łów prze ka za no do oce ny

pro ku ra tu rze. 

Na py ta nie, czy po li cjan ci

nad uży wa li upraw nień lub

wręcz ła ma li pra wo, od po wie

śledz two pro ku ra tor skie.

Na ra zie nie ule ga na to -

miast żad nej wąt pli wo ści, że

oby dwaj po li cjan ci prze pro wa -

dzi li in ter wen cję nie zgod nie

z pro ce du rą. Przede wszyst -

kim bez pod staw nie uzna li, że

Zbi gniew B. nie kwa li fi ku je

się do izby wy trzeź wień. 

Po peł ni li też wie le in nych

błę dów. M.in. nie wy le gi ty mo -

wa li pi ja ne go, nie skon tak to -

wa li się, aby usta lić o co

cho dzi, z oso bą, któ ra wzy wa ła

po li cję, ani z kon ku bi ną pi ja -

ne go, któ ra miesz ka w tym sa -

mym bu dyn ku, a za pi sy

od no śnie in ter wen cji w no tat -

ni kach oby dwu po li cjan tów

róż ni ły się od sie bie. Przy oka -

zji wy szło na jaw, że no tat ni ki

pro wa dzo ne są nie czy tel nie

i nie zgod nie z wy mo ga mi. 

Prze ciw ko po li cjan tom wsz czę to po stę po wa nie dys cy pli nar ne

o nie wła ści we spo rzą dza nie do ku men ta cji i nie zgod ne z pro ce du rą

prze pro wa dze nie in ter wen cji. Po stę po wa nie za wie szo no do cza su za -

koń cze nia po stę po wa nia pro ku ra tor skie go.

CA ŁE MIA STO WIE DZIA ŁO
I choć na ra zie nic jesz cze w spo sób pew ny nie zo sta ło usta lo ne, dziś

każ dy za gad nię ty o to miesz ka niec Pra but mó wi, że o wy wo że niu pi -

ja nych do la su wie dzia ło ca łe mia sto. 

Jed ni to po pie ra ją, in ni kry ty ku ją. Ale wcze śniej nikt nie mó wił

o tym gło śno. Zwłasz cza ci, któ rych to do ty czy ło – sta li „klien ci” po -

li cji. Al bo się ba li, al bo ta ki spo sób za ła twie nia in ter wen cji po pro stu

im od po wia dał. 

– Po li cja do brze ro bi ła. Jak wy wieź li ta kie go do la su, to i w do mu

był spo kój i pła cić nie trze ba by ło za izbę wy trzeź wień – mó wi miesz -

kan ka Pra but. – Wiem, że oni nie raz sa mi pro si li: „Pa nie wła dzo, daj

pan pa rę pał na d…, ale nie wy woź do wy trzeź wiał ki”.

– Wy wo zi li, czy nie wy wo zi li, ale to do ty czy prze cież lu dzi z mar -

gi ne su. My, spo koj ni oby wa te le cie szy li śmy się z te go, że po li cjan ci

w ten spo sób za pro wa dza ją spo kój. I po wiem to pu blicz nie – za po -

wia da ła jed na z miesz ka nek, usi łu jąc do stać się przed ka me rę te le -

wi zyj ną. Bez sku tecz nie. W pro gra mie te le wi zyj nym wy stą pi li

głów nie ci, któ rzy mie li do po li cji pre ten sje.

WŁA DZE NIE WIE DZIA ŁY
Na te mat wy da rzeń w Pra bu tach mó wi ła lo kal na i ogól no pol ska te -

le wi zja, pi sa ły ga ze ty.

Przed dzien ni ka rza mi lu dziom otwie ra ły się usta. Na przy kład To -

masz K., kum pel Zbi gnie wa B, któ ry w cza sie prze słu cha nia nie pa -

mię tał nic z wie czo ru 29 wrze śnia, bo był zbyt pi ja ny, przed ka me rą

te le wi zyj ną wie le so bie przy po mniał. Twier dził, że on też był wy wo -

żo ny do la su, że był bi ty pał ką, po ka zy wał śla dy po bi cia. 

Le oka dia L. opo wia da ła dzien ni ka rzom, że po li cjan ci wie lo krot -

nie wy wo zi li do la su jej nie peł no spraw ną umy sło wo cór kę. Twier dzi -

ła, że już w ubie głym ro ku uda ła się ze skar gą na po li cjan tów

do ów cze sne go ko men dan ta ko mi sa ria tu. Ale on wy słu chał, a po tem

ode słał do do mu. Ka zał wszyst ko opi sać i zło żyć skar gę na pi śmie. 

– Gdy by ko men dant ko mi sa ria tu za re ago wał na tę skar gę jak na -

le ży, to zna czy spraw dził, czy po le ga ona na praw dzie, to być mo że

ujaw nił by ja kieś nie pra wi dło wo ści, za po bie ga jąc in nym zda rze niom

– de ner wu je się ko men dant Ko wa lik. – A dzi siaj tłu ma czy, że o ni -

czym nie wie dział. 

Prze ciw ko by łe mu ko men dan to wi ko mi sa ria tu Ro ber to wi Cz.

wszczęto po stę po wa nie dys cy pli nar ne o brak nad zo ru.

Że o ni czym nie wie dział, twier dzi też bur mistrz Bog dan Paw łow ski.

– Je stem obu rzo ny, że jed na z ga zet na pi sa ła, że po li cjan ci w Pra -

bu tach ter ro ry zu ją mia sto – mó wi. – Nikt z miesz kań ców ni gdy nie
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Zamiast prawa w Prabutach stosowano nieformalne metody postępowania z nietrzeźwymi. 
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skar żył się do mnie, że czu je się ter ro ry zo -

wa ny przez po li cję. 

– Nie któ rzy ma ją te raz oka zję do wa lić po -

li cji ile wle zie, wy lać do dzien ni ka rzy swo je

pre ten sje i ża le – mó wi je den z pra buc kich

funk cjo na riu szy. 

„PSY BĘ DĄ SIĘ MŚCIĆ” 
Wła dze mia sta, a tak że ko men dant po wia to -

wy z Kwi dzy na i no wy ko men dant pra buc -

kie go ko mi sa ria tu asp. Piotr Kra jew ski

O tym, że po li cjan tów na uli cach jest za ma -

ło, zwłasz cza w no cy. By li też ta cy, któ rzy

mó wi li, że w mie ście jest ostat nio spo koj -

niej niż kie dyś.

Ko men dant Ko wa lik za pew nił, że Pra bu -

ty do sta ną do dat ko we wspar cie pre wen cyj -

ne z ko men dy wo je wódz kiej. Szcze gó ło wo

opi sał, ja kie dzia ła nia pod ję ła po li cja, że by

osta tecz nie roz wią zać pro blem za kłó ca nia

po rząd ku przed dys ko te ką. 

Ze sta łej „po li cyj nej klien te li” na sa lę

pod czas spo tka nia we szło tyl ko dwóch. Je -

den, za ro śnię ty i pi ja ny, pró bo wał za brać

głos, ale nie moż na by ło zro zu mieć, co mó -

wi. Je go ko le dzy wy cze ki wa li w grup kach

przed bu dyn kiem. Wy glą da li na nie trzeź -

wych lub moc no ska co wa nych. 

Za bra kło wśród nich To ma sza K., jak do -

tąd głów ne go świad ka prze ciw ko po li cjan -

tom. Kil ka go dzin wcze śniej po pi ja ne mu

znę cał się nad oj cem, któ ry we zwał po li cję.

To masz K. za ata ko wał po li cjan ta wi del cem.

Zo stał od wie zio ny do izby wy trzeź wień,

miał 3 prom. al ko ho lu we krwi. Wsz czę te zo -

sta ło po stę po wa nie o czyn ną na paść, a tak że

o znę ca nie nad oj cem i bra tem.

– K…, to się te raz na…ba ło. Psiar nia bę -

dzie się mścić i wy wo zić do żło ba – mar twi

się je den ze sto ją cych przed bu dyn kiem. 

– J…ć psów! – od po wia da in ny i wszy scy

re cho czą.

PRA BU TY –
LEK CJA DLA WSZYST KICH 
No wy ko men dant pra buc kie go ko mi sa ria tu

ma świa do mość, że cze ka go trud ne za da nie.

Z jed nej stro ny oczysz cze nie at mos fe ry wo -

kół po li cji, z dru giej nie do pusz cze nie do te -

go, że by za ist nia ła sy tu acja spa ra li żo wa ła

za cho wa nia po li cjan tów. Ko men dant Sta rań -

czak skie ro wał do Pra but psy cho lo ga, któ ry

ma roz ma wiać ze wszyst ki mi funk cjo na riu -

sza mi i po móc im się po zbie rać.

Sta rań czak wi dzi afe rę pra buc ką w szer -

szym kon tek ście. Bez wzglę du na to, ja kie

bę dą usta le nia pro ku ra tor skie, trak tu je ją ja -

ko wy ra zi sty przy kład do dys ku sji o sys te mie

nad zo ru i kon tro li w jed nost kach. Na spe -

cjal nej od pra wie po ka zał ko men dan tom po -

wia to wym „ma te riał po glą do wy” w po sta ci

ama tor skie go fil mu o in ter wen cjach pra buc -

kiej po li cji. 

– Nad zór ze stro ny ka dry kie row ni czej

mu si zo stać wzmoc nio ny. Prze ło że ni mu szą

kon tro lo wać swo ich pod wład nych w cza sie

wy ko ny wa nia służ by, tak że w no cy. Spra wa

Pra but to lek cja dla wszyst kich. I do wód, że

nie da się kie ro wać jed nost ką zza biur ka –

mó wi. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Insp. Ma rek Dzia ło szyń ski – dy rek tor Biu ra Spraw We wnętrz nych KGP:
– Z ob ser wa cji BSW i sy gna łów, ja kie do nas do cie ra ją, wy ni ka, że są ob sza ry dzia -
ła nia Po li cji, gdzie cza sa mi prak ty ką sta ją się dzia ła nia nie for mal ne po li cjan tów.
Do nich na le ży mię dzy in ny mi in ter wen cja wo bec osób pi ja nych, zwłasz cza osób
z mar gi ne su spo łecz ne go. Du że od le gło ści do izb wy trzeź wień w wie lu miej sco wo -
ściach po wo du ją, że po li cjan ci sa mi po dej mu ją de cy zję, któ ra wy da je im się do bra
dla służ by. Mo że po ja wiać się py ta nie, czy warto je chać kil ka dzie siąt ki lo me trów, zu -
ży wać pa li wo, tra cić wie le go dzin, pod czas któ rych mia sto po zba wio ne jest je dy ne -
go w no cy pa tro lu? Za miast te go „le piej” ka zać więc pi ja ko wi iść do do mu al bo
pod jąć wo bec nie go in ne nie for mal ne dzia ła nia. Nie jed no krot nie przy ci chej ak cep -
ta cji prze ło żo nych i spo łecz no ści lo kal nej, bo wy da je się, że jest to dla wszyst kich
korzystniejsze.
Tym cza sem, cho ciaż sys tem po stę po wa nia wo bec osób nie trzeź wych za kłó ca ją cych
spo kój nie jest do sko na ły, to in ne go nie ma. Oso bę pi ja ną na le ży trak to wać jak cho -
rą i nie po rad ną, wy ma ga ją cą po mo cy i opie ki, gdyż stan, w ja kim się znaj du je, nie
po zwa la jej po dej mo wać pra wi dło wych de cy zji co do po stę po wa nia. Za da niem po -
li cjan tów jest prze strze gać pra wa i pro ce dur, gdyż od stęp stwa mo gą być groź ne za -
rów no dla osób, w sto sun ku do któ rych po dej mo wa ne są czyn no ści (np. Pra bu ty),
jak też dla sa mych funk cjo na riu szy, któ rych dzia ła nia bę dą oce nia ne przez pry zmat
ich ewen tu al nych nie szczę śli wych na stępstw. Ro bie nie wy ło mu w sys te mie, na wet
dla tzw. do bra spra wy, jest sa mo wo lą. To bar dzo nie bez piecz ne, dla te go ta kie za -
cho wa nia nie mo gą być to le ro wa ne. Nie zbęd ne jest po dej mo wa nie szyb kich dzia łań
or ga ni za cyj no -praw nych, któ re po zwa la ły by funk cjo na riu szom dzia łać sku tecz nie
bez ko niecz no ści po szu ki wa nia dzia łań me tod nie for mal nych. Roz ma wia my o tym
ze wszyst ki mi prze ło żo ny mi służ bo wy mi w ra mach od praw służ bo wych, wska zu jąc
ko niecz ność sta łe go nad zo ru. 

spo tka li się 22 paź dzier ni ka z miesz kań ca mi

w do mu kul tu ry, aby po roz ma wiać o za ist nia -

łej sy tu acji. Przy szło po nad sto osób, zwy -

kłych, spo koj nych miesz kań ców. Po pie ra li

po li cję i by li za zde cy do wa ny mi me to da mi

dzia ła nia wo bec mar gi ne su spo łecz ne go. Tak

na praw dę nie wie le ich ob cho dzi ło, czy po li -

cjan ci wy wo zi li, czy nie wy wo zi li lum pów

do la su. Pre ten sje mie li o nie roz wią za ny pro -

blem dys ko te ki. Mó wi li o chu li ga nach, któ -

rzy wy ry wa ją to reb ki star szym ko bie tom.

�

Podczas spotkania z władzami i policją mieszkańcy Prabut domagali się zdecydowanych
działań w obronie porządku
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W y da rze nia, któ re mia ły miej sce w Pra bu tach,

po twier dza ją, że nie wszy scy po li cjan ci ma ją

świa do mość isto ty swo jej pra cy, al bo też, co

gor sza, ma jąc ta ką świa do mość, z pre me dy ta cją prze -

kra cza ją swo je upraw nie nia lub nie do peł nia ją obo -

wiąz ków. 

PRO STE ZA SA DY
Tym cza sem pod sta wo wa za sa da pra cy po li cjan ta jest

pro sta. Funk cjo na riu sze Po li cji mo gą dzia łać tyl ko

i wy łącz nie na pod sta wie i w gra ni cach prze pi sów

pra wa (art. 7 Kon sty tu cji RP). To szcze gól na za sa da

kon sty tu cyj na, któ ra ma na ce lu ochro nę oby wa te li

przed nie uza sad nio ną in ge ren cją pań stwa w ich pra -

wa i wol no ści. Prze ciw sta wia ona swo bo dę oby wa -

tel ską, po le ga ją cą na moż li wo ści ro bie nia te go, co

nie jest praw nie za ka za ne, za sa dzie le ga li zmu, któ -

rą mu szą kie ro wać się wszy scy funk cjo na riu sze pań -

stwo wi. Wol no im dzia łać wy łącz nie w gra ni cach

przy zna nych im upraw nień. Stąd m.in. wy wo dzi się

obo wią zek po da nia pod sta wy praw nej każ dej czyn -

no ści, któ rą wy ko nu je po li cjant po dej mu ją cy in ter -

wen cję w sto sun ku do oby wa te la. Gdy nie ma

pod sta wy praw nej do pod ję cia da nych czyn no ści, po -

li cjant nie mo że dzia łać. A je śli to ro bi, prze kra cza

swo je upraw nie nia i na ra ża się na od po wie dzial ność

kar ną.

NIE WY MIE RZAĆ 
SPRA WIE DLI WO ŚCI
Po li cja to nie or gan wy mia ru spra wie dli wo ści. Tyl ko

sąd jest upraw nio ny do wy mie rze nia ka ry spraw cy czy -

nu ka ral ne go. Wpraw dzie po li cjant wy mie rza ka rę,

sto su jąc po stę po wa nie man da to we, ale każ dy mo że

od mó wić przy ję cia man da tu i pod dać się zwy kłej pro -

ce du rze są do wej. Na tu ral na w spo łe czeń stwie po trze -

ba spra wie dli wo ści, wo bec opie sza ło ści są dów,

prze ja wia się tym, że wie lu lu dzi to le ru je, a nie któ rzy

wręcz ocze ku ją od po li cjan tów dzia łań ma ją cych

na ce lu na tych mia sto we „od pła ce nie” spraw cy za je -

go czyn. Stąd ak cep ta cja czę ści spo łe czeń stwa dla

prak tyk wy wo że nia nie trzeź wych osób za mia sto bądź

sto so wa nia si ły fi zycz nej czy pał ki ja ko swe go ro dza ju

„po ucze nia”. Ta kie po strze ga nie ro li Po li cji jest jak

naj bar dziej błęd ne. Bar dzo źle, je śli ta ki spo sób my -

śle nia przyj mu ją też sa mi po li cjan ci. 

PO LI CJANT 
BIE RZE OD PO WIE DZIAL NOŚĆ
Pod sta wo wą ro lą Po li cji jest nie do pusz cze nie do za -

ist nie nia prze stęp stwa lub wy kro cze nia, a kie dy już

ono wy stą pi, szyb kie usta le nie spraw ców i rze tel ne

ze bra nie ma te ria łu do wo do we go, któ ry po zwo li na po -

twier dze nie wi ny i wy mie rze nie ka ry przez sąd. Na -

wet za sto so wa nie tak dra stycz nych środ ków, jak broń

pal na czy po zba wie nie ko goś wol no ści w okre ślo nych

pra wem przy pad kach, nie speł nia funk cji ka ry za po -

peł nio ny czyn, lecz sta no wi nie zbęd ny śro dek do za -

po bie że nia tra gicz nym skut kom te go czy nu czy

do za bez pie cze nia pra wi dło we go to ku po stę po wa nia

do wo do we go.

Na le ży też pa mię tać, że po dej mu jąc in ter wen cję

wo bec oso by, sto su jąc środ ki przy mu su bez po śred nie -

go czy po zba wia jąc ją wol no ści, po li cjant bie rze na sie -

bie peł ną od po wie dzial ność za to, co się z tą oso bą

sta nie i ja kie bę dą skut ki je go dzia ła nia.

ZŁE I DO BRE 
PRAK TY KI
Przy kład Pra but uka zu je jesz cze in ne nie bez piecz ne

zja wi sko. Kie dy bra ku je re ak cji prze ło żo nych

na pierw sze sy gna ły nie pra wi dło wych dzia łań po li -

cjan tów, po wsta je sy tu acja, w któ rej sta ją się one nor -

mą, szcze gól ne go ro dza ju „prak ty ką służ bo wą”. To

z ko lei pro wa dzi do pa to lo gicz nych sy tu acji, czę sto

nie le gal ne go wręcz pro ce de ru, któ ry za zwy czaj ujaw -

nia do pie ro tra gicz ne zda rze nie. Mło dzi po li cjan ci

przy cho dzą cy po szko le niu pod sta wo wym do da nej

jed nost ki czę sto są po ucza ni, że to, cze go na uczy li się

w szko le po li cyj nej, to teo ria i po win ni o niej jak naj -

szyb ciej za po mnieć, bo do pie ro te raz na uczą się, jak

w prak ty ce wy glą da pra ca po li cjan ta. Do brze, je śli

jest to wła ści wa prak ty ka, ale go rzej, gdy ta tzw. prak -

ty ka to nic in ne go jak pa to lo gicz ny pro ce der ak cep to -

wa ny lo kal nie w da nej ko mór ce czy jed no st ce. Stąd

klu czo wa ro la prze ło żo nych, któ rzy po win ni umieć

roz po zna wać nie bez piecz ne symp to my za cho wań

u swo ich po li cjan tów, od po wied nio na nie re ago wać,

a czę sto po pro stu umieć od róż nić do brych po li cjan -

tów od złych. 

Gdy by tak by ło w Pra bu tach, do tra ge dii z pew no -

ścią by nie do szło. �

nad kom. MAR CIN WY DRA
peł no moc nik KGP ds. ochro ny praw czło wie ka

Spra wa Pra but – ko men tarz
„Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację
służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa
i porządku publicznego” (art. 1 ustawy o Policji). 
To sformułowanie ustawowe zawiera istotę działań Policji oraz cel
jej powołania i funkcjonowania. 
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Podobno lata służby robią swoje i do świątecznych
dyżurów można się przyzwyczaić. Co nie znaczy, 
że nie jest przykro. Czasem jest też straszno,
pracowicie, ale bywa i egzotycznie. 
Ale potem jest co wspominać. Przez resztę życia.

By łam sa ma
To by ło dzie więć al bo dzie sięć lat te mu. Nad kom. Mo ni ka Chle -

bicz z Byd gosz czy dziś już nie wie któ re go ro ku, ale za spy, spa da ją ce

z nie ba płat ki śnie gu, ci szę i pust kę na uli cach pa mię ta do sko na -

le. I to, jak się czu ła. 

– My śla łam, że się po pła czę, że umrę – mó wi. 

To by ła pierw sza w jej ży ciu Wi gi lia w pra cy. Tro chę na wła sne ży -

cze nie. Wie dzia ła, że nie bę dą to uda ne świę ta, bo pierw szy raz bez

ma my i pierw szy raz bez cór ki. Cór ka spę dza ła Wi gi lię z oj cem, a ma -

ma po je cha ła do wuj ka. No więc je śli ktoś ma mieć zmar no wa ne

świę ta, to mo że ja, po my śla ła i zgło si ła się na ochot ni ka. 

– Na po cząt ku służ by by łam twar da. Sta ra łam się od py chać my śli

o wi gi lĳ nej wie cze rzy, cho in ce, opłat ku, ko lę dach. Ale im ciem niej

się ro bi ło, tym bar dziej przy kro by ło – opo wia da Mo ni ka Chle bicz. 

Służ bę mia ła peł nić do 22.00, ale kil ka na ście mi nut wcze śniej dy -

żur ny się zli to wał i pu ścił ją do do mu. – Idź dziew czy no, cho ciaż

na koń ców kę Wi gi lii się za ła piesz – po wie dział. Po szła.

– Brnę łam w za spach. Na uli cach by ło pu sto, ci cho, w od da li

w oknach mi go ta ły ko lo ro we świa tła. Na przy stan ku by łam sa ma. Ani

jed nej ży wej du szy obok. Do dziś mam przed ocza mi tam ten wi dok:

żół te świa tło la tar ni i mi ga ją ce płat ki śnie gu – opo wia da.

Ści ska ło ją w gar dle, z tru dem po wstrzy my wa ła płacz. 

– Bo to ta kie dziw ne uczu cie. Czu jesz, jak byś był nie z tej baj ki.

Wszy scy się cie szą, przy go to wu ją do pa ster ki, a ty je steś sam. Sam je -

den na świe cie! – mó wi. 

Nie wie, jak dłu go cze ka ła na au to bus, ale mia ła wra że nie, że ca łą

wiecz ność. Zdą ży ła przy po mnieć so bie wszyst kie Wi gi lie – i te z dzie -

ciń stwa, i te z do ro słe go ży cia, wy obra zić so bie, jak świę tu ją cór ka i ma -

ma, i jak lu dzie za ty mi okna mi, co je wi dzia ła z od da li, śpie wa ją ko lę dy,

a dzie ci cie szą się pre zen ta mi. A na ko niec, gdy po my śla ła, że pew nie

przyj dzie jej tu umrzeć, przed przy stan kiem za trzy mał się sa mo chód. 

– To był ko le ga z pra cy. Dy żur ny się zli to wał i ka zał mu wziąć

prywatny sa mo chód, zna leźć mnie i za wieźć tam, gdzie bę dę 

chcia ła – opo wia da Mo ni ka Chle bicz. 

Nie ukry wa, że ten gest roz kle ił ją jesz cze bar dziej. Po je cha ła

do cio ci, gdzie cze kał na nią ka wa łek kar pia i pre zen ty. 

Przy zna je, że ni gdy po tem nie zgło si ła się do służ by w Wi gi lię. 

Po męsku
– Wia do mo, ko bie ty są bar dziej wraż li we – mó wi Bog dan Ko ło -

dziej, za stęp ca na czel ni ka Sek cji Kry mi nal nej KMP w By to miu.

Twier dzi, że przy wykł do pra co wa nia w świę ta. – Ktoś mu si ro bić,

służ ba nie druż ba – do da je twar do.

Pra co wał dwa la ta te mu, trzy la ta te mu, wcze śniej też. Zresz tą nie

on je den, na dy żu rze jest ich pię ciu. Część do go dzi ny 14, resz ta

od 14.00 do 22.00. 

– I jak to jest? – py tam.

– Nor mal nie. Tak się sie dzi po pro stu w pra cy. 

– A tak po ludz ku?

Ko ło dziej my śli chwi lę, jak by wa hał się, czy po wie dzieć.

– Tak po ludz ku to tro chę przy kro. Czło wiek z do mu wy jeż dża

i ta ki nie do syt zo sta je. Kie dyś bar dziej prze ży wa łem, te raz się już

przy zwy cza iłem – mó wi.

U nie go Wi gi lie są na praw dę ro dzin ne. Do sto łu sia da ze 20 osób.

Potrawy są tylko postne, jest sian ko, opła tek, ko lę dy. Gdy był mło -
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dym po li cjan tem, żal mu by ło zo sta wiać to wszyst ko i je chać do ro -

bo ty. Chciał być z ro dzi ną. Dziś na wet naj bliż si ak cep tu ją je go nie -

obec ność. Przy zwy cza ili się. I za każ dym ra zem dba ją, że by mu

tro chę ry by zo sta wić. 

– A ja pa mię tam, jak do mnie do ko men dy w Wi gi lię przy je cha ła

żo na z opłat kiem, że by śmy się mo gli nim po dzie lić – opo wia da kom.

Ro bert Bo row ski, na czel nik Sek cji do wal ki z Prze stęp czo ścią Nar -

ko ty ko wą w KMP w Łodzi.

Był wte dy mło dym po li cjan tem i by ła to je go pierw sza służ ba

w świę ta. Sam się zgło sił. Z po czu cia obo wiąz ku, że by star si ko le -

dzy, któ rzy już w nie jed ne świę ta pra co wa li, mo gli mieć wol ne. Po -

tem nie raz zda rza ły się ta kie świą tecz ne dy żu ry.

– Nic przy jem ne go. Naj gorzej jest mię dzy 16.00 a 21.00, gdy wszy -

scy sia da ją do wie cze rzy. Po tem jest już ja koś ina czej – mó wi Bor ow -

ski. – Po dob nie jest w syl we stra. O pół no cy wszy scy pi ją szam pa na,

świę tu ją No wy Rok, a my w pra cy. I gdzieś tam w środ ku czło wie ko -

wi ro bi się smut no. Oczy wi ście pod wa run kiem, że ma czas po my śleć.

Bo o ile w Wi gi lię zda rzeń nie ma wca le, al bo jest ich nie wie le, to już

w syl we stra na nu dę na rze kać nie moż na. A to ko goś ra ca tra fi, a to się

po bi ją. Al bo po żar wy buch nie. Jak dwa la ta te mu w By to miu w szpi ta lu

na od dzia le dla prze wle kle cho rych. Bog dan Ko ło dziej miał wte dy dy żur

i pa mię ta, że do po mo cy ścią gnię ty zo stał na wet ko men dant miej ski.

– Ro bo ty by ło na ca łą noc. Trze ba by ło ewa ku ować wszyst kich pa -

cjen tów, zro bić oglę dzi ny. Uwi ja li śmy się do bia łe go ra na. O syl we -

strze za po mnie li śmy – wspo mi na Bo row ski.

Nie było miejsca
Świą tecz na hi sto ria nad kom. Pio tra Szu stow skie go z KMP w Ło -

dzi zda rzy ła się przed 10 la ty. Był wte dy w Od dzia łach Pre wen cji

w Iwicz nej i w wi gi lię peł nił służ bę w pa tro lu zmo to ry zo wa nym. Pa -

mię ta, że zo sta li we zwa ni do pi ja ne go męż czy zny, któ ry za nic

w świe cie nie chciał wy siąść z au to bu su. Wzię li go pod rę ce, wy nie -

śli i za wieź li do izby wy trzeź wień na uli cę Kol ską. Tam, choć tłocz -

no, miej sca by ły. Męż czy znę przy ję li. 

– Dru gim ra zem od bi li śmy się od ścia ny. By ło tak peł no, że nie

chcie li ni ko go przyj mo wać – opo wia da Szu stow ski. 

Tym ra zem tra fił im się mło dy chło pak, nie miał na wet 20 lat. Sie -

dział nie przy tom ny na ław ce na przy stan ku au to bu so wym. Czuć by -

ło od nie go al ko hol, po tem oka za ło się, że jest rów nież pod wpły wem

nar ko ty ków.

– Po nie waż w izbie by ły tłu my, mu sie li śmy z nim jeź dzić od do mu

do do mu i pro sić ro dzi nę, że by go za bra ła. Ro dzi ce nie chcie li go wi -

dzieć, do pie ro bab cia się zli to wa ła i za pro si ła go do sie bie – mó wi

Szu stow ski.

Przy zna je, że nie był to ła twy dzień. Zresz tą po dob nie by ło rok póź -

niej, ty le że w syl we stra. Na pla cu Zam ko wym to wa rzy stwo się ba wi ło,

a on z ko le gą od sta wiał nie trzeź wych na Kol ską. Szcze gól nie za padł mu

w pa mię ci je den ob ra zek. – By ła już godz. 4, 5 nad ra nem. Mróz. Na pla -

cu peł no po tłu czo ne go szkła, a na środ ku dwóch pi ja nych żoł nie rzy. Bez -

pań skie psy li za ły im twa rze – opo wia da Szu stow ski. – We zwa li śmy

Żan dar me rię Woj sko wą, że by ich za bra ła. I tak za czął się nam No wy Rok.

Zaskoczenie
Pod insp. Ja cek Do brzyń ski, za nim zo stał rzecz ni kiem pra so wym

w KWP w Bia łym sto ku, kil ka lat, jak sam mó wi, spę dził na dro dze.

Pra co wał wów czas w ru chu dro go wym w ko men dzie miej skiej.

Na kon cie ma wie le dy żu rów świą tecz nych i syl we stro wych. Je den

wie czór wi gi lĳ ny pa mię ta szcze gól nie.

– Jak to zwy kle w ta ki dzień by wa, pa dał śnieg, by ło zim no, uli ce

świe ci ły pust ka mi – za czy na opo wieść. – W oknach, w od da li mi go -

ta ły ko lo ro we lamp ki i tyl ko raz na ja kiś czas prze jeż dża ły po je dyn -

cze sa mo cho dy z uśmiech nię ty mi ludź mi i ro zradowanymi
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dzie cia ka mi na tyl nym sie dze niu. Ta ki le ni wy dzień,

do kład nie tak, jak śpie wa Krzysz tof Dauk sze wicz: W ta -
ki dzień, gdy wy pad nie, na wet zło dziej nie krad nie. Więc

tak by ło. Nic się nie dzia ło, a nam żal by ło, że nie je ste -

śmy z ro dzi na mi. I na gle za uwa ży li śmy sa mo chód. Je -

chał szyb ko, szy by miał za pa ro wa ne. Wy dał nam się

po dej rza ny, szcze gól nie przez te szy by. I się za czę ło.

Włą cza my nie bie skie świa tła, kie row ca się za trzy mu je,

pod cho dzi my ostroż nie. Ja przo dem, ko le ga mnie ubez -

pie cza. Za glą dam przez szy bę, a w środ ku sie dzi... Świę -

ty Mi ko łaj! Sło wo da ję. Męż czy zna był wy na ję tym

Świę tym Mi ko ła jem i się spie szył. Wia do mo, z pre zen -

ta mi, do dzie ci, pod cho in kę. Oczy wi ście kon se kwen cji

nie by ło żad nych. No bo jak w ta ki dzień ka rać? I to

Świę te go Mi ko ła ja?

Daleko
Gdy pod insp. Ar tur Płon ka pierw szy raz przy je chał

na mi sję do Ko so wa, nie by ło in ter ne tu i te le fo nów 

sa te li tar nych. Że by się skon tak to wać z ro dzi ną, trze ba

było iść na pocz tę i mieć na dzie ję, że uda się po łą czyć.

Wte dy, w 2001 ro ku, się uda ło. Cu dem. Płon ka pa mię -

ta, że gar dło miał ści śnię te, cór ka coś mu do ucha szep -

ta ła, i że roz ma wiać by ło cięż ko.

– Dziś po zje dzo nej ko la cji każ dy idzie do po ko ju

i dzie li się ży cze nia mi z naj bliż szy mi. Jest kom pu ter,

jest Sky pe. Wła ści wie w każ dej chwi li moż na się po łą -

czyć – opo wia da.

Du żo zmie ni ło się też, je śli cho dzi o sa mą tra dy cję

świąt. Bo za pierw szym ra zem w Ko so wie nie by ło kom -

plet nie nic zor ga ni zo wa ne. 

– Przy je cha li śmy tuż przed sa my mi świę ta mi, a na Wi -

gi lię do sta li śmy scha bo we go, bo ktoś wy my ślił, że jak

Po la cy, to scha bo wy naj lep szy – wspo mi na Płon ka.

W na stęp nych la tach już sa mi dba li, że by świą tecz nej

at mos fe ry nie za bra kło. Po pierw sze ro bi li skład kę. Po -

tem ku po wa li: grzy by, ka pu stę ki szo ną, kon cen trat

barsz czu czer wo ne go. Obo wiąz ko wo opła tek.

– Je den z ku cha rzy, z Ukra iny, pra cu je tam od sa me -

go po cząt ku i przy drob nej na szej po mo cy już się na -

uczył ro bić pol skie po tra wy. Jest więc barszcz z uszka mi,

ry ba, ma ka ron z ma kiem, ka pu sta z gro chem. Sa mi zaj -

mu je my się kle je niem uszek – mó wi Płon ka.

Sam, co praw da, ni gdy nie kle ił, bo bał się, że mo gły -

by się roz paść, ale ko le żan ki i ko le dzy, ow szem. On zaś

z in ny mi przy go to wy wał sto łów kę, usta wiał sto ły, przy -

kry wał je prze ście ra dła mi za miast ob ru sów, a po wie -

cze rzy ra zem z ko le ga mi szedł na pa ster kę.

– Ale to nie jest tak, że te go dnia ma my wol ne. Służ by

mu szą być peł nio ne. Chy ba w ubie głym ro ku o go dzi nie 12

chło pa ki mu sie li być na po ste run ku – mó wi Płon ka. 

– Ja rok te mu w Wi gi lię pra co wa łem. Mia łem pa trol

pod gó ra mi Kau ka zu przy gra ni cy z Ab cha zją ra zem z po -
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li cjan ta mi gru ziń ski mi – mó wi pod insp. Ja cek Mi cha-

łkow ski.

To by ły je go pierw sze świę ta po za do mem. In ne, eg zo -

tycz ne. I nie co prze su nię te w cza sie. Bo w Gru zji Bo że

Na ro dze nie ob cho dzi się 7 stycz nia.

– Koń czy się post i w każ dej

wiej skiej ro dzi nie za bi ja na jest świ -

nia, a na stół jest po da wa na ugo to -

wa na świń ska gło wa. Po dob no

pysz no ści – opo wia da Mi cha łkow ski.

– Ich cho in ki też są in ne – wy ko na -

ne ze stru żyn z ga łę zi lesz czy ny

i sta wia się je na No wy Rok, a nie

na świę ta. Wszy scy wte dy cze ka ją,

aż wy bi je pół noc i do drzwi za pu ka

pierw szy gość – Me kvle. Lu dzie

wie rzą, że on przy no si do bro byt.

Z ko lei dru gi stycz nia to Be do ba, czy li Dzień Prze zna -

cze nia. Wte dy nikt nie wy cho dzi z do mu, że by nie przy -

nieść in nym nie szczę ścia.

Pierwszy raz
Naj trud niej szy zwy kle jest ten pierw szy raz. Czło wie -

ko wi się wy da je, że to nic ta kie go i da ra dę, a po tem

okazuje się, że go dzi ny na służ bie dłu żą się w nie skoń czo -

ność. Mł. asp. Woj ciech Szczot ka z KMP w Biel sku -

-Bia łej do sko na le pa mię ta tę, 14 lat te mu. Był wte dy

w szko le, do do mu za da le ko, nie miał szans, że by je chać

na świę ta. I w do dat ku przy szło mu stać na war cie.

– To by ła dziw na Wi gi lia – wspo mi na dziś. – Sta łem

od 20.00 do 22.00. Sam. Ni ko go bli skie go obok. Ciem no.

By ło mi smut no. Tak bar dzo, że pa mię tam tam ten dzień

do dziś.

Nad kom. An drzej Sprycha też pa mię ta, cho ciaż mi nę -

ło już 17 lat. Po wód zu peł nie in ny: by ło strasz nie. Trzy

go dzi ny wi gi lĳ ne go wie czo ru przy szło mu spę dzić z mar -

twym do zor cą. 

– Mia łem wte dy 21 lat i ni gdy wcze śniej nie mia łem

do czy nie nia z tru pem. Nie po wiem, dresz czyk emo cji

był – mó wi Spry cha. – Sztyw ny pan le żał na pod ło dze,

a ja obok sie dzia łem i cze ka łem na gru pę do cho dze nio wo -

-śled czą. 

Po dob nie po li cjant z war szaw skiej Ocho ty, dziś eme -

ryt. Za py ta ny o Wi gi lię, któ ra naj bar dziej za pa dła mu

w pa mięć, po kil ku se kun dach za sta no wie nia opo wia da

tę sprzed 20 lat. Wte dy to w dom ku let ni sko wym na war -

szaw skim Okę ciu spa li ły się trzy oso by i je mu przy szło

tam je chać i ro bić oglę dzi ny. Pierw szy raz sa mo dziel nie.

Przed wy jaz dem do stał, jak mó wi, dy go tek. Bał się, że so -

bie nie po ra dzi. Na szczę ście po ja wił się do świad czo ny

ko le ga, fa cho wiec.

– Ja by łem za Ja sia pi sa rza, on dyk to wał – mó wi. – I Bo -

gu dzię ki, bo nie dał bym ra dy. Pa mię tam jak dziś. Wi dok

był przy kry, za pach jesz cze gor szy. Mu sie li śmy wy cho dzić

i ła pać świe że po wie trze, że by się nie udu sić. Mróz był

wte dy po twor ny, mia łem no wy ko żuch. Po tem dwa ty go -

dnie mu sia łem go wie trzyć. Śmier dział tak, że wszy scy

ucie ka li. 

Z dziećmi
Dla asp. sztab. Ze no na Chy liń skie go, kie row ni ka Po li -

cyj nej Izby Dziec ka w Płoc ku Wi gi lia jest dniem wy jąt ko -

wym. Dla je go pod opiecz nych rów nież. Wszy scy sia da ją

wte dy do wspól ne go sto łu: po li cjan ci, dzie ci, mło dzież, ich

ro dzi ce, ro dzeń stwo. Jest tro chę ga lo wo, bo Chy liń ski po -

zwa la te go dnia pod opiecz nym za ło żyć ich pry wat ne ubra -

nia, i smut no, bo w ta ki dzień, na wet je śli wszy scy bę dą

się sta rać, nie da się za po mnieć o kra tach, izo la cji i po sta -

no wie niach są do wych.

– Za czy na się od przy go to wań. Cho in ka jest sztucz na,

ozdo by ręcz nie ro bio ne, licz ba po traw nie pa rzy sta, do kład -

nie tak jak być po win no – mó wi Chy liń ski. – Są pre zen ty

wrę cza ne in dy wi du al nie, że by in nym nie by ło przy kro i są

ko lę dy, z ma gne to fo nu. Ze śpie wa niem bywa kiepsko,

po po li cjan ci ko lęd za du żo nie zna ją, a nie let nich też nie

miał kto na uczyć. 

Za zwy czaj ta ka Wi gi lia or ga ni zo wa na jest dzień lub dwa

dni wcze śniej. Ale zda rzy ło się kil ka ra zy, na przy kład w ro -

ku ubie głym, że by ła 24 grud nia, tak jak trze ba. Za czy na -

ła się o 15.00, trwa ła dwie, trzy go dzi ny. Osób na ta kiej

Wi gi lii jest raz kil ka, in nym ra zem kil ka na ście. Chy liń ski

naj chęt niej wszyst kich pusz czał by w ten dzień do do mu,

ale nie za wsze mo że.

Są i ta cy, któ rzy wra ca ją do izby na świę ta re gu lar nie. 

– Tak jak Be ata, któ ra spę dzi ła z na mi trzy Wi gi lie. Na -

wet się za sta na wia li śmy, czy ona spe cjal nie tak po stę pu je,

że by na Bo że Na ro dze nie tra fić do nas i mieć na miast kę

świąt. Dla te go i w te świę ta się jej spo dzie wam. My ślę, że

przy je dzie – uśmiecha się Chy liń ski.

– Przy ja dę, ale w od wie dzi ny – mó wi 17-let nia Be ata,

któ ra prze by wa te raz w za kła dzie po praw czym. – Te świę -

ta chcia ła bym wresz cie spę dzić w do mu, z chło pa kiem.

Mo że uda mi się do stać prze pust kę. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Maciej Kwak, Ryszard Sobierski, 
Jacek Michałkowski, Elżbieta Bralska 
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Wieczerza wigilĳna
w Policyjnej Izbie
Dziecka w Płocku
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21 listopada 2003 r. w krakowskiej klinice przyszli
na świat Ada, Daria i Antoś. Fakt ten odnotowała prasa
policyjna – nieczęsto przecież rodzą się „policyjne”
trojaczki. Rodzicami maluchów są Iwona i Krzysztof
Hejmejowie. Co teraz u nich słychać? Odwiedziliśmy ich
w rodzinnych Mostkach.

– Te pięć lat to naj wspa nial szy okres w mo im ży ciu – mó wi pod -

kom. Iwo na Hej mej. – Oczy wi ście, by wa ło cięż ko, zwłasz cza wte dy,

gdy tro jacz ki by ły nie mow lę ta mi – jed no cze śnie pła ka ły, gdy chcia -

ły jeść, pić, mia ły mo kro lub mę czy ła je kol ka. Wie le no cy nie prze -

spa łam, ale prze cież to nor mal ne, gdy ma się dzie ci.

SĄ SA MO DZIEL NE
Dziś Ada, Da ria i An toś sa mi się ubie ra ją, je dzą, ką pią, a od dwóch

mie się cy za sy pia ją bez to wa rzy stwa ma my bądź ta ty.

– Chce my, aby dzie ci by ły sa mo dziel ne – mó wi kom. Krzysz tof

Hej mej. – I że by wie dzia ły, że każ dy czło wiek ma ja kieś obo wiąz ki,

a więc one rów nież. Wie dzą więc, że np. za baw ki po za ba wie na le ży

po zbie rać i odło żyć do pu dła, a bu ci ki po spa ce rze zo sta wić w przed -

po ko ju, ręcz nik zaś po ką pie li od wie sić na wie szak. Nie chce my, 

aby wy ro sły na bez dusz ne dzie cia ki, któ re ma ją tyl ko wy ma ga nia

i z sie bie ni cze go nie da ją. Uczy my, że w ży ciu na le ży my śleć tak że

o in nych.

To, że ta kie me to dy wy cho waw cze są sku tecz ne, wi dać po za cho -

wa niu dzie ci. Do brze się czu jesz? – to pierw sze py ta nia, ja kie za da ją

ro dzi com, gdy ci wra ca ją ze służ by (pa ni Iwo na pra cu je w Ze spo le

Pre wen cji Kry mi nal nej Nie let nich i Pa to lo gii KMP w No wym Są czu,

pan Krzysz tof jest dy żur nym w KPP w Li ma no wej). A kie dy jed no

z ma lu chów pro si o sło dy cze lub ka nap kę, do da je i dla ro dzeń stwa.
Za wsze też sto ją za so bą mu rem, np. kie dy ma ma lub ta ta skar cą któ -

reś z nich, to po zo sta łe na tych miast bio rą stro nę „po krzyw dzo ne go”.

JA KO KSIĘŻ NICZ KA
Naj spo koj niej sza, naj bar dziej sta tecz na jest Da ria. Wszyst ki mi chce

się opie ko wać, o każ dym pa mię ta. – Bę dę le ka rzem, mu szę po ma gać

in nym – mó wi z po wa gą. 

Du ży tem pe ra ment ma Adu sia, naj więk sza ele gant ka z ro dzeń -

stwa. Lu bi ko ra li ki, pier ścion ki, bran so let ki. – Jak do ro snę, bę dę pra -

co wa ła ja ko księż nicz ka – po wta rza. Ro dzi ce tłu ma czą, że ta kie go

za wo du nie ma, ale ona od po wia da: – Coś wy my ślę, że by był.

An toś to praw dzi wy wul kan ener gii. Peł no go w ca łym do mu, mo -

men ta mi wy da je się, że nie cho dzi, nie bie ga, ale fru wa. A kie dy nie

chce cze goś zro bić, np. za piąć so bie kur tecz ki czy za sznu ro wać bu -

ci ków, pro si sio stry o po moc. Dziew czyn ki nie od ma wia ją, cho ciaż

ma ma im tłu ma czy, że nie po win ny da wać się wy ko rzy sty wać bra -

cisz ko wi le niusz ko wi.

Ada, Da ria i An to ni cał kiem do brze czy ta ją i pi szą. Zna ją wie le

wier szy ków i pio se nek, tak że w ję zy ku an giel skim, któ re go uczą się

od kil ku mie się cy. Bo pań stwo Hej me jo wie wiel ką wa gę przy wią zu -

ją do edu ka cji. Dzie ci by ły jesz cze ma leń kie, gdy czy ta li im ksią żecz -

ki. Te raz każ de z nich ma swo ją ulu bio ną lek tu rę: Da ria „Dzie ci

z Bul ler byn”, An toś „Po dró że Sind ba da Że gla rza”, Ada „Księż nicz kę

na ziarn ku gro chu”. Pa ni Ewa, któ ra po ma ga w wy cho wa niu tro jacz -

ków (od po nad czte rech lat, czy li od kie dy Iwo na po urlo pie wy cho -

waw czym wró ci ła do słu żby) zna treść tych ksią żek pra wie na pa mięć

– czy ta je nie mal na okrą gło.

TRZY ANIO ŁY
– Opie ku ją się na mi trzy anio ły – mó wi Iwo na Hej mej. – Jed nym

z nich jest wła śnie pa ni Ewa. Wspa nia le zaj mu je się dzieć mi, ma my
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Szcz´ Êcie ra zy trzy

2003 r. – pierwsza gwiazdka trojaczków

24-25.12:Layout 6  11/18/08  11:03 AM  Page 24



do niej peł ne za ufa nie. Dru gim na szym anio łem jest wu jek Ry siek,

czy li insp. Ry szard Ko ze ra, ko men dant po wia to wy Policjiw Li ma no -

wej. Od wie dza nas dwa ra zy w ty go dniu, a ma lu chy do słow nie za nim

sza le ją. I nasz trze ci anioł – Mał go sia Pa pa ło wa (wdo wa po ge ne ra le

Mar ku Pa pa le, za strze lo nym w czerw cu 1998 ro ku – red.). Wpraw -

dzie nie spo ty ka my się czę sto, ale za wsze pa mię ta o nas – dzwo ni,

py ta o zdro wie i roz wój dzie ci.

– Na te oso by mo że my li czyć – do da je pan Krzysz tof. – I oczy wi -

ście na na szych ro dzi ców.

Ada, Da ria i An toś uwiel bia ją bab cie i dziad ków. I pre zen ty nie spo -

dzian ki – książ ki, gry, za baw ki, ubran ka – któ re przy no szą. Bo te wy -

ma rzo ne przez sie bie pre zen ty do sta ną do pie ro na gwiazd kę. Już

w paź dzier ni ku na pi sa ły li sty do Świę te go Mi ko ła ja – Adaś pro sił

o kloc ki Le go, Ada o lal kę w stro ju księż nicz ki, Da ria o grę.

– Świę ty Mi ko łaj przy cho dzi do nas za wsze – mó wią. – Praw dzi wy!

Naj praw dziw szy!

– Na okres Wi gi lii i Bo że go Na ro dze nia bio rę urlop – mó wi pa ni

Iwo na. – Mąż za wsze w któ ryś z tych dni ma służ bę, a my chce my,

że by dzie ci przy naj mniej w świę ta mia ły przy so bie cho ciaż jed no

z ro dzi ców. W Wi gi lię ubie ra my cho in kę, na kry wa my stół. I cze ka my

na pierw szą gwiazd kę. Ma lu chy są nie cier pli we, cią gle bie ga ją

do okna. A gdy się już po ja wi, wte dy przy cho dzi Świę ty Mi ko łaj. Tak

bę dzie i w tym ro ku.

Cze go pań stwo Hej me jo wie bę dą ży czyć so bie i dzie ciom?

– Zdro wia, zdro wia, zdro wia. I że by śmy wszy scy by li szczę śli wi.

Za wsze. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski i ar chi wum ro dzin ne I. i K. Hej me jów
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Rodzina najszczęśliwsza jest wtedy, gdy wszyscy są razem 
(od lewej: Ada, Daria, Antoś)

24-25.12:Layout 6  11/17/08  9:57 PM  Page 25



Służby mundurowe
Czy ktoś mo że wy obra zić so bie

spraw nie funk cjo nu ją ce pań stwo bez
służb mun du ro wych? Chy ba tyl ko
anar chi sta. Prze cięt ne mu zja da czo wi
chle ba ko ja rzą się one ze wzro stem po -
czu cia bez pie czeń stwa. Choć by tyl ko
przez swo ją fi zycz ną obec ność. 

W ostat nich la tach, w związ ku ze znacz -

nym wzro stem za gro że nia w ży ciu pu blicz -

nym, po ja wi ła się na wet no wa dzie dzi na wie dzy – se cu ri to lo gia, czy li

na uka o bez pie czeń stwie. Na ca łym świe cie za ob ser wo wać moż -

na ten den cję do roz bu do wy służb pu blicz nych zaj mu ją cych się

ochro ną bez pie czeń stwa pań stwa i po rząd ku pu blicz ne go oraz wy -

spe cja li zo wa nych sta no wisk (ko mó rek) re ali zu ją cych róż ne za da nia

w tym za kre sie. O zmia nach w pol skich służ bach i o in nych pro ble -

mach z dzie dzi ny ro dzi mej se cu ri to lo gii trak tu je no wa pu bli ka cja

dr. Bo le sła wa Spren ge la pt. Służ by mun du ro we ochro ny bez pie czeń -
stwa we wnętrz ne go. Za rys pro ble ma ty ki. Au tor, by ły ofi cer Po li cji, dziś

pra cow nik na uko wo -dy dak tycz ny Wyż szej Szko ły Bez pie czeń stwa

i Ochro ny w War sza wie, zgod nie z przy ję tym za ło że niem, da je

w swo jej pra cy je dy nie syn te tycz ny prze gląd wy bra nych pro ble mów

z bo ga tej te ma ty ki „bez pie czeń stwa”. W pu bli ka cji znaj dzie my

omó wie nie ro dza jów for ma cji mun du ro wych, ich skład i struk tu rę

or ga ni za cyj ną, po dział te ry to rial ny, jed nost ki spe cjal ne, a tak że spra -

wy lo gi stycz ne: pla no wa nie i spra woz daw czość, fi nan so wa nie, za so -

by rze czo we. Jest też mo wa o współ dzia ła niu i współ pra cy

mię dzy na ro do wej.

W ko lej nych roz dzia łach au tor scha rak te ry zo wał za kres dzia ła nia

i upraw nie nia po szcze gól nych for ma cji, omó wił też pro ble my ka dro -

we, prag ma ty kę służ bo wą, spra wy pła co we oraz od po wie dzial ność kar -

ną i dys cy pli nar ną. 

Bo le sław Spren gel ad re su je swą książ kę przede wszyst kim do stu -

den tów ad mi ni stra cji bez pie czeń stwa pu blicz ne go i kie run ków po -

krew nych. Z pew no ścią sko rzy sta ją z niej rów nież słu cha cze szkół

po li cyj nych. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
Bolesław Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa

wewnętrznego. Zarys problematyki, Toruń 2008,
Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, s. 208

Po li cja na Ślą sku
Książ ka Ja nu sza Mi ki ti na i Grze go rza Grześ ko wia ka „Po li cja Wo je -

wódz twa Ślą skie go 1922–1939” to pierw sza w okre sie po wo jen nym

pu bli ka cja mo no gra ficz na po świę co na „za po mnia nej for ma cji”, dzia -

ła ją cej w okre sie mię dzy wo jen nym na Ślą sku. Au to rzy, znaw cy te ma -

tu, od wie lu lat ba da ją cy hi sto rię służb ochro ny po rząd ku pu blicz ne go

po ku si li się o ze bra nie wie dzy na te mat au -

to no micz nej for ma cji po li cyj nej, ja ka

od 1922 do 1939 ro ku funk cjo no wa ła na te -

re nie Gór ne go Ślą ska. Książ ka w spo sób

przej rzy sty i zro zu mia ły pre zen tu je 

dzie je Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go, ale

tak że przed sta wia pro ble ma ty kę jej au to -

no micz ne go cha rak te ru, jak rów nież burz -

li wy okres po prze dza ją cy jej po wsta nie.

Au to rzy oma wia ją te ma ty trud ne, 

ro lę PWŚl. w anek sji Za ol zia, nie chęt ny

KSIĄŻKI POD CHOINKĘ Recenzje POLICJA 997       grudzień 2008 r.26

sto su nek kie row nic twa Po li cji Pań stwo wej do jej nie za leż no ści. Po -

ka zu ją też tra gicz ne lo sy funk cjo na riu szy, któ rych los rzu cił na te re -

ny za ję te przez So wie tów.

Wiel kim atu tem pu bli ka cji jest bo gac two źró deł i ilu stra cji. Po -

za fo to gra fia mi przy bli ża ją cy mi prak tycz nie wszyst kie okre sy funk -

cjo no wa nia PWŚl. w książ ce zna la zły się licz ne fo to ko pie

uni ka to wych ma te ria łów, któ rych próż no szu kać w zbio rach mu ze al -

nych. Książ ka usys te ma ty zo wa na jest chro no lo gicz nie i za opa trzo -

na w wy kaz skró tów oraz bio gra my ko men dan tów PWŚl.

Au to rzy w spo sób wy czer pu ją cy za pre zen to wa li je den z naj mniej

zna nych frag men tów hi sto rii przed wo jen nych służb po li cyj nych,

przy czym po ka za li go w spo sób cie ka wy dla czy tel ni ka oraz in te re -

su ją cy dla hi sto ry ka. �

SŁA WO MIR CI SOW SKI
Janusz Mikitin, Grzegorz Grześkowiak, Policja Województwa Śląskiego

1922–1939, ZP GRUPA Sp. z o.o.; Książka wydana przy wsparciu Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Mo no gra fia przed wo jen nej po li cji
Na ryn ku do stęp na jest jesz cze książ ka „Kor pus po li cji w II Rze -

czy po spo li tej. Służ ba i ży cie pry wat ne”, po świę co na za rów no Po li cji

Pań stwo wej, jak i Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go. Jej au tor, Ro bert

Li twiń ski z In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie -Skło dow -

skiej w Lu bli nie, przed sta wia dzie je for ma -

cji i spe cy fi kę służ by. Po zna je my ka rie rę

przed wo jen ne go po li cjan ta, po czy na jąc

od mo men tu roz po czę cia pro ce du ry kwa li fi -

ka cyj nej, sys tem szko le nia, po przez ży cie za -

wo do we i pry wat ne, a koń cząc na przej ściu

w stan spo czyn ku i eme ry tu rze. 

W skład kor pu su po li cji au tor za li czył za -

rów no funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej,

jak i Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go, a więc

człon ków dwóch nie za leż nych for ma cji. Po -

mi nię to na to miast wcze śniej sze for ma cje bez pie czeń stwa pu blicz ne -

go, ta kie jak Mi li cja Miej ska, Mi li cja Lu do wa czy Po li cja Ko mu nal na,

gdyż ich człon ko wie nie sta no wi li zwar tej gru py pra cow ni czej w ska -

li ogól no kra jo wej. Sy tu acja ule gła zmia nie po utwo rze niu Po li cji Pań -

stwo wej, a istot nym mo men tem był rok 1922. Za koń czo no wów czas

pro ce du rę or ga ni za cyj ną PP na Wi leńsz czyź nie oraz utwo rzo no Po li -

cję Wo je wódz ką na te re nie wo je wódz twa ślą skie go. Obie te or ga ni -

za cje mia ły wię cej cech wspól nych niż róż nic, któ rych nie raz nie

do strze ga li na wet współ cze śni.

Pra cę uzu peł nia ją bar dzo in te re su ją ce anek sy. Przede wszyst kim

na le ży wspo mnieć o ze sta wie niu sze fów po li cji szcze bla cen tral ne -

go i wo je wódz kie go w la tach 1919–1939. Au tor usta lił na zwi ska

wszyst kich funk cjo na riu szy, któ rzy peł ni li sta no wi ska kie row ni cze,

od ko men dan tów głów nych po wo je wódz kich. Aneks 2 to li sta 646

po li cjan tów, któ rzy po le gli śmier cią chwa leb ną w cza sie peł nie nia

obo wiąz ków służ bo wych w okre sie mię dzy wo jen nym. Ko lej ne anek -

sy za wie ra ją wzo ry umun du ro wa nia po li cyj ne go za rów no męż czyzn,

jak i ko biet. 

Książ ka po wsta ła głów nie w opar ciu o ma te ria ły źró dło we. Są to

przede wszyst kim ar chi wa lia, źró dła dru ko wa ne oraz re la cje przed -

wo jen nych po li cjan tów i człon ków ich ro dzin. �

GRZE GORZ GRYZ
Ro bert Li twiń ski, Kor pus po li cji w II Rze czy po spo li tej. Służ ba i ży cie 

pry wat ne, Wy daw nic two UMCS, Lu blin 2007, s. 583
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O ko man do sach
„>56. KS< z za ło że nia nie jest

dzie łem li te rac kim ani też pró bą

stwo rze nia do ku men tu hi sto rycz ne -

go, je dy nie gar ścią wspo mnień i re -

flek sji, po zbie ra niem w jed no

sta rych za pi sków i frag men tów ar ty -

ku łów, a przy oka zji pró bą upo rząd -

ko wa nia pa ru spraw na tręt nie od lat

wra ca ją cych” – czy ta my we wstę pie

książ ki o 56. Kom pa nii Spe cjal nej. To rzecz o ko man do -

sach, o ich cha ry zma tycz nych przy wód cach – tych

z lat 70., i z 90. I o przy go dach, przy któ rych dzie je wo ja -

ka Szwej ka to żar ty. „W tej książ ce z mjr. Ar ka diu szem

Kup sem opo wia da my o świe cie ko man do sów 1. Ba ta lio nu

Sztur mo we go i 56. Kom pa nii Spe cjal nej, o wiel kiej pa sji

i przy go dzie lu dzi, któ rzy je two rzy li, być mo że sza lo nych,

ale bez resz ty od da nych swej służ bie” – pi sze au tor Piotr

Ber na biuk. �

I.F.
Piotr Ber na biuk, mjr Kups o 56. Kom pa nii Spe cjal nej, 

wyd. Red Hor se, 2007

O wal ce i obro nie
Od fi lo zo fii wal ki i jej form, po przez cha rak te ry sty kę je -

de na stu głów nych spo so bów wal ki, po tech ni ki sa mo obro -

ny z jej psy cho lo gicz ny mi i praw ny mi aspek ta mi

– pod ręcz nik Kon ra da Racz kow skie go ad re so wa ny jest za -

rów no do spor tow ców, in struk to rów i tre ne rów, jak

i do wszyst kich, któ rzy in te re su ją się sztu ką wal ki i sa mo -

obro ny. Au tor syn te tycz nie, acz wy czer pu ją co, trak tu je

sztu ki i sys te my wal ki, po da je ich źró dła, hi sto rię oraz

obec ność w Pol sce. Du żo uwa gi po świę ca sa mo obro nie. Tu

in te re su ją cy jest roz dział 4 pt. „Sa -

mo obro na w pra wie i orzecz nic twie

są dów”. Au tor oma wia w nim nie

tyl ko prze pi sy, ale i praw dzi we hi -

sto rie, z któ rych kil ka nie zna la zło

jesz cze praw ne go fi na łu. W tej na -

uko wej, ale i prak tycz nej pu bli ka cji

znaj dzie my też wy wia dy z pol ski -

mi mi strza mi sztuk, spor tów i sys -

te mów wal ki. Po zna my nie tyl ko

ich opi nie na te mat wal ki i sa mo -

obro ny, ale i opi sy sy tu acji po za -

spor to wych, w któ rych mu sie li wy ko rzy stać swo je

umie jęt no ści. Wśród roz mów ców au to ra są m.in. To masz

Adam czyk (Krav Ma ga), Pa weł Na stu la (ju do) i An drzej

Wroń ski (za pa sy). Bo ga ta bi blio gra fia i spis stron in ter ne -

to wych to w tej pu bli ka cji „oczy wi sta oczy wi stość”. Dr

Kon rad Racz kow ski wal ką zaj mu je się nie tyl ko na uko wo.

To uty tu ło wa ny za wod nik ta ekwon -do, eks pert i eg za mi -

na tor woj ska, Po li cji, Stra ży Gra nicz nej i Służ by Cel nej.

Przed mo wę do je go książ ki na pi sał pod insp. Jan Do brzy ja -

łow ski – wy kła dow ca CSP W Le gio no wie. �

I.F.
Konrad Raczkowski, Sztuka walki i samoobrony w aspekcie

historycznym, prawnym, psychologicznym, 
wyd. Difin, 2008 

Policjant 
z historią w tle

W sierp niu br. do księ garń tra fi ła książ ka Ta de usza

Ste fa na Kra sno dęb skie go „Po li cjant kon spi ra to rem.

Szes na ście lat na musz ce ge sta po i bez pie ki”. Au to -

ra wspo mnień nie trze ba przed sta wiać na szym czy -

tel ni kom. O je go ży ciu pi sa li śmy w kwiet niu 2006 r.

w ar ty ku łach: „Dla do bra Pol ski…” oraz „Po li cjant

zna ny każ de mu”. 

Przy po mnĳ my więc tyl ko, że Ta de usz Kra sno dęb ski, wnuk po wstań ca

z 1863 r. i pra wnuk po wstań ca z 1831 r., sam bar dzo za słu żył się dla Pol ski.

Ochot ni czo od był służ bę woj sko wą, a po tem za czął pra cę w Po li cji Pań stwo -

wej. Słu żył na Po wi ślu Dą brow skim, w czerw cu 1939 r. tra fił na po ste ru nek

w Otfi no wie. Uczest ni czył w kam pa nii wrze śnio wej w skła dzie 21. Dy wi zji

Pie cho ty Gór skiej. Trzy ra zy ucie kał z nie wo li, w tym dwa ra zy z so wiec kiej.

Po po wro cie na Po wi śle or ga ni zo wał ruch opo ru, na roz kaz or ga ni za cji pod -

jął służ bę w Po li cji Pol skiej (gra na to wej), gdzie od da wał nie oce nio ne usłu -

gi pod zie miu. W kon spi ra cji, ja ko „Ko stek” był do wód cą li czą ce go po nad 100

lu dzi od dzia łu. Zli kwi do wał Upio ra Po wi śla – En gel ber ta Guzd ka, któ ry miał

na su mie niu wie le ist nień ludz kich, za co do stał wy rok śmier ci pod ziem ne -

go są du. 

Po tzw. wy zwo le niu Kra sno dęb skim za in te re so wa ła się bez pie ka. Przed wo -

jen ny po li cjant dzia łał da lej w or ga ni za cjach nie pod le gło ścio wych. W koń cu

tra fił do wię zie nia. W 1945 r., no ta be ne z 8 na 9 ma ja, w przed dzień wy wo zu

akow ców do ZSRR, par ty zan ci opa no wa li więzienie w Dąbrowie Tarnowskiej

i uwol ni li to wa rzy szy bro ni. Kra sno dęb ski prze niósł się na Śląsk. Po ujaw nie niu

my ślał, że za cznie wresz cie nor mal ne ży cie. Nie ste ty, za gro żo ny po now nym

aresz to wa niem mu siał zno wu ucie kać. Wy je chał na „zie mie od zy ska ne”, gdzie

sta rał się wto pić w tłum. W Biel sku zo sta ła żona z dwój ką ma łych

dzie ci. Przez sześć lat takiego ży cia tyl ko dwa ra zy wi dział się

z dzieć mi – za wsze ja ko da le ki wu jek lub zna jo my ma my. 

W 1955 r. zo stał przed są dem oczysz czo ny ze wszyst kich za -

rzu tów i mógł wró cić do ro dzi ny. 

Książ kę o ta kich prze ży ciach czy ta się jed nym tchem.

Au tor za mie ścił w niej spo ro fo to gra fii ze swo je go 

bo ga te go ar chi wum. Po sło wie 

au tor stwa Sta ni sła wa Dą bro wy -

-Kost ki przy bli ża tło hi sto -

rycz ne i kon tekst

opi sy wa nych wspo mnień. 

Lek tu ra obo wiąz ko wa dla

każ de go po li cjan ta i osób

in te re su ją cych

się II woj ną

świa to wą! �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
Tadeusz Stefan
Krasnodębski, 
Policjant
konspiratorem.
Szesnaście lat na muszce
gestapo i bezpieki,
Wydawnictwo Arkadiusz
Wingert Przedsięwzięcie
Galicja Międzyzdroje–
Kraków 2008 

zdj. Janusz Mazurek
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Rozmowa 
z Tadeuszem Stefanem Krasnodębskim,
autorem książki 
„Policjant konspiratorem. Szesnaście lat
na muszce gestapo i bezpieki” 

Co skło ni ło Pa na do na pi sa nia tej książ ki? 
– Pi sząc wspo mnie nia w ogó le nie my śla łem o ich

wy da niu. Chcia łem tyl ko utrwa lić, jak wy glą da ło ży -

cie pod czas oku pa cji na Po wi ślu. Przez przy pa dek za -

in te re so wa ły się tym róż ne wy daw nic twa. Po pię ciu

la tach książ ka uj rza ła świa tło dzien ne. 

Kie dy za czął Pan spi sy wać wspo mnie nia? 
– To by ły la ta 80., gdy by łem już na eme ry tu rze.

Naj pierw zro bi łem so bie plan, aby ni cze go nie po mi -

nąć i że by wszyst ko uło żyć chro no lo gicz nie. 

Pra co wa łem wte dy na dział ce, du żo my śla łem, przy -

po mi na łem so bie, a po przyj ściu do do mu pi sa łem.

W paw la czu jest jesz cze rę ko pis pra cy. Uwa ża łem, że

wy da rze nia, w któ rych uczest ni czy łem, by ły waż ne,

cie ka we i chcia łem, że by ktoś to kie dyś prze czy tał.

Od wa ży łem się się gnąć po pió ro, ale na książ kę nie

sta wia łem. 

Pierw sze wspo mnie nia za czą łem za miesz czać jesz -

cze w ga zet ce za kła do wej FSM w Biel sku „Son da”.

To by ły krót kie uryw ki, frag men ty mo ich prze żyć,

sta le zresz tą po pra wia ne przez re dak cję. Jak na pi sa -

łem AK, to po pra wia no mi na „ruch opo ru”, ale wszy -

scy wie dzie li, że by łem AK -owcem, przy cho dzi li

do mnie, do py ty wa li się o szcze gó ły. 

Co było najtrudniejsze w przywoływaniu wspomnień? 
– To szło jak po ma śle. Wszyst ko pi sa łem z gło wy.

Bę dąc w po li cji, a jed no cze śnie w AK nie mo głem

po zwo lić so bie na trzy ma nie ja kichś do ku men tów,

na pro wa dze nie za pi sków. Je dy ną rze czą, któ rą prze -

cho wa łem, by ła po chwa ła do wód cy obwodu za mo ją

dzia łal ność. Ukry łem ją w szcze li nie mu ru za bu do -

wań go spo dar czych ko ło po ste run ku w Otfi no wie.

Po woj nie tra fi ła do są du. Gdy oczysz czo no mnie

z za rzu tów, chcia łem do stać ją z po wro tem, ale wy -

da no mi tyl ko ko pię, któ ra re pro du ko wa na jest

w książ ce.

Akcja książki urywa się właśnie po procesie w 1955
roku Co działo się z Panem później? 

Odważyłem się 
sięgnąć po pióro

– To by ły cięż kie cza sy. Trud no by ło od na leźć się

w no wej rze czy wi sto ści. Zmie nia łem pra cę. Za czą -

łem ja ko go niec, po tem ro bot nik fi zycz ny, w koń cu

prze sze dłem na sta no wi sko umy sło we go i… stra ci -

łem na tym 1000 zł. Ta kie by ły cza sy. Jesz cze nie raz

pła ci łem za to, że słu ży łem w Po li cji Pań stwo wej

i AK.

Dla sprawy poświęcił Pan kilkanaście lat życia
swojego, ale także rodziny… 

– Gdy mo głem już wró cić do do mu, oka za ło się, że

dla dzie ci je stem ob cym czło wie kiem. Gdy ucie ka -

łem, syn miał sie dem na ście mie się cy, po po wro cie to

już był sied mio let ni chło pak. Cór ka mia ła dwa i pół

ro ku, a gdy wró ci łem, szła do pierw szej ko mu nii

świę tej. To strasz ne, ale nie wy czu wa łem z ni mi żad -

nej wię zi. Po przez cią głe ucie ka nie mia łem skrzy wio -

ną psy chi kę. Mo że gdy bym miał do bre wa run ki

ma te rial ne by ło by ina czej, ale ja ca ły czas mu sia łem

do ra biać, brać nad go dzi ny. Dział ka, któ ra do star cza -

ła nam wa rzyw i owo ców, sta ła się dla mnie od skocz -

nią od stre sów dnia co dzien ne go. Jest wiel ką za słu gą

mo jej żo ny, że utrzy ma ła dzie ci w ry zach i ca łą na szą

ro dzi nę w gar ści. Mi mo wie lu róż nych spo rów po tra -

fi ła wy cho wać ich na lu dzi. Dzi siaj ma my czwo ro

wnu cząt i czwo ro pra wnu cząt i nie ma my się cze go

wsty dzić. 

Jaka jest recepta na długowieczność? 
– Wszyst ko jest w książ ce. Po wiem krót ko – uni kać

pi jań stwa, pa pie ro sów i du żo się ru szać. Wie lu mo ich

ko le gów po przej ściu na eme ry tu rę kła dło się i mó wi -

ło – te raz bę dę od po czy wał. Od po czy wa li tak rok, dwa

i ko niec. 

W przyszłym roku jest 90. rocznica powstania Policji
Państwowej, pewnie znowu się spotkamy. 

– Ja już nie do cze kam te go cza su. Wi dzi pan, gdy wi -

dzie li śmy się trzy la ta te mu, by ło wszyst ko do brze, te -

raz od trzech mie się cy nie wsta ję z łóż ka. Ze szpi ta la się

mnie po zby to, przy nie śli mnie tu na krze śle, po ło ży li

do łóż ka i tak le żę. Miał bym tak przez te wszyst kie

mie sią ce mę czyć żo nę, któ ra ma 91 lat, i sie bie? Prze -

cież to jest nie do po my śle nia…

Szczerze życzę zdrowia, dziękuję za poświęcony
naszym czytelnikom czas. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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Pomagamy rodzinom zaginionych

LECH
BŁASZCZYK
z Głogowa 
(woj. dolnośląskie).
Zaginął 30 sierpnia
2008 r. Ma 55 lat.
Wzrost 177 cm,
oczy piwne. Znaki
szczególne:
niebieska kropka
na krtani, blizny na
przedramionach. 

WALDEMAR
OLEK
z Kobyłki (woj.
mazowieckie).
Zaginął 11 lipca
2008 r. Ma 52 lata.
Wzrost 172 cm,
oczy zielone. Znaki
szczególne: tatuaż
na prawej nodze 
i ślad po usuniętym
tatuażu na lewej
ręce. 

JAN ANTONI
JASTRZĘBSKI
z Warszawy.
Zaginął 
15 stycznia 2008 r.
Ma 57 lat. Wzrost
175 cm, oczy
szare. Znaki
szczególne: ślady
na policzkach po
ospie, nosi
okulary. 

IRENA
ZDZIEBORSKA
z Kryp 
(woj. mazowieckie).
Zaginęła 
17 stycznia 2007 r.
Ma 79 lat. Wzrost
145 cm, oczy
szare. Znaki
szczególne: brak
uzębienia. 

BRONISŁAWA
RACŁAWSKA
z Jasła 
(woj.
podkarpackie).
Zaginęła 25 marca
2008 r. Ma 65 lat.
Wzrost 155 cm,
oczy brązowe. 

JOANNA
ORZECHOWSKA
ze Śro dy Wiel ko -
pol skiej. Za gi nę ła 
15 wrze śnia 2008 r.
Ma 30 lat.
Wzrost 155 cm,
oczy piw ne. Zna ki
szcze gól ne: ta -
tuaże na ple cach
i ra mio nach
w kształ cie anio ła
ze skrzy dła mi

R E K L A M A

Zdję cia i in for ma cje o za gi nio nych uzy ska li śmy z Fun da cji ITA KA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

www.zaginieni.pl
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– Dzi siaj nie mo gę się z pa nem spo tkać, po nie -

waż przy cho dzi do mnie uczeń na lek cję fran cu skie -

go – sły szę w słu chaw ce te le fo nu. – Mo że my

umó wić się w przy szłym ty go dniu. Lek cje fran cu -
skie go? – my ślę. – Prze cież mo ja roz mów czy ni ma 
po nad 90 lat, co tu jest gra ne? Za ty dzień wcho dzę

do skrom ne go po ko iku w wieżowcu na Sa skiej 

Kę pie. Pa ni Zo fia Schuch -Ni kiel wyj mu je zdję cia,

na sto li ku lą du je fi li żan ka her ba ty, a wspo mnie nia

pły ną rze ką tak ogrom ną, że moż na by je pu bli ko -

wać w od cin kach. 

IN TEN DENT KRÓ LEW SKI 
– Naj bar dziej zna ny mój przo dek to Jan Chri stian

Schuch, któ ry przy je chał do Pol ski z Dre zna, ma jąc

dwa dzie ścia trzy la ta – Pa ni Zo fia zdej mu je z pół ki

książ kę bio gra ficz ną, roz kła da zdję cia i cier pli wie tłu -

ma czy ge ne alo gię ro dzi ny. – Je go oj ciec był na dwor nym

ar chi tek tem elek to ra sa skie go, a on przy je chał do Rze -

czy po spo li tej za kła dać ogro dy, pro jek to wać ale je. 

Je go dzie łem był ogród w Dę bli nie i park pa ła co wy

w Pę ci cach. Jan Chri stian zo stał wkrót ce in ten den tem

ogro dów kró lew skich. Ra zem z Mer li nim i Kam set ze -

rem prze bu do wy wał dla Sta ni sła wa Au gu sta Ła zien ki.

Za pro jek to wał tak że osie ar chi tek to nicz ne w po sta ci

pla ców gwiaź dzi stych – dziś są to war szaw skie pla ce:

Unii Lu bel skiej i Zba wi cie la. Wła śnie w tym re jo nie,

na prze ciw ko let niej sie dzi by kró la, ro dzi na Schu chów

do sta ła ma ją tek, póź niej skon fi sko wa ny przez wła dze

car skie za udział sy na Ja na Adol fa Grze go rza w po wsta -

niu li sto pa do wym. Dziś w tym re jo nie jest uli ca Szu cha

(urzęd ni cy przy ję li pol ską pi sow nię nie miec kie go 

na zwi ska). 

Adolf Grze gorz Schuch był tak że wi ce pre zy den tem

War sza wy, pra co wał m.in. przy wzno sze niu Te atru Wiel -

kie go. Ko lej ni po tom ko wie: Adolf Wik tor i Flo rian Lu -

dwik rów nież zdo by li tech nicz ne wy kształ ce nie. Syn

pierw sze go Sta ni sław był spe cja li stą od ho dow li ko ni,

syn Flo ria na Jan skoń czył m.in. Szko łę Głów ną im. Wa -

wel ber ga i Rot twan da. 

KU CHWA LE RZE CZY PO SPO LI TEJ 
W 1911 r. Jan Schuch zdo był dy plom in ży nie ra bu do wy

ma szyn na Po li tech ni ce w Fran ken hau sen i za czął pra -

co wać w Biu rze Wo do cią gów i Ka na li za cji w War sza wie.

W 1912 r. uro dził mu się syn Ta de usz, a czte ry la ta po -

tem cór ka Zo fia, mo ja roz mów czy ni. 

Gdy po ja wi ła się na dzie ja na nie pod le głość, Jan

Schuch wstą pił do Stra ży Oby wa tel skiej, prze kształ co -

nej wkrót ce w Mi li cję Miej ską. Dzia łał tak że w Pol skiej

Or ga ni za cji Woj sko wej. W 1920 r. ja ko ochot nik brał

udział w obro nie War sza wy. Ran ny tra fił do szpi ta la.

Po wy ku ro wa niu zgło sił się do służ by w Po li cji Pań stwo -

wej. Dy plo my tech nicz ne scho wał do sza fy, bo, jak mó wi

je go cór ka, chciał, aby w wol nej Pol sce każ dy jej oby-

PAMIĘĆ Komendant i jego córka POLICJA 997       grudzień 2008 r.30

Korzenie saskie, 
serce polskie
Tradycje rodu Schuchów w Polsce sięgają czasów Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Potomkowie słynnego Jana Christiana
Schucha, który przebudowywał Łazienki Królewskie, zapisali się
na trwałe w dziejach Polski i Warszawy w każdym pokoleniu. 
Jego praprawnuk był komendantem szkoły policyjnej w Mostach
Wielkich, a prapraprawnuczka znaną harcerką i działaczką
społeczną.

Jan Schuch 
jako podinspektor 
Policji Państwowej
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wa tel był bez piecz ny, bez wzglę du na po cho dze nie, 

wy zna wa ną re li gię czy po glą dy. To by ła je go idea. 

Po cząt ko wo pra co wał w li nii, ale już w 1925 r. zo stał

ko men dan tem Głów nej Szko ły Po li cyj nej w War sza wie.

Rok po tem był za stęp cą ko men dan ta sto łecz ne go. 

– Oj ciec za wsze był apo li tycz ny – mó wi Zo fia

Schuch -Ni kiel. – Mo że dla te go nie był zbyt wy god ny

dla kie row nic twa. Wia do mo by ło, że jak ja kaś ak cja

prze bie ga pod nad zo rem Schu cha, to bę dzie zro bio na

pro fe sjo nal nie i z wy czu ciem. Oj ciec wzbra niał się

przed uży wa niem po li cji do ce lów po li tycz nych. 

Jan Schuch jest au to rem książ ki „Ja kim po wi nien być

po li cjant”, wy da nej w 1929 r. na kła dem Ga ze ty Ad mi -

ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej. W 1927 r. awan so wał

na pod in spek to ra, a w 1936 na in spek to ra. Zo stał wte -

dy ko men dan tem Szko ły Po li cji w Mo stach Wiel kich.

Przed wy bu chem woj ny ścią gnię to go do Ko men dy

Głów nej PP w sto li cy. 

NAR TY, KO NIE I NO ŻE 
– Oj ciec po za służ bą też był bar dzo cie ka wym czło wie -

kiem – uśmie cha się pa ni Zo fia. – Z za pa łem upra wiał

gim na sty kę. Po tra fił na przy kład do miesz ka nia wcho -

dzić po scho dach na rę kach al bo ćwi czyć stój kę na ba -

lu stra dzie bal ko nu. W każ dej wol nej chwi li jeź dził

kon no. Był jed nym z pierw szych nar cia rzy w Pol sce. Ra -

zem z ge ne ra łem Ma riu szem Za ru skim pe ne tro wał ta -

trzań skie ja ski nie. W jed nej z nich od kry li czasz kę

niedź wie dzia ja ski nio we go, któ ra do tej po ry jest w mu -

zeum w Za ko pa nem. Pa sja że glar stwa ujaw ni ła się

u nie go już bar dzo wcze śnie. 

Jesz cze przed za ło że niem ro dzi ny po sta no wił ob je -

chać świat. Pew ne go dnia wy szedł z do mu i wró cił

po ro ku. Nie ma jąc wte dy in nych moż li wo ści, po je chał

nad mo rze i za cią gnął się na ro syj ski sta tek ja ko chło -

pak do my cia po kła du. W pierw szym eg zo tycz nym kra -

ju oka za ło się, że tyl ko on jest w sta nie po ro zu mieć się

z ob słu gą por tu i tu byl ca mi. Awan so wał na tłu ma cza

i przy uczał się do ob słu gi urzą dzeń okrę to wych. Na -

uczył się wte dy od ma ry na rzy wie lu rze czy – na przy -

kład rzu ca nia no żem. Po tem, my, dzie ci, też

mu sia ły śmy wszyst ko to umieć. Przed szko łą przy naj -

mniej go dzi nę jeź dzi łam kon no i rzu ca łam no żem. Po -

tem te le fo no wa łam do oj ca, mó wi łam, ja kie prze szko dy

bra łam, jak cel nie rzu ca łam i do pie ro mo głam iść na lek -

cje. Brat brał udział w re ga tach na Wi śle. Zi mą wszy scy

jeź dzi li śmy na nar ty. 

MO TO CY KLEM PO EU RO PIE 
Nie spo koj na du sza obu dzi ła się tak że w pa ni Zo fii.

Przy go da nę ci ła ją od za wsze. Pew nie dla te go tak szyb -

ko i bez gra nicz nie wchło nę ło ją har cer stwo. Do or ga ni -

za cji wstą pi ła pod czas na uki w Gim na zjum im. Kró lo wej

Ja dwi gi przy pl. Trzech Krzy ży w War sza wie. By ła za -

stę po wą, po tem przy bocz ną. Z roz rzew nie niem wspo -

mi na zlo ty, obo zy i raj dy. 

– Har cer stwo sta wia ło wy so kie wy ma ga nia, a to od -

po wia da ło za rów no mnie, jak i mo im ro dzi com – mó wi. 

Na stu dia wy je cha ła do An twer pii, a gdy w tej czę ści

Bel gii za czął obo wią zy wać ję zyk fla mandz ki, prze nio sła

się na uni wer sy tet do Liége. To pod czas stu diów mło -

da Po lka za czę ła uczyć cu dzo ziem ców ję zy ka fran cu -
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skie go. W każ de wa ka cje, za miast wra cać do kra ju, zwie -

dza ła Eu ro pę. Po pierw szym ro ku au to sto pem, po tem

ku pi ła so bie mo to cykl FN 350, na któ rym prze je cha ła

kon ty nent wzdłuż i wszerz. Aby na uczyć się nie miec -

kie go, po je cha ła na wa ka cje do Nie miec, aby pod szli fo -

wać an giel ski, za trud ni ła się ja ko po moc w do mu

an giel skim. 

W Liége na wią za ła kon takt z pol ski mi har ce rza mi.

Swo ją „efen ką” od wie dza ła ko lo nie pol skich gór ni ków

w Bel gii. Har ce rze pro wa dzi li wśród dzie ci na ukę ję zy -

ka pol skie go, hi sto rii, or ga ni zo wa li obo zy w Pol sce. 

W 1939 r. obro ni ła dy plom na Wy dzia le Eko no micz -

no -Kon su lar nym Uni wer sy te tu w Lié ge i roz po czę ła

sta ra nia o pra cę w kon su la cie pol skim w Au stra lii. 

– W sierp niu by łam w Lon dy nie – wspo mi na Zo fia

Ni kiel. – Wszy scy mó wi li, że woj na tuż, więc za miast

do Au stra lii po je cha łam do Pol ski. Przy pły nę łam ostat -

nim stat kiem, któ ry prze pusz czo no przez Ka nał Ki loń -

ski. Był ko niec sierp nia, gdy z mo to cy klem wy sia dłam

w Gdy ni. I za miast je chać pro sto do War sza wy, po sta -

no wi łam zo ba czyć, jak wy glą da gra ni ca z Pru sa mi

Wschod ni mi w przeded niu woj ny. Ko bie ta na mo to cy -

klu, z nie miec kim na zwi skiem, z pasz por tem waż nym

na ca ły świat... oczy wi ście, że mnie za trzy ma no i wzię -

to za szpie ga. Po rucz nik na gra ni cy był nie prze jed na ny.

Spę dzi łam noc w ja kieś ko mór ce. Po mógł do pie ro te le -

fon do Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych. Tam już

mnie zna li, bo ro bi łam im tro chę kło po tów, nie za wsze

ma jąc na czas wi zę pod czas mo ich wo ja ży. Od po wie -

dzie li krót ko: „O, to ta wa riat ka już jest w Pol sce, mo że

pan ją spo koj nie wy pu ścić. O wszyst ko moż na ją po są -

dzać, ale szpie giem na pew no nie jest”. 

Har cer ka na mo to rze ru szy ła w dal szą dro gę. Zdą ży -

ła jesz cze zo ba czyć się z oj cem. 

DO BRO ZA WSZE WRA CA 
Jan Schuch w pierw szych dniach wrze śnia do stał roz -

kaz ewa ku acji z rzą dem. Nie prze kro czył jed nak gra ni -

cy. Zna ny w wo je wódz twie lwow skim pró bo wał ra to wać

po li cjan tów, któ rzy cią gnę li w te re jo ny. Po 17 wrze śnia

pod Tar no po lem wpadł w rę ce so wiec kie. 

– Przez dłu gi czas je dy ną wia do mo ścią o oj cu by ła re -

la cja je go ko le gi o aresz to wa niu, a po tem kart ka z krót -

kim zda niem „Ja dę na Wschód” – nie kry je wzru sze nia

cór ka ko men dan ta szko ły. – Mu siał ją wy rzu cić pod czas

trans por tu, a ktoś zna lazł i prze słał pocz tą. Do pie ro

po woj nie do tar ła do mnie opo wieść jed ne go z więź niów

twier dzy dnie pro pie trow skiej, któ ry wy do stał się

z ZSRR z ar mią An der sa. Ów ofi cer woj ska sie dział

w wię zie niu i ra zem z to wa rzy sza mi nie do li uskar ża li

się na wa run ki pa nu ją ce w twier dzy. Do zor ca po wie dział

im „wy nie ma cie na co na rze kać, tu je den od was sie -

dzi na naj niż szym po zio mie, w ce li wy ku tej w ska le, bez

do stę pu świa tła, śpi na zie mi, nie wol no do nie go wcho -

dzić, mo że my tyl ko raz dzien nie przez szpar kę po dać

mu wo dę i ka wa łek chle ba, on mógł by się skar żyć...”.
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Pew ne go dnia straż nik przy szedł do tych ofi ce rów i po -

wie dział – „no, wresz cie ten bie dak umarł”. Do pie ro

wte dy, pod przy się gą, wy ja wił, że był to wy so ki ran gą

ofi cer po li cji Jan Schuch. Ta wia do mość przez Ar gen ty -

nę do tar ła do mnie już za cza sów PRL. 

Na zwi sko Schuch po ja wi ło się, gdy świa tło dzien ne

uj rza ły li sty ka tyń skie. Insp. Schuch fi gu ro wał na li ście

ofiar obo zu ostasz kow skie go. Do cho dze nie do praw dy

trwa ło bar dzo dłu go. 

– Oj ciec za cho ro wał w dro dze na Wschód, osa dzo no

go w Dnie pro pie trow sku, ale So wie ci nie skre śli li go

z li sty trans por to wej – mó wi pa ni Zo fia. – Gdy Ukra ina

od zy ska ła nie pod le głość, na pi sa łam do pro ku ra tu ry, czy

nie ma ją ja kichś wia do mo ści o mo im oj cu. 

Oka za ło się, że Ukra iń cy od na leź li ak ta, prze pro wa -

dzi li re wi zję pro ce su, uzna li, że wła dze ZSRR nie słusz -

nie oskar ży ły Ja na Schu cha o pró bę oba le nia ustro ju

i po śmiert nie zre ha bi li to wa li. Zo fia Ni kiel na pi sa ła z ko -

lei proś bę o wska za nie miej sca po chów ku oj ca. Oka za -

ło się jed nak, że więź nio wie twier dzy cho wa ni by li

w bez i mien nych mo gi łach i dziś trud no dojść, gdzie

spo czy wa ją szcząt ki ko men dan ta szko ły w Mo stach

Wiel kich. 

– Oj ciec miał ja sne re gu ły, któ rych za wsze prze strze -

gał – wspo mi na pa ni Zo fia. – Był wy ma ga ją cy w sto sun -

ku do sie bie i do nas. Od na szych naj młod szych lat

uczył nas dys cy pli ny, ale ja ko głów ną za sa dę wy zna wał

po moc in nym. Uczył nas, że nie wol no nam cze kać, aż

ktoś zwró ci się do nas o po moc, tyl ko sa mi mu si my wy -

cho dzić z ini cja ty wą. „Mu sisz mieć oczy sze ro ko otwar -

te i dzia łać” po wta rzał. I ni gdy nie cze kaj, że by ci ktoś

po wie dział „dzię ku ję”, że by się od wdzię czył. Po pro stu

po ma gaj. Do bro za wsze wra ca, czę sto w naj mniej ocze -

ki wa nej chwi li. Za wsze kie ro wa łam się tą za sa dą i za -

wsze się ona spraw dza ła. Do mo je go oj ca do bro chy ba

jed nak na koń cu nie wró ci ło... 

HAR CER KA, SZO FER, WĘ DROW NICZ KA 
Dzie ja mi ży cia cór ki przed wo jen ne go po li cjan ta moż na

by za peł nić opa słe to mi sko. Wspo mnĳ my więc tyl ko po -

krót ce, że pa ni Zo fia zdą ży ła wziąć udział w kam pa nii

wrze śnio wej – ja ko sa ni ta riusz ka i szo fer jed ne go z od -

dzia łów, któ ry prze bił się z bitwy nad Bzu rą i walczył

w obro nie War sza wy. 

Od je sie ni 1939 r. za an ga żo wa na by ła w har cer ską

służ bę sa ni tar ną. W prze wi dy wa niu woj ny har cer stwo

żeń skie po wo ła ło w 1938 r. Po go to wie Har ce rek, któ re

na ło ży ło obo wią zek, aby wszyst kie dziew czę ta ma ją ce

ukoń czo ne 16 lat w cią gu ro ku zdo by ły dwie z czte rech

spraw no ści: sa ni ta ria tu, łącz no ści, opie ki nad żoł nie -

rzem i opie ki nad dziec kiem. W mo men cie wy bu chu

woj ny więk szość har ce rek by ła przy go to wa na do nie sie -

nia po mo cy. 

Pa ni Zo fia do 1942 r. by ła dziel ni co wą Śród mie ścia

Po go to wia Har ce rek. Po tem sa ni ta ria ty har cer skie we -

szły w skład Woj sko wej Służ by Ko biet AK, a Zo fia

Schuch -Ni kiel zo sta ła za stęp cą re fe rent ki sa ni tar nej

WSK dla War sza wy. 

W kon spi ra cji dzia ła li tak że jej brat Ta de usz oraz ma -

ma. Wszy scy wal czy li w po wsta niu war szaw skim. Pa ni

Zo fia kie ro wa ła pa tro la mi sa ni tar ny mi. Po ka pi tu la cji

zo sta ła w sto li cy i ja ko pra cow nik PCK ewa ku owa ła się

do pie ro pod ko niec paź dzier ni ka wraz z ostat nim szpi -

ta lem. 

Na mie rzo na przez UB, że wy pła ca żołd lu dziom, któ -

rzy dzia ła li w służ bie sa ni tar nej, zo sta ła aresz to wa na.

Sy mu lu jąc utra tę pa mię ci i uda jąc oso bę nie speł na ro -

zu mu, przy po mo cy zna jo me go le ka rza uda ło jej się wy -

do stać z wię zie nia w Mi la nów ku. 

Przez dłu gi czas pra co wa ła w PCK, or ga ni zu jąc trans -

port dla po wra ca ją cych z obo zów, ro bót i re pa trian tów.

Po tem prze szła do przed się biorstw tech nicz nych. Cią -

gle spo ty ka ły ją kło po ty za dzia łal ność w pod zie miu, ale

cią gle też nie ocze ki wa nie ktoś wy cią gał do niej rę kę

i po ma gał. Do bro wra ca ło. Póź niej pod ję ła pra cę w In -

sty tu cie Fran cu skim. Wy cho wu jąc dzie ci, udzie la ła lek -

cji z ję zy ka Mo lie ra. 

Wkrót ce po woj nie star sze har cer ki utwo rzy ły nie for -

mal ną gru pę „Wę drow nicz ki po za chod nim sto ku”.

Dzia ła ły w ukry ciu, or ga ni zo wa ły szko le nia, pomagały

harcerkom z terenów, które po 1945 r. znalazły się poza

granicami Polski, pie lę gno wa ły pa mięć. 

– Dziś jest nas co raz mniej i co raz mniej spraw nych –

wzdy cha 92-let nia Zo fia Schuch -Ni kiel. – Jest te raz je -

de na ście wę drow ni czek, z cze go tyl ko trzy, któ re mo gą

w każ dej chwi li dzia łać. Resz ta jest uza leż nio na od sta -

nu zdro wia. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum Zo fii Ni kiel
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Co praw da na jed nej z roz praw od wo łał swo je

wy ja śnie nia ze śledz twa, twier dząc, że zo stał

do nich przy mu szo ny przez mi li cjan tów, ale

sąd nie wziął te go pod uwa gę. Tu chlin zbyt do kład nie

re la cjo no wał przebieg i motywy zbrod ni, by nie mieć

z ni mi nic wspól ne go. Nie zbi ty mi do wo da mi by ły też

rze czy na le żą ce do ofiar, od na le zio ne u nie go i je go zna -

jo mych oraz jed no z na rzę dzi zbrod ni – mło tek, jeszcze

ze śla da mi krwi ostat niej z za mor do wa nych.

MOR DER CZY JAK SKOR PION
Pierw szy raz za bił je sie nią 1975 ro ku, ostat ni – 6 ma ja

1983 ro ku. Zwy kle dzia łał w Gdań sku i Sta ro gar dzie

Gdań skim, choć zda rza ły mu się też wy pa dy do są sied -

nich wo je wództw: byd go skie go i el blą skie go. Na pa dał

w po chmur ne, desz czo we dni, wie czo ra mi i w no cy. Na

ofia ry wy bie rał za wsze mło de, 19–20-let nie, ko bie ty.

Ata ko wał od ty łu, z za sko cze nia. Ni gdy nie zna le zio no

naj mniej szych śla dów wal ki, ofia ry nie mia ły po pro stu

szan sy obro ny. Ude rzał je w gło wę że la znym prę tem lub

młot kiem za bra nym z pra cy. Cia ła prze no sił w opu sto -

sza łe miej sca, roz bie rał, po czym przy glą dał się im i „do -

ko ny wał licz nych ma ni pu la cji”, jak zde fi nio wa ła to

pro ku ra tu ra. Po nad to okra dał na pad nię te dziew czy ny,

a za bra ne rze czy sprze da wał lub roz da wał zna jo mym.

Sposób działania – szybkość i bezwzględność, z jaką

traktował swoje ofiary – dał przydomek zespołowi pro -

ku ra tor sko -mi li cyj ne mu po wo ła ne mu do je go wy kry cia

– „Skor pion”. Póź niej okre śle nie to przy lgnę ło na do bre

do sa me go ban dy ty. 

SO LID NY I TRO SKLI WY
Ta kim na to miast po strze ga ło Tu chli na je go oto cze nie.

Na uczy ciel z pod sta wów ki, do któ rej cho dzi ły dzie ci

„Skor pio na”, wspo mi nał, że to on, a nie mat ka po ja wiał

się na wy wia dów kach, in te re so wał się ich po stę pa mi

w na uce (no ta be ne na uczy ciel w pew nym mo men cie

sam zna lazł się w krę gu po dej rza nych, gdyż w dniu jed -

ne go z za bójstw był w po bli żu miej sca zbrod ni; praw do -

po dob nie Tu chlin na wet wi dział go wte dy). W opi nii są -

sia dów był spo koj nym, usta bi li zo wa nym oj cem ro dzi ny.

Naj wy raź niej „Skor pion” po tra fił nie tyl ko bru tal nie

ata ko wać, ale też do sko na le się ma sko wać. W tym cza -

sie bo wiem miał na swo im kon cie kil ka mniej szych wy -

ro ków za drob ne kra dzie że. Przy zna wał, że nie po tra fił

już opa no wać swo je go po pę du płcio we go, po cząt ko wo

upra wia jąc eks hi bi cjo nizm, a póź niej wkra cza jąc na dro -

gę zbrod ni. 

„MNIE CIĄ GNĘ ŁO COŚ”
Bie gli są do wi stwier dzi li u Tu chli na „psy cho pa tycz ne ce -

chy oso bo wo ści, wy ra ża ją ce się w dą że niu do nie kon tro -

lo wa ne go za spo ka ja nia do raź nie od czu wa nych po trzeb

płcio wych z nie do sta tecz nym wy ko rzy sta niem ha mul -

ców ze stro ny uczu cio wo ści wyż szej oraz in te lek tu”.

Przy czyn, dla któ rych do pusz czał się tak bru tal nych

zbrod ni, upa try wa no w je go mło do ści. Uro dzo ny

w 1946 r. był jed nym z je de na ścior ga dzie ci w ro dzi nie,

w któ rej oj ciec czę sto się gał po bu tel kę. Rów nie czę sto

obo je ro dzi ce się ga li po pas, ka rząc Paw ła za noc ne mo -

cze nie się. Chło pak cier piał na tę przy pa dłość (czę stą

u se ryj nych za bój ców sek su al nych) do 16. ro ku ży cia.

Z te go po wo du miał pro ble my z na wią zy wa niem trwa -

łych zna jo mo ści z dziew czy na mi, któ re śmia ły się z nie -

go, na zy wa jąc „śmier dzie lem”. W wie ku 18 lat od szedł

z do mu. Pra co wał ja ko elek tryk, dwu krot nie oże nił się,

miał dwo je dzie ci – po jed nym z każ de go związ ku.

Swo je po stę po wa nie tłu ma czył na stę pu ją co: „(...)

mnie cią gnę ło coś do ko biet. Coś mi cho dzi ło w środ ku,

po pię tach, we mnie, cze go nie je stem w sta nie do kład -

nie okre ślić. Gdy to się we mnie na zbie ra ło, wy ru sza -

łem w wę drów kę po Gdań sku al bo je go oko li cach,

wy szu ku jąc ko biet, z któ ry mi mógł bym za żyć sek su al -

nych pod niet. Mo ja wę drów ka koń czy ła się nie tyl ko za -

cze pia niem ko biet, ale do cho dzi ło do sa me go ich

ata ko wa nia. Cho dzi ło o to, aby ko bie tę obez wład nić, że -

by nie sta wia ła żad ne go opo ru, a ja mógł bym za spo ko ić

się sek su al nie”.

„Skorpion”

Paweł Tuchlin, bardziej znany pod pseudonimem Skorpion, był najdłużej poszukiwanym polskim seryjnym zabójcą
– od pierwszej zbrodni do jego ujęcia minęło blisko 8 lat. Możliwe też, że ma na koncie najwięcej ofiar – 
11 zabójstw i 9 usiłowań zakończonych trwałym kalectwem. Pod względem liczby morderstw i napadów
wyprzedzają go Zdzisław Marchwicki – „wampir z Zagłębia” i Władysław Mazurkiewicz – „piękny Władzio” 
(choć ten przyznał się do ponad 30 zabójstw, ale skazany został jedynie za 6). Ich sprawy były jednak
kontrowersyjne i do dziś budzą u niektórych wątpliwości, czy sprawiedliwości stało się zadość. W przypadku
Tuchlina nie było żadnych niedomówień.
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„Wie le go dzin przed tem drża łem z pod nie ce nia. By -

łem dziw nie nie spo koj ny. Nie mo głem się sku pić

nad tym, co ro bi łem” – wy zna wał też. W trak cie po peł -

nia nia zbrod ni był jed nak nie zwy kle opa no wa ny.

BŁĄD KA DRO WEJ?
Był rów nież pre cy zyj ny – jak na se ryj ne go mor der cę

na tle sek su al nym zo sta wiał bar dzo ma ło śla dów. Mi li -

cjan ci przez dłu gi czas nie mo gli na tra fić na nic, co mo -

gło by skierować ich na trop prze stęp cy. Żad nych

re zul ta tów nie da ło rów nież roz po wszech nie nie por tre -

tu pa mię cio we go spraw cy spo rzą dzo ne go na pod sta wie

re la cji ko biet, któ re prze ży ły kon takt ze „Skor pio nem”.

Tu chlin nie ustrzegł się jed nak błę dów. Pierw szym

był ślad bu ta po zo sta wio ny w miej scu jed ne go z na pa -

dów; dru gim – mło tek zgu bio ny przy zwło kach. Obu -

wie by ło ro bo cze, cha rak te ry stycz ne – śled czy usta li li,

że zo sta ło wy ko na ne na za mó wie nie gdań skich Za kła -

dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go. Tak że mło tek

po cho dził z tej fir my, o czym świad czył na pis „ZNTK”

na trzon ku.

Trop za tem był, i to wy raź ny, ale po cząt ko wo nie wy -

ko rzy sta no go. We dług jed nej wer sji za wi ni ła ka dro wa,

któ ra nie wpi sa ła Tu chli na na udo stęp nio ną MO li stę pra -

cow ni ków, gdyż pra co wał w ZNTK tyl ko dwa ty go dnie.

We dług dru giej – „Skor pion” zna lazł się na liście, ale to

mi li cjan ci zlek ce wa ży li go, bo był krót ko za trud nio ny.

W koń cu jed nak je den z pra cow ni ków ZNTK sko ja -

rzył, że po szu ki wa nym li stem goń czym zbrod nia rzem

mo że być Tu chlin. Nim to na stą pi ło, prze stęp ca za ata -

ko wał jesz cze czte ro krot nie – dwie dziew czy ny za mor -

do wał, dwie oka le czył.

„NA ZA KU PY DO PRAL NI”
Za trzy ma no go 25 dni po ostat nim za bój stwie, 31

ma ja 1983 ro ku, choć pod zu peł nie in nym po zo rem

– kra dzie ży par ni ka i drew na z la su. Do pie ro prze -

szu ka nie w je go miesz ka niu da ło mi li cjan tom pew -

ność, że ma ją do czy nie nia ze „Skor pio nem”.

6 sierp nia 1985 ro ku zo stał ska za ny na ka rę

śmier ci; Ra da Pań stwa nie sko rzy sta ła z pra wa 

ła ski. 

25 ma ja 1987 ro ku Tu chlin zo stał wy wo ła ny z ce -

li w gdań skim Aresz cie Śled czym przy ul. Kur ko -

wej pod po zo rem „wy pi ski”, czy li moż li wo ści

zro bie nia za ku pów. Za drzwia mi cze ka li już straż -

ni cy, któ rzy za pro wa dzi li go do „pral ni”. Ta ka bo -

wiem ta blicz ka wid nia ła na drzwiach „ką ci ka

śmier ci”. Za ni mi znaj do wał się po kój, w któ rym

ska za ny mógł zjeść ostat ni po si łek i wy spo wia dać

się. Za ko lej ny mi drzwia mi, w ma leń kim, wy ma lo -

wa nym zie lo ną far bą olej ną, po miesz cze niu by ła

szu bie ni ca. Pod nią za pad nia, na któ rej sta wał ska -

za niec i ku beł, do któ re go tra fia ły nie czy sto ści wy -

da la ne przez po wie szo ne go.

Po dob no „Skor pion” za cho wy wał się dość spo koj -

nie nie mal do sa me go koń ca, do pie ro przed wstą -

pie niem na za pad nię za czął się nie sa mo wi cie

rzu cać, tak że straż ni cy wię zien ni mu sie li za ło żyć

mu spe cjal ny ka ftan unie ru cha mia ją cy cia ło.

Po cho wa no go na cmen ta rzu w Pie niąż ko wie

(gm. Gniew). �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Andrzej Mitura
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Gdy by nie las an ten sa te li tar nych na bal ko nach

i pod okna mi rząd sa mo cho dów z 10-let ni mi me -

try ka mi, moż na by od nieść wra że nie, że dla

miesz kań ców blo ków przy ul. Nie pod le gło ści i Wło dar -

cza ka w Lesz nie czas się za trzy mał.

PO LI CYJ NE, CZY LI SZA RE
Do daj my – jed nak nie dla wszyst kich miesz kań ców tych

lesz czyń skich blo ków. Je dy nie tyl ko tych spod nu me -

rów 74/84 (ul. Nie pod le gło ści) oraz 24/35 i 32/36 

(ul. Wło dar cza ka). Wśród ko lo ro wych fa sad od re mon to -

wa nych i ocie plo nych są sied nich bu dyn ków te czte ro -

pię tro we blo ki z sza rej, od py cha ją cej wiel kiej pły ty sto ją

od ćwierć wie cza za po mnia ne. Sto ją i nisz cze ją. 

Pod ich da cha mi ży ją mi li cyj no -po li cyj ne ro dzi ny, zaj -

mu jąc otrzy ma ne nie gdyś od re sor tu lo ka le funk cyj ne

(służ bo we). Ich głów ny mi lo ka to ra mi są dziś w więk -

szo ści mun du ro wi eme ry ci, nie gdyś funk cjo na riu sze

byłej Ko men dy Wo je wódz kiej MO (póź niej Wo je wódz -

kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych) w Lesz nie, ale

miesz ka ją tu tak że po li cjan ci z miej sco wej KMP. 

Pod insp. w st. spocz. Wła dy sław Ko sek wpro wa dził

się do blo ku przy ul. Nie pod le gło ści 74/84 ja ko je den

z pierw szych, jesz cze w 1986 roku.

– Tuż po za sie dle niu za rów no mój, jak i po zo sta łe 

po li cyj ne blo ki prze ję ło w ad mi ni stro wa nie Przed się -

bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej

w Lesz nie. Nikt nas wte dy nie py tał, czy chce my.

Zresz tą in ne by ły cza sy. Na czym po le ga ło to ad mi ni -

stro wa nie, naj le piej wi dać po sta nie tech nicz nym tych

nie ru cho mo ści. Urzęd ni cy ogra ni cza ją się je dy nie do po -

bie ra nia wy so kie go czyn szu. Ze ro re mon tów, ocie pleń

itp., bo – jak tłu ma czą – brak fun du szy i ro sną ce za dłu -
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Tu chce się żyć?

że nia lo ka to rów. Tym cza sem ża den z re sor to wych na -

jem ców ni gdy nie za le gał i nie za le ga z opła ta mi czyn -

szu. 

Po dob nie za nie dba ne są blo ki przy ul. Wło dar cza ka.

No wej, ko lo ro wej fa sa dy do cze kał się je dy nie czte ro pię -

tro wy blok przy ul. 17 Stycz nia 16/22. Mo że dla te go, że

tuż obok mie ści się sie dzi ba lesz czyń skiej KMP?

DRO GIE „KO MU NAŁ KI”
– Gdy by tyl ko o ko lor fa sa dy cho dzi ło, to pal li cho – de -

ner wu je się eme ry to wa ny pod insp. Zbi gniew So bo ciń -

ski, lo ka tor spod ósem ki. – Naj gor sze jest to, że te

bu dyn ki to efekt prze sta rza łej po gier kow skiej tech no -

lo gii: cien ka be to no wa pły ta po dat na na prze ma rza nie,

du że nie szczel ne okna, szpa ry w miej scach łą cze nia

płyt, ko ro du ją ce ru ry itp. W efek cie wszy scy na ra że ni

je ste śmy na znacz ne ubyt ki cie pła i wyż sze opła ty zwią -

za ne z ogrze wa niem miesz kań. 

– Pan wie, ja kie my pła ci my czyn sze za te „ko mu nał -

ki”? – wtrą ca Wła dy sław Ko sek. – Chy ba naj wyż sze

w Pol sce, po 500–600 zł, jak w spół dziel niach miesz ka -

nio wych i wspól no tach. A co ma my w za mian? Nic. Nie

mo że my przy tym wy ko nać żad nych ru chów: ani się za -

mie nić, bo nie ma chęt nych do po no sze nia ta kich opłat,

ani sprze dać, bo nie ma my ak tów wła sno ści. Je ste śmy

jak ubez wła sno wol nie ni. 

– Dla cze go więc nie wy ku pi cie swo ich miesz kań? –

py tam. 

– Już daw no chcie li śmy to zro bić – Ry szard Wier kie -

wicz, pod insp. w st. spocz., by ły ko men dant RUSW we

Wscho wie, jest wy raź nie zde ner wo wa ny. – Oka za ło się

jed nak, że na prze szko dzie stoi de cy zja wo je wo dy wiel -

ko pol skie go z 2004 r. „o ko mu na li za cji ma jąt ku Skar bu

Cztery policyjne
bloki mieszkalne
w Lesznie,
zbudowane
w latach
1976–1986 
ze środków MSW,
zostały potajemnie
przekazane
miastu. 
Dwustu rodzinom
odmówiono prawa
pierwokupu
zajmowanych
lokali. Wbrew
obowiązującym
przepisom.

– Blok przy ul. Niepodległości 74/84 ma
sześć klatek – wskazuje pan Kosek. – Cztery
skomunalizowano, a dwie uwłaszczono
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Pań stwa”, któ rej mo cą po li cyj ne bu dyn ki – za zgodą

naszych przełożonych – prze ka za no na wła sność gmi nie

Lesz no. 

WBREW PRA WU?
Zro bio no to – jak twier dzą miesz kań cy – wbrew obo -

wią zu ją ce mu pra wu, wspo mnia na de cy zja bo wiem jest

w ca ło ści nie zgod na z usta wą z 15 grud nia 2000 r. o za -
sa dach zby wa nia miesz kań bę dą cych wła sno ścią przed się -
biorstw pań stwo wych, nie któ rych spół ek han dlo wych
z udzia łem Skar bu Pań stwa, pań stwo wych osób praw nych
oraz nie któ rych miesz kań bę dą cych wła sno ścią Skar bu
Pań stwa (Dz.U. nr 4 z 2001 r.). Art. 4 te go ak tu praw -

ne go sta no wi, że w sto sun ku do miesz kań prze zna czo nych
przez zbyw cę na sprze daż, oso bie upraw nio nej przy słu gu -
je pra wo pierw szeń stwa w na by ciu miesz ka nia...

– Ko mu na li za cja po li cyj nych miesz kań w ro ku 2004

by ła prze cież praw nym zby ciem nie ru cho mo ści, da ro -

wi zną, zmia ną wła ści cie la, prze pi sy usta wy po win ny

więc być w peł ni re spek to wa ne przez wła dze – pod kre -

śla Wła dy sław Ko sek.

Nie są jed nak, gdyż po li cyj nych lo ka to rów po zba wio -

no za rów no pra wa do pier wo ku pu miesz kań, jak

i do pre fe ren cyj nych wa run ków ich na by cia. W ma je sta -

cie pa ra gra fów skrzyw dzo no w ten spo sób 200 lesz czyń -

skich ro dzin. Pra wo zła ma ne zo sta ło rów nież

w mo men cie, gdy nie po wia do mio no ich o pla no wa nym

prze nie sie niu wła sno ści nie ru cho mo ści Skar bu Pań stwa

(po li cyj ne blo ki) na rzecz gmi ny Lesz no, igno ru jąc

w ten spo sób prze pis art. 5 cy to wa nej usta wy, któ ry

brzmi: O prze zna cze niu na sprze daż miesz kań zbyw ca za -
wia da mia na pi śmie oso by upraw nio ne, wy zna cza jąc 
3-mie sięcz ny ter min do zło że nia pi sem ne go oświad cze nia
o za mia rze na by cia lo ka lu miesz kal ne go. 

– Wo je wo da wiel ko pol ski swo ją de cy zją prze ka zał

mia stu po li cyj ne nie ru cho mo ści, a wraz z ni mi rów nież

nas, miesz kań ców tych blo ków – zży ma się Zbi gniew

So bo lew ski. – Po trak to wał nas jak przed miot, a nie pod -

miot sto sun ków cy wil no -praw nych.

WAL CZĄ O SWO JE
Pra cow ni cy i emeryci re sor tu spraw we wnętrz nych nie

chcą dłu żej wy stę po wać w ro li na tręt nych pe ten tów.

Do ma ga ją się rów ne go trak to wa nia przez pra wo, bo to

gwa ran tu je im kon sty tu cja. 

– Nie chce my wy cią gać rąk po nad zwy czaj ne przy wi -

le je – mó wił na wrze śnio wym po sie dze niu ra dy miej -

skiej eme ry to wa ny mł. insp. Wal de mar Go ści niak, by ły

ko men dant po wia to wy Po li cji w Wolsz ty nie. – Nie

chce my cho dzić po są do wych ko ry ta rzach. Za ję ci cięż -

ką służ bą, nie mie li śmy cza su za bie gać o wła sne in te -

re sy. By li śmy prze ko na ni, że rad ni te go do pil nu ją.

Sy tu acja ma te rial na po li cjan tów nie ule ga po pra wie,

a funk cjo na riu sze z mo cy pra wa nie mo gą do ra biać.

Wzro sła więc gru pa po li cjan tów kwa li fi ku ją cych się

do po mo cy spo łecz nej, z któ rej, ze wzglę du na zwy kły

wstyd, nie ko rzy sta my.

Nie wszyst kich jed nak rad nych ta ar gu men ta cja prze -

ko nu je. Nie bra ku je, nie ste ty, osób, któ rych kłu ją

w oczy re sor to we eme ry tu ry i rzekomo ko mi no we apa -

na że. Mo że więc w tych uta jo nych ura zach na le ży

szukać źró deł nie chę ci do po li cyj nych ro dzin wy stę pu -

ją cych z rosz cze nia mi miesz ka nio wy mi. Jed no jest

wszak że pew ne – cze ka ich nie ła twa wal ka o swo je, bo

an ta go ni stów ma ją wie lu.

Pre zy dent Lesz na To masz Ma lep szy sta ra się za cho -

wać bez stron ność i cze ka na roz strzy gnię cia wyż szych

in stan cji: są du lub ministra SWiA

– Pod da my się wszyst kim de cy zjom mi ni ste rial nym

lub są do wym – mó wi. – Od mo wą wy ku pu miesz kań za

5 pro cent war to ści nie na ru sza my in te re su praw ne go lo -

ka to rów, bo na sze władz two nad nie ru cho mo ścia mi

wynika z de cy zji ko mu na li za cyj nych wo je wo dów lesz -

czyń skie go i wiel ko pol skie go. De cy zje te są pra wo moc -

ne, a to, czy na jem ców po zba wio no pra wa pier wo ku pu,

stwier dzić mo że tyl ko sąd.

To praw da, ty le że na roz strzy gnię cie są do we moż -

na cze kać la ta mi, a 31 grud nia br., zgod nie z art. 10

ust. 2 usta wy z 15 grud nia 2000 r. wy ga sa upraw nie nie

do pre fe ren cyj ne go na by wa nia zaj mo wa nych miesz kań

służ bo wych. Z te go upraw nie nia w okre sie trans for ma -

cji ustro jo wej sko rzy sta ło wie le grup za wo do wych, m.in.

pra cow ni cy ko lei, woj ska, PGR, służ by zdro wia. O po li -

cjan tach z Leszna jednak za po mnia no. 

CA ŁA NA DZIE JA W MI NI STRZE
– Pra wo jest po na szej stro nie – twier dzą lo ka to rzy po -

li cyj nych blo ków. – Ale jak zaj dzie po trze ba, bę dzie my

szu kać spra wie dli wo ści na wet w Stras bur gu. 

Pó ki co skie ro wa li pe ty cję do mi ni stra spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny z proś -

bą o uchy le nie krzyw dzą cej ich de cy zji wo je wo dy

wiel ko pol skie go z 2004 r. Wie rzą, że mi ni ster sta nie

w ich obro nie. Tak jak to się sta ło we wrze śniu 2005 r.,

kie dy ów cze sny szef re sor tu, na wnio sek ko men dan ta

wo je wódz kie go Po li cji w Po zna niu, wsz czął z urzę du po -

stę po wa nie o stwier dze nie nie waż no ści de cy zji ko mu -

na li za cyj nej wo je wo dy wiel ko pol skie go z li sto pa da 2002

roku, a na stęp nie ją uchy lił. Nie po mo gło od wo ła nie

do są du ad mi ni stra cyj ne go, któ ry utrzy mał w mo cy ko -

rzyst ną dla po znań skich po li cjan tów de cy zję mi ni stra

SWiA. Przy wró co no im pra wo pier wo ku pu zaj mo wa nych

miesz kań służ bo wych na pre fe ren cyj nych wa run kach. 

Te go sa me go ocze ku ją dziś po li cyj ne ro dzi ny z Lesz -

na. Wte dy do pie ro uwie rzą, że lan so wa ne przez wła dze

mia sta ha sło: „Tu chce się żyć”, nie jest zwy kłym pu -

sto sło wiem. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. au tor

grudzień 2008 r.       POLICJA 997 Mieszkania służbowe  TYLKO ŻYCIE 37

– Nikt nas nie pytał,
czy chcemy być
skomunalizowani –
twierdzą Władysław
Kosek (z lewej) 
i Zbigniew Sobociński,
emeryci mundurowi
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Paweł Szwedziak to kawał chłopa – 186 cm wzrostu
i 150 kg żywej wagi. Znany judoka od trzydziestu lat
pracuje w Policji. Szkoli policjantów w Poznaniu,
a w wolnych chwilach… haftuje.

– Aku rat zbie gły się ju bi le usze – śmie je się ju do ka. – Trzy dzie ści lat

służ by, dwa dzie ścia pra cy tre ner skiej, nie dłu go stuk nie lat pięt na ście

zaj mo wa nia się ju do ko biet, a dwa mie sią ce te mu uro dził mi się

pierw szy wnuk – Mi ko łaj. W stycz niu ob cho dzę pięć dzie sią te uro dzi -

ny. Trze ba bę dzie zro bić du żą im pre zę, że by to wszyst ko uczcić.

JU DO I GA STRO NO MIA 
Pa weł Szwe dziak przy go dę ze spor tem za czął w ro dzin nym Ostro wie

Wiel ko pol skim, gdzie przy Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry dzia ła ła

sek cja ju do. Jak to zwy kle by wa, do tre nin gów na mó wi li go ko le dzy. 

– Cho dził kum pel, więc kie dyś z nim po sze dłem i tak już zo sta ło

– wspo mi na. – Pewnego razu przy je cha li do nas na prak ty ki stu den -

ci. Je den z nich tre no wał ju do i zor ga ni zo wa li śmy w szko le po ka zy.

Ja mia łem pięt na ście lat, on tro chę po nad dwa dzie ścia. I oka za ło się,

że by łem moc niej szy. Stu dent opo wie dział o tym swo je mu opie ku -

no wi gru py Ja nu szo wi Brzo zow skie mu, a ten na mó wił mnie, abym

ćwi czył w Po zna niu. 

Pa weł Szwe dziak wkrót ce za czął na ukę w… szko le ga stro no micz -

nej i tre nin gi w Gwar dyj skim Klu bie Spor to wym OLIM PIA. Szko łę

skoń czył ja ko ku charz, ale ani jed nej go dzi ny nie prze pra co wał w za -

wo dzie. Zdo by wał za to lau ry na co raz bar dziej pre sti żo wych za wo -

dach. Suk ce sy od no sił we wszyst kich gru pach wie ko wych. Zdobył

wi ce mi strzostwo Pol ski ju nio rów. W wie ku 18 lat był dru gi w Pu cha -

rze Pol ski. Swe go cza su wy grał tur niej na dziei olim pĳ skich. Ja ko se -

nior kil ka krot nie sta wał na po dium mi strzostw Pol ski. Star to wał

jesz cze w 1995 r., zaj mu jąc trze cie miej sce w Pu cha rze Pol ski. W tym

cza sie już od kil ku lat pa rał się tre ner stwem. 

PO LI CJA I KO BIE TY
Asp. sztab. Pa weł Szwe dziak za czął służ bę w 1978 r. Ca ły czas tre -

no wał na gwar dyj skiej OLIM PII. Dziś szko li po li cjan tów z gar ni zo -

nu wiel ko pol skie go. Na co dzień pra cu je w Ze spo le Do sko na le nia

Za wo do we go Wy dzia łu Kadr KWP w Po zna niu. 

Rów nie czę sto jak w ha li od dzia łu pre wen cji moż na go spo tkać po -

po łu dnia mi w sa lach klu bów ju do, gdzie pra cu je z mło dzie żą. 

– Za czą łem w 1988 r. od za jęć z chło pa ka mi – mó wi. – Przez pięć

lat moi wy cho wan ko wie zdo by wa li me da le. Ja w tym cza sie też by -

łem za wod ni kiem. Wkrót ce po wsta ło ju do ko biet, któ re prze ją łem

od Ro ber ta Woź nia ka, te raz zresz tą też pra cu ją ce go w Po li cji. 

Pa weł Szwe dziak jest obec nie tre ne rem w klu bie UKS Or ły Da sze -

wi ce. Przez czter na ście lat pra cy z dziew czę ta mi mo że po chwa lić

się 79 (!) me da la mi, in dy wi du al ny mi i dru ży no wy mi, zdo by ty mi tyl -

ko na mi strzo stwach Pol ski. Dwa na ście ra zy je go pod opiecz ne zo sta -

wa ły mi strzy nia mi kra ju. Te raz ma dwie wi ce mi strzy nie Pol ski.

Bar ba ra Jo pek, Jo an na Wit kow ska, Mał go rza ta Kał ka, Ka mi la Pio -

trow ska czy Agniesz ka Szym czak tre nu ją wła śnie pod je go okiem. 

Zna jąc do brą rę kę po li cyj ne go tre ne ra, ro dzi ce chęt nie po wie rza -

ją mu swo je po cie chy. 

– Z dzie cia ka mi ro bi my głów nie ćwi cze nia ogól no ro zwo jo we,

uspraw nia ją ce, wszyst ko po le ga tu na za ba wie – tłu ma czy po li cyj ny

tre ner. – W wie ku 6–7 lat moż na za cząć już ćwi czyć dwa ra zy w ty -

go dniu. Dzie ci ma ją wro dzo ną chęć ru chu, a wie le z nich ukry te zdol -

no ści. Trze ba tyl ko umie jęt nie je wy do być i czu wać nad ich

roz wo jem. 

PASJE Judo i haftowanie POLICJA 997       grudzień 2008 r.38

Pa trzę, 
bio rę igłę
i he ja!

Paweł Szwedziak od trzydziestu lat pracuje w Policji

– Haftowanie to czysty relaks – mówi policyjny judoka
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Pra ca z dzieć mi to tak że pre wen cja. Im wię cej mło dych lu dzi na -

bie rze zdro wych na wy ków spę dza nia wol ne go cza su, tym mniej kło -

po tów bę dzie póź niej z blo ker sa mi czy ki bo la mi. 

– Po li cjan ci też wy ma ga ją pra cy – do da je ju do ka. – Te raz na przy -

kład pra wie w ogó le nie uczy się pa dów, a od bez piecz ne go upa da nia

za le ży w służ bie bar dzo wie le. My to pod ję li śmy. Ro ze bra li śmy upa -

dek na czyn ni ki pierw sze i krok po kro ku ćwi czy li śmy. To zo sta je

na ca łe ży cie. Czło wiek ude rzo ny mo że się prze wró cić, ale na uczo -

ny upad ków, wsta je i wal czy da lej. 

HAFT I WRÓ BLE 
Po li cyj ny ju do ka w wol nych chwi lach… ha ftu je. Spod je go rę ki wy -

cho dzą wspa nia łe, ma lo wa ne igłą ob ra zy. W po tęż nych dło niach po -

wsta ją wi ze run ki ko ni, siel skie wi do ki, sym pa tycz ne mord ki psi nek,

a ostat nio je żyk dla pierw sze go wnu ka. 

A wszyst ko za czę ło się, gdy był dziec kiem. 

– Co ro ku jeź dzi li śmy z brać mi na wa ka cje i fe rie do na szej ciot ki

na wieś – uśmie cha się. – Kie dyś nie by ło te le wi zji. Ktoś miał ja kieś

ra dio, a wie czo ra mi ko bie ty zbie ra ły się i dar ły pie rze. To by ły zu peł -

nie in ne cza sy. Strze chy na wsi kry te by ły sło mą, a w tej sło mie gnieź -

dzi ły się wró ble. My z chło pa ka mi ze wsi szli śmy wie czo rem

z la tar ka mi, ła pa li śmy pta ki, wsa dza li śmy w to reb kę po cu krze

i wpusz cza li śmy tam, gdzie dar to pie rze. Każ da go spo dy ni mia ła ko -

ta, więc wia do mo, co się tam wte dy dzia ło! Ciot ka po dej rze wa ła, że

bie rze my udział w tych pta sich ło wach. Każ de go z nas na uczy ła ja kiejś

ko bie cej spe cjal no ści: ja ha fto wa łem, je den z bra ci szył na ma szy nie,

a dru gi ro bił na dru tach. Gdy ciot ka wy cho dzi ła do ko le ża nek, każ de -

mu z nas zo sta wia ła coś do ro bo ty, że by nie miał cza su na bro je nie. 

Każ dy z bra ci Szwe dzia ków do dzi siaj za cho wał umie jęt no ści na -

by te pod czas ka ni ku ły u ciot ki. 

– Ja ujaw ni łem

się póź no – nie

kry je roz ba wie nia

ju do ka. – By li śmy

z żo ną u zna jo -

mych w Ru mu nii. Go spo dy ni, z po cho dze nia Niem ka, mia ła na ścia -

nach za wie szo ne wła sno ręcz nie wy ha fto wa ne pra ce. W Niem czech

ha fto wa nie jest bar dzo po pu lar ne. Żo na za chwy ca ła się. A ja na to –

jak też tak umiem. Nie wie rzy ła. Go spo dy ni da ła mi płót no, igłę i ni -

ci. Po kil ku mi nu tach po wie dzia ła: on umie ha fto wać. Żo na nie mo -

gła wyjść z osłu pie nia. 

Pa weł Szwe dziak nie li czy, ile już zro bił prac. Na ga by wa ny mó wi,

że mo że być ich po nad dwie ście. 

– Ja te raz przy tym od po czy wam – wy zna je. – Jak je stem zmę czo -

ny, to ha ftu ję i ni gdy nie ro bię te go za pie nią dze. Je że li ko goś lu bię,

to chęt nie coś ofia ru ję, ale za pie nią dze to już nie jest ro bo ta. 

Co cie ka we, po li cyj ny szko le nio wiec nie ko rzy sta z sza blo nów, nie

ry su je so bie wzo rów na tka ni nie. – Pa trzę na ob ra zek, bio rę igłę i he -

ja – śmie je się. – Mam ta ką pa mięć wzro ko wą, no i lu bię za peł niać

to ja sne płót no. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

grudzień 2008 r.       POLICJA 997 Judo i haftowanie  PASJE 39

– Ten obrazek
haftowałem 
2,5 miesiąca, 
po kilka godzin
dziennie – mówi
trener Szwedziak

Judo łączy pokolenia. Pod okiem trenera Pawła Szwedziaka (49 l.)
ćwiczą od prawej: Joanna Witkowska (16 l.), brązowa medalistka
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Barbara Jopek (21 l.),
brązowa medalistka mistrzostw Polski w judo i Sebastian Gawron
(40 l.), 3. miejsce na mistrzostwach Polski w kategorii Masters
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Profilaktyka a teatr

Działania PaT – 
zestawienie ilościowe

do 1000 uczestników
1. Bielsko-Biała – woj. śląskie
2. Burzenin – woj. łódzkie
3. Ciechanów – woj. mazowieckie
4. Działdowo – woj. warmińsko-mazurskie
5. Częstochowa – woj. śląskie
6. Halinów – woj. mazowieckie
7. Inowrocław – woj. kujawsko-pomorskie
8. Jabłonna – woj. mazowieckie
9. Katowice – woj. śląskie
10. Końskie – woj. świętokrzyskie
11. Legionowo – woj. mazowieckie
12. Leszno – woj. wielkopolskie
13. Lidzbark Warm.– woj. warmińsko-mazurskie
14. Łódź – woj. łódzkie
15. Miętne – woj. mazowieckie
16. Ostrołęka – woj. mazowieckie
17. Piła – woj. wielkopolskie
18. Pionki – woj. mazowieckie
19. Poznań – woj. wielkopolskie
20. Radom – woj. mazowieckie
21. Raszyn – woj. mazowieckie
22. Szczecin – woj. zachodniopomorskie
23. Trąbki – woj. mazowieckie
24. Września – woj. wielkopolskie
25. Załęcze Wielkie – woj. łódzkie
26. Zielonka – woj. mazowieckie

1000 – 3000 uczestników
27. Bartoszyce – woj. warmińsko-mazurskie
28. Kielce – woj. świętokrzyskie

29. Nidzica – woj. warmińsko-mazurskie
30. Ruda Śl. – woj. śląskie
31. Szczytno – woj. warmińsko-mazurskie
32. Świnoujście – woj. zachodniopomorskie 
33. Warszawa – woj. mazowieckie
34. Wągrowiec – woj. wielkopolskie

pow. 3000 uczestników
35. Płock – woj. mazowieckie
36. Siedlce – woj. mazowieckie
37. Sokołów Podl. – woj. mazowieckie
38. Białystok – woj. podlaskie
(program partnerski „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”)

PRZYSTANKI PaT
I – Miłomłyn 2006 – 1–6 .08.2006 r.
II – Nidzica 2007 – 31.07–4.08.2007 r.
III – Płock 2008 – 6–10.07.2008 r.

I – Miłomłyn 2006

II – Nidzica 2007

III – Płock 2008

PaT 2009
„Pro fi lak ty ka a Te atr” ma już pro gram

na rok 2009. W stycz niu spek ta kle pro fi -

lak tycz ne wy sta wio ne zo sta ną w Gar wo li -

nie, w lu tym w Sie mia no wi cach Ślą skich,

w mar cu w Szcze ci nie, Po li cach, Ko sza li -

nie i Świ no uj ściu, a we wrze śniu w Ostro -

łę ce. 

IV „Przy sta nek PaT” za pla no wa no tym

ra zem w Mięt nem ko ło Gar wo li na mię -

dzy 6 a 10 lip ca.

Do tąd w ra mach te go ogól no pol skie go

pro gra mu pro fi lak tycz ne go od by ło się już

oko ło 200 przed sta wień te atral nych, któ -

re we dług sza cun ków or ga ni za to rów obej -

rza ło po nad 30 tys. osób. Wi dow nia „PaT”

to przede wszyst kim mło dzież (PaT/M),

ale rów nież jej ro dzi ce i wy cho waw cy

(PaT/R). Szcze gó ły na stro nie in ter ne to -

wej www.pat.po li cja.gov.pl.
Jak za pro sić „PaT” do swo je go mia sta, 

do wiesz się w im pre sa ria cie pro gra mu. 

Te le fon kon tak to wy: (022) 60 117 26, 

e -ma il: pat@po li cja.gov.pl.

PCh

www.pat.po li cja.gov.pl
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Nadużycie władzy stanowi przestępstwo, które zagraża
prawidłowemu funkcjonowaniu instytucji państwowych,
podważając zaufanie do systemu władzy, a także wywołuje
szczególne poczucie niesprawiedliwości u stykających się
z nim obywateli.

Po li cja jest or ga nem pań stwo wym po wo ła nym do ochro ny bez -

pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go, opar tym na pod le gło ści

oraz hie rar chii, z wła sną hi sto rią i ety ką. Dzia łal ność Po li cji wy -

ma ga bez względ ne go po sza no wa nia kon sty tu cyj ne go po rząd ku pra wa,

a tak że apo li tycz no ści. Służ ba w Po li cji jest trak to wa na ja ko dzia ła nie

na rzecz czło wie ka i oby wa te la w je go jed nost ko wo-spo łecz nym wy -

mia rze, z je go oso bą, lo sem, nie po wta rzal no ścią, zmien no ścią1.

Przed miot ochro ny prze stęp stwa nad uży cia wła dzy z art. 231 k.k.

jest uję ty bar dzo sze ro ko – jest nim ja kie kol wiek do bro praw ne, bez

wzglę du na to, czy na le ży ono do sfe ry pry wat nej, czy pu blicz nej.

Nie za leż nie od te go bez po śred nio chro nio nym do brem jest pra wi -

dło we funk cjo no wa nie in sty tu cji pań stwo wej i sa mo rzą du te ry to rial -

ne go i zwią za ny z tym au to ry tet wła dzy pu blicz ne j2.

DZIA ŁA NIE NA SZKO DĘ
Do zna mion prze stęp stwa nad uży cia wła dzy na le ży prze kro cze nie

upraw nień lub nie do peł nie nie obo wiąz ków przez funk cjo na riu sza

pu blicz ne go, przy czym ta kie nad uży cie wła dzy mu si być dzia ła niem

na szko dę in te re su pu blicz ne go lub pry wat ne go. Dzia ła nie na szko -

dę ozna cza, że za cho wa nie spraw cy stwa rza za gro że nie dla ja kie go -

kol wiek do bra ze sfe ry pu blicz nej lub pry wat nej.

Usta wo we okre śle nie spo so bu dzia ła nia na szko dę od sy ła do tre ści

upraw nień i obo wiąz ków spraw cy ja ko funk cjo na riu sza pu blicz ne go,

któ re on prze kra cza lub któ rych nie do peł nia. Dla stwier dze nia, iż te

zna mio na czyn no ścio we zo sta ły zre ali zo wa ne, nie zbęd ne jest usta le -

nie tre ści i za kre su cią żą cych na spraw cy obo wiąz ków. Nie wszyst kie

obo wiąz ki funk cjo na riu sza pu blicz ne go są okre ślo ne w prze pi sach –

mo gą wy ni kać z sa mej isto ty urzę do wa nia i cha rak te ru zaj mo wa ne go

sta no wi ska3. Upraw nie nie lub obo wią zek mo że wy ni kać tak że z ogól -

nych za sad po stę po wa nia z okre ślo nym do brem praw nym, opar tych

na wie dzy i do świad cze niu4. Każ de po stę po wa nie nie od po wia da ją ce

tym ra mom w za leż no ści od sy tu acji fak tycz nej mo że być uzna ne

za nie do peł nie nie lub prze kro cze nie upraw nień.

NIE DO PEŁ NIE NIE I PRZE KRO CZE NIE
Nie do peł nie nie obo wiąz ków mo że po le gać na cał ko wi tym za nie cha -

niu lub czę ścio wym je go wy peł nie niu (nie na le ży te, nie dba łe wy peł -

nie nie obo wiąz ku), a tak że na dzia ła niu, je że li obo wią zek wy ma gał

po wstrzy ma nia się od pew nych dzia łań. 

Prze kro cze nie upraw nień wy stę pu je w sy tu acji, gdy funk cjo na riusz

pu blicz ny po dej mu je czyn ność służ bo wą wy kra cza ją cą po za je go upraw -

nie nia, jak i czyn ność wpraw dzie miesz czą cą się w za kre sie je go upraw -

nień, ale do pod ję cia któ rej nie by ło pod sta wy; al bo gdy wy ko na nie czyn -

no ści na stą pi ło z po gwał ce niem sto so wnych pro ce dur. Dla prze kro cze -

nia przez funk cjo na riu sza pu blicz ne go swo ich upraw nień, nie wy star czy

stwier dzić, że do ko na na przez nie go czyn ność le ży po za za kre sem je go

upraw nień. Mu si ona po zo sta wać w me ry to rycz nym lub for mal nym

związ ku z je go dzia łal no ścią, a ewen tu al ne prze kro cze nie upraw nień za -

cho dzić mo że tyl ko w tej dzie dzi nie dzia łal no ści i obej mo wać tyl ko te

czyn no ści, któ re ma ją cha rak ter służ bo wy i do ty czą osób lub do bra,

w sto sun ku do któ rych spraw ca wy stę pu je ja ko funk cjo na riusz pu blicz -

ny5. Prze kro cze nie upraw nień mo że tak że po le gać na pod ję ciu dzia ła nia

wpraw dzie w ra mach kom pe ten cji, lecz nie zgod nie z praw ny mi wa run -

ka mi pod ję tej przez funk cjo na riu sza pu blicz ne go czyn no ści6.

PRZY KŁA DY
Na pod sta wie prze pro wa dzo ne go ba da nia w za kre sie prze kra cza nia

upraw nień lub nie do peł nia nia obo wiąz ków przez funk cjo na riu szy Po -

li cji7, do ko nu jąc ana li zy ro dza ju nie do peł nio ne go obo wiąz ku lub prze -

kro czo ne go upraw nie nia, moż na wy cią gnąć na stę pu ją ce wnio ski.

Prze kro cze nie upraw nień lub nie do peł nie nie obo wiąz ków wy stą -

pi ło w związ ku z:

� le gi ty mo wa niem – w spra wach do ty czą cych w szcze gól no ści bez -

za sad nie do ko na ne go le gi ty mo wa nia oso by, na ru sze nia nie ty kal no -

ści cie le snej oso by pod czas le gi ty mo wa nia czy spo wo do wa nia

ob ra żeń cia ła;

� sto so wa niem środ ków przy mu su bez po śred nie go – w spra wach do -

ty czą cych w szcze gól no ści:

– bez za sad ne go uży cia środ ków przy mu su bez po śred nie go,

– sto so wa nia środ ków przy mu su bez po śred nie go w spo sób nie od -

po wia da ją cy po trze bom wy ni ka ją cym z za ist nia łej sy tu acji i zbęd ny

do osią gnię cia pod po rząd ko wa nia się wy da nym po le ce niom,

– na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej czy spo wo do wa nia ob ra żeń

cia ła pod czas uży cia środ ków przy mu su bez po śred nie go,

– znie wa że nia oso by czy gróźb ka ral nych wy po wia da nych pod czas

sto so wa nia środ ków przy mu su bez po śred nie go;

� uży ciem bro ni – w spra wach do ty czą cych nie za sad ne go uży cia bro -

ni w trak cie in ter wen cji po li cyj nej oraz nie kon tro lo wa ne go od da nia

strza łu po za wy ko ny wa niem czyn no ści służ bo wych;

� za trzy ma niem oso by – w spra wach do ty czą cych w szcze gól no ści:

– bez za sad nie do ko na ne go za trzy ma nia oso by,

– sto so wa nia pod czas za trzy ma nia oso by środ ków przy mu su bez -

po śred nie go w spo sób nie od po wia da ją cy po trze bom wy ni ka ją cym

z za ist nia łej sy tu acji i zbęd ny do osią gnię cia pod po rząd ko wa nia się

wy da nym po le ce niom,

– na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej oso by czy spo wo do wa nia ob -

ra żeń cia ła pod czas za trzy ma nia,

– znę ca nia się nad za trzy ma nym,

– nie za cho wa nia cią głej i wzmo żo nej czuj no ści pod czas nad zo ru

nad za trzy ma nym, co do pro wa dzi ło do je go uciecz ki z nad zo ro wa ne -

go te re nu,
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Nad uży cie wła dzy przez 
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– przy ję cia ko rzy ści ma jąt ko wej w za mian za od stą pie nie od za -

trzy ma nia;

� prze szu ka niem po miesz czeń – w spra wach do ty czą cych w szcze -

gól no ści:

– bez za sad nie do ko na ne go prze szu ka nia po miesz czeń,

– znisz cze nia mie nia pod czas prze szu ka nia po miesz czeń,

– kra dzie ży rze czy oraz przy własz cze nia przed mio tów za trzy ma -

nych pod czas prze szu ka nia po miesz czeń,

– po świad cze nia nie praw dy w pro to ko le prze szu ka nia po -

miesz czeń,

– two rze nia fał szy wych do wo dów w trak cie prze szu ka nia 

po miesz czeń;

� oglę dzi na mi miej sca – w spra wach do ty czą cych za nie cha nia 

do ko na nia oglę dzin miej sca zda rze nia, kra dzie ży rze czy w trak cie

do ko na nia oglę dzin miej sca zda rze nia oraz po świad cze nia nie praw -

dy w pro to ko le oglę dzin miej sca zda rze nia;

� nie pod ję ciem in ter wen cji po li cyj nej – w spra wach do ty czą cych

nie pod ję cia czyn no ści prze wi dzia nych pra wem po przy ję ciu zgło -

sze nia o po peł nie niu prze stęp stwa, za nie cha nia nie zwłocz ne go

pod ję cia in ter wen cji po li cyj nej oraz za nie cha nia nie zwłocz ne go za -

trzy ma nia spraw cy prze stęp stwa;

� pro ce du rą prze pro wa dze nia kon tro li dro go wej – w spra wach do -

ty czą cych, w szcze gól no ści:

– od stą pie nia od do ko na nia czyn no ści służ bo wych, któ re po win -

ny być pod ję te w związ ku z na ru sze niem prze pi sów pra wa dro go -

we go, w tym od stą pie nia od do ko na nia czyn no ści zmie rza ją cych

do pod da nia spraw cy ba da niu na za war tość al ko ho lu,

– przy ję cia ko rzy ści ma jąt ko wej w za mian za od stą pie nie od kon -

tro li dro go wej oraz uda rem nie nia po stę po wa nia kar ne go w związ ku

z na ru sze niem prze pi sów ru chu dro go we go,

– przy ję cia ko rzy ści ma jąt ko wej w za mian za od stą pie nie od uka -

ra nia man da tem kar nym za po peł nio ne wy kro cze nia,

– bez za sad ne go prze pro wa dze nia kon tro li dro go wej,

– na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej w trak cie kon tro li dro go wej,

– kra dzie ży w trak cie kon tro li dro go wej,

– po świad cze nia nie praw dy w do ku men ta cji zwią za nej z prze -

pro wa dze niem kon tro li dro go wej;

� prze pro wa dza niem czyn no ści pro ce so wych – w spra wach do ty -

czą cych w szcze gól no ści:

– nie przy ję cia zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa ust -

ne go za wia do mie nia o prze stęp stwie oraz od stą pie nia od prze pro -

wa dze nia wy ma ga nych pra wem czyn no ści po przy ję ciu ust ne go

za wia do mie nia o prze stęp stwie,

– wy mu sza nia ze znań świad ka,

– pod że ga nia do skła da nia fał szy wych ze znań w to ku po stę po -

wa nia,

– wy mu sza nia przy zna nia się do po peł nie nia za rzu ca ne go czy nu,

– ujaw nie nia in for ma cji sta no wią cej ta jem ni cę służ bo wą,

– do ko na nia błęd nej kwa li fi ka cji praw nej, skut ku ją cej pro wa dze -

niem po stę po wa nia w spra wie o wy kro cze nie za miast o prze stęp stwo,

– przy ję cia ko rzy ści ma jąt ko wej w za mian za ko rzyst ne dla wrę -

cza ją ce go ko rzyść za koń cze nie po stę po wa nia przy go to waw cze go

oraz uchy le nie środ ka za bez pie cza ją ce go,

– usu nię cia z akt po stę po wa nia kar ne go ory gi nal ne go do ku -

men tu,

– znisz cze nia do wo du rze czo we go,

– two rze nia fał szy wych do wo dów.

Prze kro cze nie upraw nień lub nie do peł nie nie obo wiąz ków pro -

ce so wych w ra mach in nych niż wska za ne czyn no ści wy stą pi ło

w spra wach do ty czą cych w szcze gól no ści:

– prze ka za nia bro ni służ bo wej ja ko za bez pie cze nie udzie lo nej

po życz ki,

– nie do ko na nia obo wiąz ku ar chi wi za cji do ku men ta cji,

– udzia łu w zor ga ni zo wa nej gru pie prze stęp czej zaj mu ją cej się

kra dzie żą sa mo cho dów i wy mu sza niem oku pów od ich wła ści cie li,

– wy da nia po zwo le nia na broń wbrew prze pi som pra wa,

– re je stro wa nia przy uży ciu mo ni to rin gu miej skie go ob ra zów

niezwią za nych z za pew nie niem bez pie czeń stwa i po rząd ku pu -

blicz ne go,

– przyj mo wa nia co mie sięcz nych ko rzy ści ma jąt ko wych w za mian

za ochro nę dzia łal no ści agen cji to wa rzy skiej,

– udo stęp nie nia nie upraw nio nym oso bom ozna ko wa ne go po jaz -

du oraz przed mio tów wy po sa że nia służ bo we go w po sta ci pał ki, kaj -

da nek oraz ele men tów umun du ro wa nia ce lem wy ko na nia zdjęć

o tre ści ero tycz nej.

� � �

Służ ba w Po li cji sta wia przed każ dym funk cjo na riu szem wiele obo -

wiąz ków wy ni ka ją cych z prze pi sów pra wa. Po li cjan ci, re ali zu jąc swo -

je za da nia służ bo we, ma ją nie tyl ko więk sze upraw nie nia, obo wiąz ki

niż in ni oby wa te le, ale i od po wie dzial ność. Opi nia pu blicz na jest

skłon na po wie rzyć Po li cji spe cjal ną wła dzę i upraw nie nia, jed nak jest

rów nież za an ga żo wa na w to, aby wła dza ta nie by ła nad uży wa na. Lu -

dzie ocze ku ją od po li cjan ta, ja ko funk cjo na riu sza pu blicz ne go, nie

tyl ko rze tel no ści w wy peł nia niu obo wiąz ków, ale przede wszyst kim

uczci wo ści8. �

DO RO TA MO CAR SKA
(WSPol. w Szczyt nie)

1 J. Czer nia kie wicz, Za sa dy mo ral ne pol skie go po li cjan ta, w: red. M. Róg, Ety ka za wo do -

wa po li cjan ta. Ma te ria ły po kon fe ren cyj ne, Szczyt no 1999 r., s. 98,

2 O. Gór niok, Roz dział XXIX. Prze stęp stwa prze ciw ko dzia łal no ści in sty tu cji pań stwo -

wych oraz sa mo rzą du te ry to rial ne go, w: red. A. Wą sek, Ko dek kar ny. Część szcze gól na.

Tom II. Ko men tarz do ar ty ku łów 222–316, War sza wa 2006, s. 87,

3 O. Gór niok, Roz dział XXIX, wyd. cyt., s. 89,

4 A. Bar czak – Oplu stil, Roz dział XXIX. Prze stęp stwa prze ciw ko dzia łal no ści in sty tu cji

pań stwo wych i sa mo rzą du te ry to rial ne go, w: A. Zoll, Ko deks Kar ny. Część szcze gól na. Ko -

men tarz. Tom II. Ko men tarz do art. 117–227 k.k., Za ka my cze 2006 r., s. 991,

5 S. Hu czek, Od po wie dzial ność kar na a dzia łal ność jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go –

wy bra ne za gad nie nia, Biu le tyn In for ma cyj ny Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej w Byd -

gosz czy 2005/1, s. 36, R. Gó ral, O. Gór niok, Prze stęp stwa… wyd. cyt., s. 109,

6 O. Gór niok, Roz dział XXIX, wyd. cyt., s. 90–91,

7 J. Ku dre lek, D. Mo car ska, I. No wic ka, Me ry to rycz ne spo so by za koń cze nia po stę po wań

kar nych pro wa dzo nych prze ciw ko funk cjo na riu szom po li cji oskar żo nym o prze stęp stwo

prze kro cze nia upraw nień i zwią za ne z nim prze stęp stwa ko rup cyj ne, Szczyt no 2008 r.,

8 B. Ho łyst, Prze moc wo bec po li cji i jej za po bie ga nie, w: J. Fie big, A. Ty bur ska (red.),

Bez pie czeń stwo oso bi ste po li cjan ta, Szczyt no 2004 r., s. 7.
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Art. 231 k.k.

§ 1. Funk cjo na riusz pu blicz ny, któ ry, prze kra cza jąc swo je upraw -
nie nia lub nie do peł nia jąc obo wiąz ków, dzia ła na szko dę in te re su
pu blicz ne go lub pry wat ne go, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no -
ści do lat 3.
§ 2. Je że li spraw ca do pusz cza się czy nu okre ślo ne go w par. 1
w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej lub oso bi stej, pod le ga ka -
rze po zba wie nia wol no ści do lat 10.
§ 3. Je że li spraw ca czy nu okre ślo ne go w par. 1 dzia ła nie umyśl -
nie i wy rzą dza istot ną szko dę, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze -
nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do lat 2.
§ 4. Prze pi su par. 2 nie sto su je się, je że li czyn wy czer pu je zna mio -
na czy nu za bro nio ne go okre ślo ne go w art. 228 (ko rup cja – red.).
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Nie ma ją wła snej sa li prób, ka len da rza

kon cer tów, gra ją tam, gdzie ich za pro -

szą: w klu bach w dniu św. Pa try ka,

na pik ni kach, ślu bach czy we se lach. A do wo -

dem na to, że są na praw dę nie źli, jest pew -

na hi sto ria. 

– Gra li śmy na pol sko -ir landz kim we se lu –

opo wia da pod kom. Ar ka diusz Ru baj czyk,

współ za ło ży ciel ze spo łu, na co dzień pra cu -

ją cy w ze spo le pre wen cji kry mi nal nej i nie -

let nich łódz kiej KMP. – Pan mło dy, ro do wi ty

Ir land czyk, w trak cie za ba wy za dzwo nił

do zna jo mych w kra ju i dał im po słu chać, jak

gra my. Po dob no ich opi nie by ły cał kiem po -

zy tyw ne – do da je skrom nie.

CEL TYC CY KA PŁA NI I PO ECI
Na zwa ze spo łu, Fi lids, na wią zu je do cel tyc -

kie go brac twa ka pła nów i fi lo zo fów zaj mu ją -

stle i low whi stle (fle ty pro ste), bo dh ran

(bę ben ra mo wy), bu zu ki (z wy glą du przy po -

mi na po więk szo ną man do li nę) czy irish but -

ton box (akor de on dia to nicz ny) to te

bar dziej nie ty po we. Mu zy ka, któ ra po wsta je

przy ich udzia le, na praw dę po tra fi za cza ro -

wać słu cha czy.
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Irlandzkie muzykowanie

Co łączy dziennikarza, harfistkę, biznesmena, specjalistkę PR i policjanta
poza tym, że są z Łodzi i okolic? Zamiłowanie do muzyki irlandzkiej. 
Z tej miłości w 2002 r. powstał zespół Filids, który piąte urodziny 
obchodził (koncertowo!) w Pałacu Poznańskiego, bardziej znanym jako
Muzeum Historii Miasta Łodzi.

cych się m.in. po ezją i hi sto rią. By stać się

jed nym z nich, po trze ba by ło wie lu lat na -

uki, obej mu ją cej pa mię cio we przy swo je nie

mi tów, le gend i ge ne alo gii sław nych ro dów.

Dzię ki tej wie dzy oraz umie jęt no ści im pro -

wi za cji po etyc kiej fi li do wie sta wa li się straż -

ni ka mi kul tu ry cel tyc kiej, strze gli tra dy cji

i oby cza jów. By li rów nież wróż bia rza mi, po -

tra fi li rzu cać za klę cia i od cza ro wy wać uro ki. 

Pa trząc na wy kształ ce nie człon ków ze spo -

łu, nie spo sób od mó wić słusz no ści wy bo ru

na zwy. Spo śród sied miu osób wła ści wie tyl -

ko je den z „oj ców za ło ży cie li” nie ma wy -

kształ ce nia mu zycz ne go (za to jest

ma gi strem hi sto rii); po zo sta li to ab sol wen ci

szkół mu zycz nych: har fist ka, gi ta rzy sta kla -

sycz ny, skrzy pek, aran żer jaz zo wy, fle cist ka...

In stru men ty, na któ rych gra ją, są rów nie nie -

zwy kłe jak oni sa mi – har fa cel tyc ka, tin whi -

Filidzi w pełnym
składzie, od lewej:
Maciej Kuliberda,
Marcin Lorenc,
Michał Makulski,
Magdalena
Krajewska, Maciej
Chodowski,
Arkadiusz
Rubajczyk, Dorota
Szyszkowska.
Poniżej:
współzałożyciel
zespołu Arek
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JAK TO Z „PRZĄ ŚNICZ KĄ” BY ŁO
– W re per tu arze ma my tra dy cyj ne utwo ry

cel tyc kie, głów nie ir landz kie, ale gra my też

me lo die szkoc kie czy bre toń skie – opo wia da

Arek Ru baj czyk. – Prze wa ża mu zy ka in stru -

men tal na, bar dzo ryt micz na i wręcz po ry wa -

ją ca do tań ca. Ale w na szym pro gra mie

oprócz tań ców, ta kich jak po lka, jig, re el czy

horn pi pe, są też prze pięk ne pie śni ir landz -

kie i szkoc kie, opo wia da ją ce o mi ło ści czy

sła wią ce daw nych bo ha te rów. Czer pie my

z tej tra dy cji peł ny mi gar ścia mi.

W mu zy ce Fi lids zna leźć moż na też pol -

skie ak cen ty. W cza sie ju bi le uszo we go kon -

cer tu w Pa ła cu Po znań skie go ze spół wy ko nał

jed ną z bar dziej zna nych me lo dii ir landz kich

Drow sy Mag gie, w któ rą wplótł Przą śnicz kę
Mo niusz ki, utwór, któ ry jest hym nem Ło dzi. 

– To ta ki gest w stro nę na sze go uko cha   -

ne go mia sta i je go hi sto rii – uśmie cha się

Arek. 

Cho ciaż w 2004 r. na gra li pły tę de mo ze

swo imi utwo ra mi („Bra ku je nam cza su

na wej ście do stu dia i na gra nie ma te ria łu

na ca łą pły tę” – mó wią Fi li dzi), to i tak naj -

więk sze wra że nie ro bi ich mu zy ka gra na na

ży wo, któ ra po pro stu po ry wa wszyst kich

do tań ca. Po li cjant mu zyk wspo mi na, że na

we se lu przy ja ciół, na któ rym gra li oni i nor -

mal na ka pe la, go ście chęt niej ba wi li się

przy ir landz kich ryt mach niż przy we sel nych

szla gie rach. 

WŁA SNA DRO GA
– Mu zy ka, gó ry i Ir lan dia to, po za mo ją ro -

dzi ną, mi ło ści ży cia – zwie rza się Arek. 

– Oprócz te go jest jesz cze jed na waż na pa sja

– służ ba w Po li cji. Za czy na łem od pra cy

w ko mi sa ria cie i od tam tej po ry przez 10 lat

zaj mo wa łem się wie lo ma za gad nie nia mi. Je -

stem dum ny z te go, że tu pra cu ję. Po li cja to

dla mnie przede wszyst kim wspa nia li, do -

świad cze ni lu dzie. 

Za nim zo stał po li cjan tem, uczył hi sto rii

w szko le; mun dur zde cy do wał się za ło żyć

pod wpły wem Paw ła, star sze go bra ta, któ ry

przed nim wstą pił do Po li cji. Obaj pra cu ją

w łódz kiej KMP. Pod kom. Ar ka diusz Ru baj -

czyk jest też opie ku nem klas po li cyj no -

-praw nych w XVIII LO od po cząt ku ich

– Mo im prze wod ni kiem by ła książ ka Bar
McCar thy'ego au tor stwa Pe te’a McCar -

thy’ego – mó wi. – Po jej lek tu rze po sta no wi -

łem, że w koń cu mu szę zo ba czyć to

wszyst ko na wła sne oczy. W Ir lan dii tra fi łem

na ma łą wio skę po ło żo ną nad Atlan ty kiem

i to by ła na praw dę nie wiel ka wio secz ka, bo

mia ła tyl ko trzy knaj py – śmie je się Arek. –

W jed nej z nich zo ba czy łem praw dzi wy re -

likt ir landz kich oby cza jów – bud kę swa ta. To

wy dzie lo na część ba ru, gdzie spo ty ka li się

mło dzi lu dzie swa ta ni so bie przez ro dzi ny. 

Z kwe stio na riu sza za miesz czo ne go na stro -

nie Fi li dów: św. To masz z Akwi nu na de pre sję
za le cał go rą cą ką piel al bo spo tka nie z przy ja -
ciół mi. Je śli ta kim spo tka niem jest wspól ne

mu zy ko wa nie, a na pew no jest, to ma rze nie

Ar ka o świę to wa niu 40. (co naj mniej!) uro -

dzin ze spo łu ma szan sę się speł nić. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Wal de mar Pio trow ski

O zespole Filids i jego muzyce więcej na stronie
www.filids.pl
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ist nie nia. Kla sy te po wsta ły w łódz kim ogól -

nia ku trzy la ta te mu, ma ją więc już pierw -

szych ab sol wen tów. W tym ro ku szkol nym

li ceum otwo rzy ło trzy kla sy po li cyj ne. 

– Jest bar dzo du żo chęt nych – mó wi pod -

kom. Ru baj czyk. – Naj cie kaw sze, że na bór

na ten rok od by wał się tyl ko do klas o tym

pro fi lu, nie by ło chęt nych do in nych klas.

Oprócz za jęć z po li cjan ta mi ucznio wie ma ją

też lek cje w łódz kim są dzie i w jed nym z za -

kła dów kar nych. 

Naj młod szy z bra ci Ru baj czy ków, An drzej

– też po li cjant, pra cu je w ko men dzie po wia -

to wej w Słup cy w Wiel ko pol sce. W ze szłym

ro ku na ma jo wym fe sty nie w tym mie ście

zja wi li się wszy scy trzej: Pa weł pre zen to wał

ko lek cję mun du rów po li cyj nych z róż nych

stron świa ta, a Arek przy wiózł ze so bą ma -

skot kę łódz kiej KMP – Ko ta Pre wen cju sza. 

BUD KA SWA TA
Mu zy ka cel tyc ka, któ ra dźwię kiem dud, ni -
czym po tęż ny grzmot, prze le wa ła się po nad po -
la mi bi tew i za grze wa ła do bo ju męż ne ser ca
szkoc kich wo jow ni ków; mu zy ka, któ ra to wa -
rzy szy ła że gla rzom, gdy opły wa li świat i od kry -
wa li no we lą dy (...) – tak pi szą o swej pa sji

Fi li dzi na swo jej stro nie in ter ne to wej. To

wła śnie ta mu zy ka za pro wa dzi ła Ar ka do Ir -

lan dii trzy la ta te mu. Kie dy po 18 la tach fa -

scy na cji w konkursie radiowym z wiedzy

o tym kraju wy grał 2 bi lety na sa mo lot do

Du bli na, nie mógł stra cić ta kiej oka zji. Jak

praw dzi wy bel fer prze mie rzał Zie lo ną Wy spę

szla kiem miejsc, o któ rych do tąd tyl ko czy tał. 

Na piąte urodziny w Pałacu Poznańskiego 
w Łodzi był ogromny tort i urodziwe tancerki

Dorota gra na harfie w łódzkim Teatrze
Wielkim. Maciej – specjalista m.in. od bazuki
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(...) Le żąc na tyl nej ka na pie sa mo cho du z gło wą tuż przy ko la nie

We in na, Sal ka zer k nę ła na je go ze ga rek, gdy nie cier pli wym ge stem

wy cią gnął go po raz ko lej ny. Dziew czy na zdzi wi ła się, że jest do pie -

ro dzie wią ta ra no. Wi dać bar dzo już od wy kła od dzien ne go świa tła,

sko ro ra zi ło ją w oczy, jak by to by ło po łu dnie. (...)

Gdy We inn ka zał Sal ce wy siąść, zo ba czy ła przed so bą wil lę.

Wpraw dzie nie tak wiel ką ani ład ną jak pa ła ce w „Trę do wa tej”,ale

i tak ni gdy nie by ła w ta kim do mu. (...)

Istot nie, był stół, krze sła i ka na pa, ale naj wię cej miej sca zaj mo wa -

ła elek trycz na ka me ra i po tęż na lam pa – więk sza niż u fo to gra fa

na Zie lo nej. A za miast dra bów Sal ka uj rza ła mło dą, dwu dzie sto kil ku -

let nią ko bie tę w wą skiej spód ni cy w we so łą kra tę, bluz ce li la z wiel -

kim koł nie rzem i mod nym wy wa to wa nym na ra mio nach ża kie cie

te go sa me go ko lo ru. Sta ła przy te le fo nie nie dba le opar ta o sto lik.

– Nie wró cisz wcze śniej, Zyg gie? Na praw dę? – za szcze bio ta ła wła -

śnie słod ko. – Ja ka szko da! No to cze kam o szó stej, tę sk nię.

„Chcą na grać film dla Ja ku ba? – prze mknę ło przez gło wę dziew -

czy nie. – Że ży ję...”.

– Pen sjo nar ka? – za py ta ła ko bie ta, kie dy już odło ży ła słu chaw kę.

Po pra wi ła wy stu dio wa nym ru chem ru de wło sy i po de szła do Sal ki. –

W za sa dzie mo że być. Zoj ka, bę dzie my za czy nać!

Ta zła pa ła ogłu pia łą dziew czy nę i za bra ła do ma łe go po ko iku

w koń cu ko ry ta rza, gdzie w dwóch du żych ku frach po nie wie ra ła się

ma sa ubrań. A wła ści wie prze brań ni czym na świę to Pu rim – obok

mie nią cych się bro ka tem i ce ki na mi suk ni le ża ły stro je lu do we, ja kaś

sta ra pe le ry na i trój gra nia sty ka pe lusz zu peł nie jak z ry cin w pod -

ręcz ni ku do hi sto rii. Zoj ka wy grze ba ła pli so wa ną spód ni cę, szkol ny

be ret i bluz kę z ma ry nar skim koł nie rzem.

– Wkła daj! – burk nę ła. – No już!

Prze stra szo na Sal ka zrzu ci ła swo ją prze po co ną i prze siąk nię tą piw -

nicz nym smro dem su kien kę. Przy na glo na, na go łe cia ło wło ży ła po -

da ną jej bluz kę.

– Ale to za ma łe – wy ją ka ła, po ka zu jąc, że szkol na spód ni ca się ga

jej le d wie do po ło wy uda.

– Bę dziesz mi się, kur wo, sta wiać?! – Zoj ka zła pa ła dziew czy nę

za wło sy, szyb kim ru chem okrę ci ła je so bie wo kół dło ni, a le wą pię -

ścią strze li ła Sal kę w żo łą dek. – Maj ty i poń czo chy masz tam. A pi -

śnĳ, że cię pan to fe lek uwie ra!

Za mil kła więc i drżą cy mi rę ka mi za ło ży ła wszyst ko, co Zoj ka ka -

za ła. Szar piąc nie mi ło sier nie, dzie wu cha uło ży ła też Sal ce wło sy. Gdy

wró ci ły do sa lo nu, za la ne go już świa tłem sil nej lam py, za ka me rą, pa -

ląc pa pie ro sa, stał ły sie ją cy, ospo wa ty fa cet w kra cia stej ko szu li.

– No wresz cie – po wie dział. – Gwiaz da, za czy na my?

Ru da ko bie ta pod nio sła się z fo te la i po ło ży ła dłoń na ra mie niu

Sal ki.

– Cze go tak się trzę siesz? – za py ta ła ni by cał kiem mi łym, mięk kim

gło sem, ale mi mo to dziew czy na wy czu ła w nim złość. – In ne tra fi -

ły go rzej. Masz, sia daj tam i czy taj.

Cy try nów na po słusz nie wzię ła książ kę, po de szła do ka na py, spoj -

rza ła na okład kę... Nie mal wy krzyk nę ła – to był ta ki sam pod ręcz nik

ła ci ny, z ja kie go drę czy ła ją Hirsz ka. Te raz wie le by da ła, że by znów

ją ktoś od py ty wał z ac cu sa ti vów i de kli na cji, że by to by ło jej je dy ne

zmar twie nie.

– Jak ty sie dzisz?! – wy dar ła się Gwiaz da. – Je steś u sie bie w do -

mu, nie na przy ję ciu u ciot ki! Wy żej ko la no. Uda roz chyl. Wy god nie!

Nie umiesz wy god nie sie dzieć?! (...)

– Je steś w do mu, uczysz się z książ ki – in stru owa ła ją już spo koj -

niej ru da ko bie ta. – Za chwi lę ty mi drzwia mi wej dzie twój ko re pe -
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„Komisarz Maciejewski. Kino V

Gdy by nie współ cze sne ta blicz ki na drzwiach lu bel skie go ho te lu

Eu ro pa, moż na by po my śleć, że to lata 30., a gra na to we mun du ry 

po li cjan tów zwia stu ją ja kąś po waż ną ak cję. A to by ła... pro mo cja 

dru giej już po wie ści o ko mi sa rzu Ma cie jew skim.

Au tor Mar cin Wroń ski i je go go ście zo sta li do pro wa dze ni do sa li

kon fe ren cyj nej prze ro bio nej na przed wo jen ny ko mi sa riat. Wiel kie dę -

bo we biur ko, ma szy na do pi sa nia, te le fon na korb kę, a na wet por tret

mar szał ka na ścia nie – to wy po sa że nie praw dzi we go lwow skie go ko -

mi sa ria tu Po li cji Pań stwo wej. Przez la ta gro ma dzi li je współ cze śni po -

li cjan ci – sier żant Ka mil Zy dlew ski (do nie daw na prze wod nik psa,

te raz w pre wen cji w Lu bar to wie) i sierż. sztab. Da riusz Woj tal (tech -

nik kry mi na li sty ki w Par cze wie). Obaj funk cjo na riu sze na le żą do 

Sek cji Po li cji Pań stwo wej okrę gu Lwów Gru py Re kon struk cji Hi sto -

rycz nej „Że la zny Orzeł”.

Pod czas lu bel skie go hap pe nin gu star szy po ste run ko wy Zy dlew ski

(z cen zu sem, czy li ma tu rą – pod kre ślał) i star szy przo dow nik Woj tal

Doprowadzenie
autora
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o Venus” fragmenty
ty tor. Ty go bar dzo lu bisz, ale je steś prze cież skrom ną pa nien ką –

za śmia ła się nie przy jem nie. – I al bo to za grasz, al bo wró cisz, skąd

przy je cha łaś.

Za gra? Ka me ra? Film? To był ja kiś wa riac ki sen, któ re go sen su zu -

peł nie nie ro zu mia ła. Ale wo la ła to, niż się obu dzić – w piw nicz nym

ma ga zy nie na sien ni ku.

– Ka me ra po szła! – za wo łał ły sy. (...)

Skrzyp nę ły drzwi. Sal ka od wró ci ła wzrok od książ ki.

– Ja kub?... Ja kub! – wy krzyk nę ła.

Rzu ci ła się ku na rze czo ne mu, wy cią ga jąc rę ce. Ospo wa ty za klął, bo

le d wie na dą żył za nią z obiek ty wem, ale Gwiaz da z uśmie chem po -

ki wa ła gło wą. Tak wła śnie pen sjo na recz ka po win na wi tać uko cha ne -

go ko re pe ty to ra.

– Ja kub, Ja kub – po wta rza ła dziew czy na, a on bez sło wa za pro wa -

dził ją z po wro tem na śro dek po ko ju i pchnął na ka na pę.

Spód nicz ka znów za dar ła się do gó ry, jed nak Sal ka na wet nie zwró -

ci ła na to uwa gi. Pa trzy ła tyl ko, jak jej na rze czo ny, wciąż nic nie mó -

wiąc, zdej mu je ma ry nar kę i roz pi na spodnie.

***

Śru ba nie był za chwy co ny, że We inn nie wra ca ra zem z nim. Zno -

wu przyj dzie sa me mu od wo zić dziew czy nę na No wy Ko śmi nek. Co

praw da gdy ta wy szła od Gwiaz dy, wy glą da ła na cał kiem uro bio ną,

ale wia do mo, co mo że kur wie strze lić do łba po dro dze? A on prze -

cież nie ma oczu na du pie, że by jej prze szko dzić, jak za cznie drzeć

mor dę al bo spró bu je wy sko czyć pod czas jaz dy.

– Trza ją w ba gaż nik. – Po krę cił gło wą szo fer. – Ina czej nie da ra -

dy. (...)

Dziew czy na po ru sza ła się z tru dem, jak by mia ła ro dzić. Kil ka ra -

zy mu siał po wtó rzyć, że by we szła do ba gaż ni ka, ale gdy w koń cu to

do niej do tar ło, speł ni ła po le ce nie bez żad nych bab skich fa na be rii.

Śru ba spraw dził, czy kla pa do brze trzy ma, i usiadł za kół kiem. Za pu -

ścił mo tor swo je go mer ce de sa. (...)

Środ kiem Cze skiej su nął w je go stro nę czar ny CWS.

Śru ba wci snął pe dał ha mul ca i jed no cze śnie za cią gnął ręcz ny. Pię -

ścią wal nął w klak son. Oba wo zy za ha mo wa ły, nie mal do ty ka jąc się

zde rza ka mi. Co ro bi ło ele ganc kie au to w ta kiej dziel ni cy, kie row ca

w tym mo men cie wca le się nie za sta na wiał – chciał wy co fać, ale z ty -

łu przy blo ko wa ła go tak sów ka.

– No co jest, do cięż kiej cho le ry?! – ta ry fiarz wy sta wił gło wę. – Ga -

blo ta na war szaw skich nu me rach, a jeź dzisz pan jak chłop fu rą w tar -

no pol skiem!

– Czep się pan prą du, jak nie masz cze go! – od krzyk nął Śru ba. –

Wstecz ny i jaz da!

– Ja?! – tak sów karz otwo rzył drzwi i wy siadł, a ra zem z nim pa sa -

żer, po wia to wy ele gant w prąż ko wa nym gar ni tu rze i z kra wa tem

w pra wie że od bla sko we gro chy. – Ja ja dę z głów nej dro gi, a pan żeś

na pod po rząd ko wa nej.

Śru ba do ci snął klak son, jed nak CWS ani drgnął. Za to trą bie nie

zwró ci ło uwa gę po li cyj ne go pa tro lu. Dwóch mun du ro wych z ka ra bi -

na mi na ra mio nach wy szło wła śnie zza ro gu.

„Z ar ma ta mi w mie ście w bia ły dzień?...” – zdzi wił się Śru ba. – Pa -

no wie wła dza, nic się nie sta ło, nie ma na wet stłucz ki – po wie dział

na jed nym wy de chu, opusz cza jąc szy bę. – Ten pan w fia ci ku się cof -

nie, ja wy ja dę i ko niec afe ry.

– Już ja ci się cof nę, nie wiesz cza sem! – burk nął tak sów karz, a je -

go pa sa żer ru szył w stro nę au ta Śru by.

W tym sa mym mo men cie z CWS -a wy siadł po tęż nie zbu do wa ny

gość – ta ki to miał by szan sę ze Sztek ke rem na wet bez kan tów.

– Cze go pan nie je dziesz? Nam się spie szy.

– A ja to ni by je stem u cio ci na imie ni nach?! – wy krzyk nął ele gan -

cik, ko piąc ze zło ścią zde rzak mer ca. 

Śru ba wy sko czył z wo zu. Chciał ode pchnąć te go wy bry lan to wa ne -

go cha ma, ale za gro dził mu dro gę po li cjant.

– Do ku men ty! – za żą dał, zdej mu jąc ka ra bin z ra mie nia.

A ele gan cik kop nął au to jesz cze raz i wte dy z wnę trza ba gaż ni ka

od po wie dzia ło mu na tar czy we stu ka nie.

– Po li cja na zie mię bo strze lam! – kil ka gło sów zla ło się w je den

wrzask i Śru ba zo ba czył lu fy wy mie rzo ne w nie go ze wszyst kich

stron. Za nim zdą żył co kol wiek zro bić, ten typ z CWS -a kop nął go

pod ko la no i roz płasz czył na bru ku. Czy jeś dło nie za czę ły ob ma cy wać

kie sze nie, a gdy zna la zły gna ta, nie mal wy ła ma no szo fe ro wi rę ce i za -

ci śnię to na nich kaj dan ki.

Do pie ro le żąc, za uwa żył, że od stro ny Cze skiej ko bie ta w po li cyj -

nym mun du rze pro wa dzi pod rę kę za pła ka ną dziew czy nę, jed ną

z tych z „ma ga zy nu”. A więc po „to wa rze”, no i po za wo dach...

– Miał pan ra cję, przo dow ni ku Le piń ski. A nie do wie rza łem – usły -

szał Śru ba po nad gło wą.

Za chwi lę zgrzyt nę ła kla pa ba gaż ni ka.

– No, nic się nie bój, dziec ko. – To mó wił

ten wy so ki, szo fer nie miał wąt pli wo ści. –

Je ste śmy z po li cji. Nic ci nie gro zi. (...) �

Mar cin Wroń ski (ur. 1972) – pi sarz, 
re dak tor, tek ściarz ka ba re to wy. W li s-
to pa dzie ubie głe go ro ku na kła dem 
wy daw nic twa Red Hor se wy dał kry -
mi nał re tro „Ko mi sarz Ma cie jew ski. 
Mor der stwo pod cen zu rą”. W paź dzier -
ni ku tego roku ukazała się pre mie ra 
„Ki no Ve nus”.

(su mia sty wąs do da wał mu po wa gi na leż nej na czel ni ko wi po ste run -

ku) tak bar dzo wczu li się w ro le, że na wet au to ra po wie ści po trak to -

wa li si ło wo i ka za li mu... dzwo nić do Ma cie jew skie go.

Choć ko niec paź dzier ni ka był pięk ny, szef kuch ni ser wo wał

(tylko dla nie zmo to ry zo wa nych) ka wę z prą dem – ulu bio ny na pój

ko mi sa rza Ma cie jew skie go. Go ście, wy cho dzą cy z książ ką opa trzo -

ną au to gra fem, by li od pro wa dza ni przez trzech mło dych „przed -

wo jen nych” po li cjan tów. Tyl ko współ cze sne fry zu ry zdra dza ły, że to

nie cał kiem praw dzi wi po ste run ko wi, a stu den ci z gru py Event

Tek tu ra. 

���

„Ko mi sarz Ma cie jew ski. Ki no Ve nus” to dru ga po wieść Mar ci na

Wroń skie go, któ rej bo ha te rem jest Zy ga Ma cie jew ski – przed wo jen -

ny lu bel ski gli na z krwi i ko ści. W pierw szej, sprzed ro ku, roz pra co -

wy wał mord na tle po li tycz nym. Tym ra zem przy cho dzi mu zmie rzyć

się z gan giem han dla rzy ko bie ta mi, a na wet oso bi ście się w ten pro -

ce der po nie kąd uwi kła. Wszyst ko to z za cho wa niem re aliów przed -

wo jen ne go Lu bli na (i ca łej – wiel kiej wte dy – Pol ski), z kli ma tem

i szcze gó ła mi do ty czą cy mi służ by stró żów pra wa, któ rych nie po -

wsty dził by się nie je den hi sto ryk po li cji. To, co nie zmie ści ło się

w książ ce, na www.wron ski.word press.com. �

IRE NA FE DO RO WICZ

Komisarz Maciejewski. Kino Venus. Wydawnictwo Red Horse, Lublin 2008
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Jest Pan aktorem teatralnym, od ponad 20 lat
związanym z warszawskim Teatrem Ateneum. 
Czy po zagraniu policjanta w serialu „Ranczo” stał się
Pan bardziej rozpoznawalny?

– Szcze rze mó wiąc, nie przy wią zy wa łem ni gdy do te -

go wa gi. Je stem zbyt dłu go na sce nie, by się przej mo wać

po pu lar no ścią. Jed nak nie wąt pli wie po „Ran czu” sta -

łem się oso bą dość roz po zna wal ną. 

Jesienią tego roku zakończyły się zdjęcia do czwartej
serii „Rancza” – czy to już definitywny koniec 
tej produkcji?

– Tak, czwar ta se ria jest już ostat nią – sce na riusz

do mknął wszyst kie wąt ki po ru sza ne w ko lej nych od -

cin kach. We dług mnie ewen tu al na na stęp na część

by ła by już spo rym nad uży ciem po pu lar no ści se ria lu.

Jest on pew ne go ro dza ju fe no me nem: od wie lu lat

nie zda rzy ło się, by se rial te le wi zyj ny aż tak za chwy -

cił pu blicz ność i wzbu dził tak ogrom ne za in te re so -

wa nie. 

Z czego, według Pana, bierze się ten sukces?
– To za słu ga sce na riu sza, re we la cyj nie do bra nej ob -

sa dy i świet nej re ży se rii Wojt ka Adam czy ka. Wy da je mi

się, że by ło za po trze bo wa nie na te go ro dza ju pro duk -

cję. Wi dzo wie, wśród tych wszyst kich za wi ro wań wo kół

ROZRYWKA Arkadiusz Nader, aktor POLICJA 997       grudzień 2008 r.48
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nas, chcie li po czuć się jak w ro dzi nie, a to da wa ły im se -

ria lo we Wil ko wy je. Oczy wi ście, tam też są kon flik ty

i spo ry, ale se rial stwa rza praw dzi wie ro dzin ny kli mat –

je go bo ha te ro wie, mi mo że kłó cą się i sprze cza ją, są ra -

zem, two rzą spo łecz ność, w któ rej każ dy mo że li czyć

na in nych. Po pro stu se rial za spo ko ił tę po trze bę. Oglą -

da ły go ca łe ro dzi ny, a po za tym na wią zy wał do tra dy cji

naj lep szych pol skich ko me dii, jak „Sa mi swoi” czy „Nie

ma moc nych”.

Postać grana przez Pana, policjant Stasiek, świetnie
się wpisuje w ten swojski klimat polskiej prowincji. 
Czy wilkowyjski funkcjonariusz ma jakieś nazwisko?

– Sta sio to Sta sio i ty le. Na zwi sko nie jest mu po -

trzeb ne – mo że to i le piej, bo by się mo gło ko muś

z czymś sko ja rzyć. To uro czy czło wiek, cho ciaż, mó -

wiąc naj oględ niej, nie co pier do ło wa ty. Jest ta kim tro -

chę po py cha dłem wój to wym, ale my ślę, że to ce lo wy

za bieg sce na rzy stów. Dla mnie ja ko od twór cy tej po -

sta ci ta ka sy tu acja by ła wy zwa niem ak tor skim. 

Na pew no nie by ło ni czy im za mia rem ośmie sza nie

praw dzi wej Po li cji. Aspi rant Sta siek nie ma nic wspól -

ne go z ja kim kol wiek ży wym po li cjan tem – to wy my -

ślo na oso ba, któ rej lo sy i spo sób my śle nia są

ab so lut nie fik cyj ne. Jed nak my ślę, że bar dzo ją po lu -

bi łem – wil ko wyj ski po li cjant prze cież nie jest głup -

kiem, ma swój ro zum, jest cie płym, czu łym i mi łym

czło wie kiem, któ ry mo że trosz kę póź niej re agu je

na pew ne rze czy i to wzbu dza uśmiech u osób, któ re

go oglą da ją. 

Podjąłby się Pan po raz drugi takiej roli, ale już
w bardziej poważnej konwencji? 

– Oczy wi ście, że tak – by le by to znów nie był ktoś

w ty pie Sta sia. Ta po stać jest już za mknię tą ca ło ścią

i nie wra caj my do niej. Nie ma co po wie lać te go bo -

ha te ra, bo na gle znaj dzie my się w ja kiejś szu flad ce,

a te go bym nie chciał. Nie wiem, jak by mnie wi dzo -

wie od bie ra li, gdy bym za grał te raz po li cjan ta na po -

waż nie, czy był by to prze ko nu ją cy prze kaz, ale bar dzo

chęt nie bym spró bo wał. 

Do brze się sta ło, że nie po ja wił się po mysł, by ro -

bić ze Sta sia ja kie goś su per gli nę w sty lu po li cjan tów

z „Pit bul la”. Je go bez rad ność, mo im zda niem, wy ni -

ka z ota cza ją cej go rze czy wi sto ści, któ ra go czę sto za -

ska ku je. W kon wen cji ko me dio wej, w któ rą Sta siek

zo stał wpi sa ny, ta ce cha jest je go za le tą, na to miast

ab so lut nie nie pa su je praw dzi we mu funk cjo na riu szo -

wi – ża den po li cjant z krwi i ko ści nie mo że być ta ki,

jak Sta sio i nie są dzę, by ta ki dru gi zna lazł się w Pol -

sce. 

Zresz tą, je śli się od twa rza się ja kąś po stać przez

czte ry la ta, nie spo sób nie prze jąć jej cech. Aby ko goś

za grać, mu si my zna leźć w so bie ja kieś po do bień stwo

do nie go. Kie dy mu szę za ła twić coś w urzę dzie, na gle

od naj du ję u sie bie wszyst kie ce chy Staś ka, zwłasz cza

je go nie po rad ność. W in sty tu cjach czu ję się zu peł nie

bez rad ny, kom plet nie nie mam po ję cia, co ro bić. Ma -

gia okie nek i sie dzą cych w nich urzęd ni ków tak mnie

opa no wu je, że moż na wmó wić mi wszyst ko. Ro bię się

wte dy ga po wa ty i wy da je mi się, że wie lu lu dzi tak

się czu je w urzę dach. 

Jak, Pana zdaniem, prawdziwi policjanci mogą
odbierać pańskiego bohatera?

– Kie dy na sze mu re ży se ro wi Wojt ko wi Adam czy ko -

wi zda rzy ło się być za trzy ma nym za prze kro cze nie

pręd ko ści, za czął roz ma wiać z po li cjan tem, czy nie

moż na by po trak to wać je go man da tu ulgo wo, bo wła -

śnie spie szy się do wy twór ni mon to wać se rial „Ran -

czo”, w któ rym gra też ta ki je den po li cjant, bar dzo

sym pa tycz ny. Na co po li cjant, ten praw dzi wy, od po -

wie dział, że nie ma mo wy, Woj tek do sta nie i punk ty,

i man dat, bo ta kich głu pich po li cjan tów jak Sta siek to

w Pol sce nie ma. 

Z dru giej stro ny, gdy krę ci li śmy pierw sze od cin ki

„Ran cza” w Je ru za lu, miesz kań cy te go mia stecz ka nie

by li jesz cze oswo je ni z eki pą fil mo wą i ak to ra mi. Kie dy

cze ka łem na swo je uję cia – by łem w mun du rze i sta łem

obok ra dio wo zu – po de szła do mnie star sza pa ni i po -

pro si ła o in ter wen cję w ja kiejś awan tu rze do mo wej u są -

sia dów. Po wie dzia łem jej, że nie je stem praw dzi wym

po li cjan tem, tyl ko ak to rem, ale nie chcia ła mi uwie rzyć.

Po dob nie kie dyś z Ce za rym Ża kiem ro bi li śmy za ku py

w lo kal nym skle pie: on w nor mal nym ubra niu, ja znów

w mun du rze. Je go bez szem ra nia prze pu ści li bez ko lej -

ki, bo to prze cież zna ny ak tor, a ja, ja ko funk cjo na riusz

sto ją cy na stra ży po rząd ku pu blicz ne go, mu sia łem od -

stać swo je. Za to bez mun du ru po li cjan ta Staś ka lu dzie

mnie w ogó le nie roz po zna ją.

Czy wyjawi Pan, jak potoczą się losy Stasia w ostatniej
serii „Rancza”?

– Nie chciał bym zdra dzać wy da rzeń z czwar tej se rii,

ale po wiem tyl ko, że za leż ność Staś ka od wój ta bar dzo

się roz my wa w ostat nich od cin kach. Ja ko funk cjo na riusz

pań stwo wy Sta sio nie mo że być zbyt sa mo dziel ny, je śli

cho dzi o peł nie nie służ by, lecz ja ko czło wiek po wo li za -

czy na my śleć nie za leż nie. W czwar tej se rii sta ra się

mieć swo je po glą dy i w koń cu wstę pu je w zwią zek z ko -

bie tą, co znacz nie zmie nia je go spo sób pa trze nia

na świat. 

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Krzysz tof Wel l man/eR Be

grudzień 2008 r.       POLICJA 997 Arkadiusz Nader, aktor  ROZRYWKA 49

Ar ka diusz Na der (ur. w 1963 r.). W 1987 r. ukoń czył war szaw ską PWST
i zo stał za an ga żo wa ny do Te atru Ate neum w War sza wie. Te le wi dzom naj -
bar dziej zna ny jest z ro li po li cjan ta Staś ka w se ria lu „Ran czo”, a wi dow -
ni te atral nej z waż niej szych ról za gra nych w Ate neum: wiel kie go księ cia
Kon stan te go w „Paw le Pierw szym” Dy mi tra Me reż kow skie go w reż.
Krzysz to fa Za le skie go (pre mie ra w 1989 r.), Ber nan da w „Śmier ci ko mi -
wo ja że ra” Ar thu ra Mil le ra w reż. Fe lik sa Fal ka (1992 r.), Tie le gi na w „Wu -
jasz ku Wa ni” An to nie go Cze cho wa w reż. To ma sza Ko ni ny (1998 r.), 
dr. Ar cham bau da w „Ko la cji dla głup ca” Fran ci sa Ve be ra w reż. Woj cie -
cha Adam czy ka (2001 r.) czy Za mie to wa w „Zbrod ni i ka rze” Fio do ra 
Do sto jew skie go w reż. Bar ba ry Sass (2006 r.). Obec nie ak to ra moż -
na oglą dać w naj now szej sztu ce Te atru Ate neum „Odej ścia” Václa va 
Ha vla w reż. Iza bel li Cy wiń skiej.
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Numer zamknięto: 18.11.2008 r.
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 

za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia 
re dak cyj ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo

nie od płat ne go pu bli ko wa nia li stów.
Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż li wość 

nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych 
ma te riałów na wła snej stro nie in ter ne to wej. 

Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów
i ma te riałów spon so ro wa nych re dak cja 

nie od po wia da.
Zamówienia na prenumeratę przyjmują: 

• jed nost ki kol por ta żo we „RUCH” SA wła ści we dla 
miej sca za miesz ka nia. In for ma cja pod nu me rem

in fo li nii 0-804-200-600
• (prenumerata zbiorowa) od działy fir my „Kol por ter”

na te re nie całe go kra ju pod nu me rem in fo li nii
0-801-205-555 lub na stro nie in ter ne to wej 

http://www.kol por ter -spo lka -ak cyj na.com.pl/pre nu me ra ta.asp

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.
Egzemplarze miesięcznika 

w policyjnej dystrybucji wewnętrznej
są bezpłatne.

miesięcznik KGP

Jest ta ki mo ment, kie dy czło wiek prze -

sta je wie rzyć w Świę te go Mi ko ła ja. Dla

jed nych przy cho dzi on wte dy, kie dy zo -

rien tu ją się, że ko za ki wy sta ją ce spod czer -

wo ne go stro ju są łu dzą co po dob ne do bu tów

wuj ka Kaz ka. In ni przez czas ja kiś jesz cze

trwa ją w tej wie rze, tłu ma cząc so bie, że prze -

cież w Ro va nie mi też mo że być sklep sie ci

„BTO – Bar dzo Ta nie Obu wa nie”. Co praw -

da mo że dzi wić, że bu ty świę te go ma ją iden -

tycz nie zdar te czub ki (wuj ko wi Kaz ko wi

zdar li ta ta i wu jek Ry siek pod czas nie uważ -

ne go trans por tu z re stau ra cji do tak sów ki

po ubie gło rocz nym syl we strze), ale to są in -

tym ne spra wy Mi ko ła jów.

Jed nak, jak wy ni ka z ba dań, w Pol sce 87

proc. osób, któ re ukoń czy ły 21. rok ży cia,

w świę te go roz no szą ce go pre zen ty już nie

wie rzy. 3 proc. wie rzy, 4 proc. nie ma zda -

nia, 6 proc. wie rzy w po wo dze nie re for my

służ by zdro wia (czy li też na le ży je za li czyć

do gro na osób wie rzą cych w ist nie nie Świę -

te go Mi ko ła ja). No do brze, przy znam się, że

wy my śli łem so bie te ba da nia na uży tek te go

tek stu, ale na pew no ja kieś ist nie ją, bo ba da -

cze zaj mu ją się wszyst kim. Je śli po tra fią ha -

bi li to wać się, spraw dza jąc, ja ki pro cent lu dzi

na świe cie wo li uży wać sze lesz czą cych re kla -

mó wek, a ja ki nie sze lesz czą cych, to o wia rę

w Mi ko ła ja też na pew no py ta ją. Kil ka lat te -

mu tra fi łem w in ter ne cie na rze ko mo na uko -

we do wo dy na nie ist nie nie św. Mi ko ła ja. Ich

au tor twier dził m.in., że „św. Mi ko łaj ma 31
świą tecz nych ro bo czo go dzin, dzię ki stre fom cza -
so wym i ro ta cji Zie mi. Przyj mij my, że po ru sza
się ze wscho du na za chód (co wy da je się lo gicz -
ne). Z ob li czeń wy ni ka, że wy ko nu je 822,6 wi -
zy ty na se kun dę… W każ dej z 31 go dzin dro gi
św. Mi ko łaj mu si po ko nać 121,5 mi lio na ki lo -
me trów bez tym cza so wych po sto jów, wli cza jąc
w to kar mie nie re ni fe rów itp. Ozna cza to, że sa -
nie św. Mi ko ła ja po ru sza ją się z pręd ko ścią

33 750 ki lo me -
trów na se kun dę,
czy li nie ca łe dzie -
sięć ra zy wol niej
niż świa tło…”.

Ja ki mą dra la!

Cie kaw je stem,

czy tak sa mo

mą drzył się, kie -

dy pan z si wą

bro dą ka zał mu

w y  r e  c y  t o  w a ć

wier szyk i py tał,

czy był w tym

ro ku grzecz ny?

W każ dym ra zie uwa żam, że po za chły -

śnię ciu się do ro sło ścią, po okre sie nie wia ry,

każ dy z nas po wi nien sta rać się w so bie wy -

ra biać po now ną wia rę w ist nie nie św. Mi ko -

ła ja. Mo że ktoś uzna to za prze jaw

zdzie cin nie nia, ale o ile przy jem niej bę dzie

się ży ło z na dzie ją, że ktoś przyj dzie, weź mie

na ko lan ko, „po gil ga” si wą (choć by na wet

i przy kle ja ną) bro dą i da ja kiś pre zent.

Wszyst kim – tym, któ rzy jesz cze wie rzą,

i tym, któ rzy jesz cze nie wie rzą, de dy ku ję:

DWA LI STY

Dro gi Świę ty Mi ko ła ju,
To jest list z ta kie go kra ju,
Któ ry wio sną pach nie ró żą,
W któ rym dzie ci miesz ka du żo,
I choć one róż ne są,
Wszyst kie ra zem bar dzo chcą:
Chmu ry do sy pa nia śnie gu,
Że by za wsze mieć ko le gów,
Kre dek, że by świat ma lo wać,
Że by ma ma by ła zdro wa,
La su do ro bie nia echa,
Że by ta ta się uśmie chał…
Mi ko ła ju, dzie ci stąd
Ży czą Ci We so łych Świąt!

�

To jest Świę ty Mi ko ła ju
Dru gi list z ta kie go kra ju,
W któ rym czło wiek na czło wie ka
Cza sem dłu go mu si cze kać…
Mi ko ła ju, tyl ko Ty
Mo żesz spo wo do wać by:
Wstę po wa ły rze sze ca łe
Do Stron nic twa Pa sto ra łek,
Że by śmy skle ili no wy
Łań cuch Uczuć Cho in ko wych,
Po ma ga ło ko mu trze ba
To wa rzy stwo Gwiazd ki z Nie ba…
Mi ko ła ju, wszy scy stąd
Ży czą Ci We so łych Świąt!

Niech Ci Mi ko ła ju dru hu,
Kwiat za kwit nie na ko żu chu,
Niech Ci świat otu chy do da,
Niech Ci ro śnie cie pła bro da…
A gdy się owi niesz w koc
Niech Cię tu li Ci cha Noc.

I jesz cze słów ko do tych, któ rzy w świę ta

bę dą na służ bie. Ży czę, że by się oka za ło, że

to nie praw da, że „służ ba nie druż ba”. Je śli

to z lek ka ob co brzmią ce sło wo po cho dzi od

ro syj skie go wy ra zu ozna cza ją ce go „przy jaźń”,

to niech się w Bo że Na ro dze nie zda rzy. Za -

tem We so łych Świąt i „Służ ba Druż ba”. �

ARTUR ANDRUS
zdj. GA/JP

Wierzyć czy nie wierzyć
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