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.TYLKO ŻYCIE.
Przemoc w rodzinie
Najsłabsze ogniwo – w powstrzymywaniu przemocy domowej to
wymiar sprawiedliwości
Dyskryminacja
To oni bili? – prokurator ujawnił dane i wizerunki podejrzanych
o pobicie czarnoskórego Francuza w Białymstoku

.ŚWIAT.
Drogówka w Wielkiej Brytanii
Jak to robią w Yorkshire – czterech polskich policjantów
wspólnie z brytyjskimi stróżami prawa patrolowało drogi

.90 LAT POLSKIEJ POLICJI.
Od nagana do kałacha – w początkach istnienia Policji
Państwowej najchętniej przyjmowano kandydatów z własną
bronią, o jej pochodzenie nikt nie pytał

.POLICYJNY PITAWAL.
Tragedia pod wpływem
Plama na honorze – zjawisko alkoholizmu w II RP nie było czymś
wyjątkowym. Plaga ta dotknęła również policjantów

.PAMIĘĆ.
Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin
Spotkanie w Ostaszkowie – bracia Kononowie pierwszy raz 
po 60 latach mogli zapalić znicze na grobach ojca i stryja
Nie tylko tu i teraz – rozmowa z Tadeuszem Kononem, 
prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939

.RECENZJE.
Kryminalistyka
Praktycy dla praktyków – Kryminalistyka – czyli rzecz
o metodach śledczych; Vademecum technika kryminalistyki

.PRAWO.
Poszukiwanie zabytków
Jak kopać legalnie – Zjawisko „poszukiwania skarbów” przybiera
na sile, ale żeby było legalne, trzeba spełnić określone warunki

.SPORT.
Bieganie, pływanie, pięciobój
Sierż. Aleksandra Saraceń – z warszawskiej Pragi została
mistrzynią Polski w maratonie policjantów w Dębnie, to tylko
jeden z jej licznych sukcesów sportowych

.ROZRYWKA.
Kryminał ze sfer uczniowskich
„Mors, Pinky i ostatnia przesyłka” – fragmenty piątego tomu
przygód szkolnych detektywów
Szkolni detektywi są wśród nas – rozmowa 
z Dariuszem Rekoszem, autorem
Krzyżówka nr 2
Okiem satyryka
Patataj na kolankach – policjanci też potrzebują czułości...
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.KRAJ.
Rozmaitości

.TYLKO SŁUŻBA.
Logistyka
Zaczynamy od siebie – rozmowa z insp. Andrzejem Trelą,
zastępcą komendanta głównego Policji, o oszczędzaniu
i racjonalizacji
Konwoje
„Dworzec” – co środę przez punkt wymiany osób
konwojowanych w Piotrkowie Trybunalskim przewija się
około 200 osób
Policyjni nurkowie
Widziane spod powierzchni – Polska jest jedynym państwem
w Unii Europejskiej, które nie ma etatowych nurków
w formacjach policyjnych
Policja a prawa człowieka
Przeciw dyskryminacji – ideą programu Przeciwdziałanie
dyskryminacji w Policji jest lepsze przygotowanie formacji
do rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją grup
marginalizowanych 
Przestępczość samochodowa
Sposób na złodzieja – Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji
Pojazdów to międzynarodowy system dla policyjnych
i sądowych specjalistów oraz ekspertów
Historia fotografii kryminalistycznej
Z policyjnych kartotek – fotografia to ważne narzędzie
w wyjaśnianiu przestępstw 
Kryminalistyka 
Warte więcej niż tysiąc słów – oprócz fotografii sygnalitycznej
rozróżniamy w kryminalistyce fotografię detektywną, badawczą
i dokumentacyjną
Uzbrojenie
Z czego strzela Policja? – przez ostatnie dwa lata polska Policja
kupiła 30 tys. sztuk nowej broni, 70 procent funkcjonariuszy ma
już nowoczesne pistolety
Czerwona taktyka
Przeżyć strefę śmierci – łatwiej wyszkolić policjanta
w podstawowych czynnościach ratowniczych, niż ratownika
medycznego nauczyć bojowych działań taktycznych
Stres w Policji
Pomóż sobie sam – trening autogenny oddziałuje zarówno
na funkcje somatyczne, jak i psychiczne

.PASJE.
Nurkowanie
Z „gaśnicami” na plecach – studenci WSPol. tworzą 20-osobową
grupę miłośników płetwonurkowania i morsowania

.O NAS.
Policja a społeczeństwo
Dwie konferencje – 1. o społecznym odbiorze działań policji
w krajach Grupy Salzburskiej i o zaufaniu do służb porządku
publicznego; 2. o roli dzielnicowych w polskiej Policji zdjęcie Paweł Ostaszewski
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Na okładce: sierż. Aleksandra Saraceń na treningu
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Nasz ju bi le usz 
Z oka zji wy da nia 50. nu me ru mie sięcz ni ka

„Po li cja 997” z ze spo łem re dak cyj nym spo -

tkał się gen. insp. An drzej Ma te juk, ko men -

dant głów ny Po li cji. 

By ła to pierw sza wi zy ta sze fa Po li cji w sie -

dzi bie re dak cji od jej po wsta nia w kwiet -

niu 2005 r. Bo ha te rem spo tka nia był

– jak że by ina czej – ju bi le uszo wy nu mer,

a głów nym te ma tem roz mów – funk cjo no wa -

nie mie sięcz ni ka w tych trud nych cza sach. �

IF

116 000
– to nu mer bez płat ne go te le fo nu w spra -

wie za gi nio ne go dziec ka. Dy żu ru ją przy nim

spe cja li ści fun da cji Ita ka, któ rzy po ma ga ją

w or ga ni za cji po szu ki wań, udzie la ją wspar cia

ro dzi com i opie ku nom za gi nio nych dzie ci

i na sto lat ków oraz zbie ra ją in for ma cje o ich

za gi nię ciach, a po zwe ry fi ko wa niu prze ka zu -

ją Po li cji. Li nia dzia ła ca łą do bę, przez sie -

dem dni w ty go dniu, w ca łym kra ju.

Po ro zu mie nie mię dzy Po li cją a fun da cją

Ita ka pod pi sa no 25 ma ja br., w Mię dzy na ro -

do wym Dniu Dziec ka Za gi nio ne go,

Co dzien nie gi nie dwo je dzie ci w wie ku

8–14 lat, a co trzy dni bez wie ści prze pa da

dziec ko po ni żej sied miu lat. Po li cja co dzień

przyj mu je zgło sze nia o 10 za gi nio nych na sto -

lat kach w wie ku 14–17 lat. �

AW

Uwa ga na kar ty 
W dniach 13–15 ma ja 2009 ro ku w Wyż szej

Szko le Po li cji w Szczyt nie od by ła się

VIII Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa

„Prze stęp czość z wy ko rzy sta niem elek tro -

nicz nych in stru men tów płat ni czych”. 

Zor ga ni zo wa no ją wspól nie z Eu ro po lem

przy współ pra cy Vi sa Eu ro pe oraz ban ków

i firm tech no lo gicz nych. Uczest ni czy ło

w niej po nad 160 osób z 16 kra jów, w tym

przed sta wi cie le ro syj skie go K2, ame ry kań -

skie go US Se cret Se rvi ce i bry tyj skie go

DCP CU. 

Szczy cień ska kon fe ren cja jest naj więk -

szym w Eu ro pie spo tka niem fa chow ców

z wszyst kich in sty tu cji i firm za rzą dza ją cych

ob ro tem elek tro nicz ny mi płat no ścia mi. �

P. Ost
. 

Wy rok 
utrzy ma ny 

Rok wię zie nia w za -

wie sze niu dla by łe go

urzęd ni ka MSWiA To ma sza Se ra fi na i by łe -

go sze fa ko mi sa ria tu na war szaw skim

Dwor cu Cen tral nym Wal de ma ra Płoń skie -

go. Ta ka jest de cy zja Są du Okrę go we go

w War sza wie, któ ry nie uwzględ nił ape la -

cji obroń ców i uznał, że oskar że ni prze kro -

czy li upraw nie nia.

– Sąd nie do pa trzył się żad nych uchy -

bień w uza sad nie niu wy ro ku I in stan cji 

– po wie dzia ła sę dzia Mał go rza ta Ra do miń -

ska i do da ła, że we dług są du za cho wa nie

obu ska za nych by ło na ru sze niem ślu bo wa -

nia po li cyj ne go, za sad funk cjo no wa nia Po -

li cji oraz dzia ła niem wbrew in te re so wi

pu blicz ne mu. Pro ces do ty czył od wie zie nia

w grud niu 2006 r. To ma sza Se ra fi na z War -

sza wy do do mu w Sie dl cach. Dwo je po li -

cjan tów: sier żant Ju sty na Za wad ka

i młodszy aspi rant To masz Twar do z ko mi -

sa ria tu na Dwor cu Cen tral nym, któ rzy wy -

ko na li to po le ce nie, w dro dze po wrot nej

uto nę ło w roz le wi sku. Wy rok jest pra wo -

moc ny. �

AK 

IV Przy sta nek PaT
W dniach 6–10 lip ca br. w Mięt nem 

koło Gar wo li na od bę dzie się IV Przy sta nek

PaT. Po li cja po raz ko lej ny za pra sza mło -

dych wo lon ta riu szy, któ rzy przez sztu kę

chcą prze ciw dzia łać zja wi skom pa to lo gii

spo łecz nej na naj -

więk szą w Pol sce

akcję pro fi lak tycz ną

skie ro wa ną do mło -

dzie ży. 

Or ga ni za to rzy ak cji

prze wi du ją udział

oko ło 1000 mło dych lu dzi z ca łej Pol ski.

Czas Przy stan ku PaT wy peł nia ją bez -

płat ne warsz ta ty ar ty stycz ne pro wa dzo ne

przez za wo do wych in struk to rów: te atral ne,

wo kal ne, li te rac kie, pla stycz ne (per for -

man ce), tań ca kla sycz ne go, tań ca no wo -

cze sne go, tań ca to wa rzy skie go, tań ca

lu do we go, dzien ni kar skie, ilu zjo ni stycz ne,

tech nicz ne (dźwięk i świa tło), wi za żu

i cha rak te ry za cji, krót ko fa lar skie, a tak że

warsz ta ty pro fi lak tycz ne oraz roz mo wy fi -

lo zo ficz ne. 

Mie sięcz nik „Po li cja 997” od po cząt ku

pa tro nu je ak cji. W 2007 r. ufun do wał na -

gro dę za naj lep szy sce na riusz spek ta klu

pro fi lak tycz ne go. Pły ta CD z naj lep szy mi

sce na riu sza mi jest in spi ra cją dla no wych

przed sta wień i bę dzie do stęp na rów nież

na IV Przy stan ku PaT w Mięt nem. 

Do dat ko wych in for ma cji udzie la im pre sa -

riat pro gra mu PaT

tel. 022-601-17-26, 022-601-16-72
e -ma il: pat@po li cja.gov.pl 
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Eme ry tu ry – roz mo wy trwa ją
20 ma ja br. od by ło się ko lej ne spo tka nie przed sta wi cie li związ ków służb mun du ro wych

zrze szo nych w Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych i Kra jo wej Sek cji Po żar nic twa NSZZ

„So li dar ność” z kie row nic twem MSWiA po świę co ne za ło że niom do pro jek tu usta wy eme -

ry tal nej. Oto, co do tąd usta lo no:

– wej ście w ży cie usta wy na stą pi w 2011 r., a nie – jak za po wia dał wcze śniej wi ce pre -

mier Grze gorz Sche ty na – w 2010 r.;

– funk cjo na riu sze bę dą cy w służ bie w mo men cie wej ścia usta wy w ży cie za cho wa ją do -

tych cza so we upraw nie nia, chy ba że zde cy du ją się przejść na no wy sys tem;

– funk cjo na riu szom przy ję tym do służ by po wej ściu w ży cie usta wy przy słu gi wać bę -

dzie pra wo do eme ry tu ry po 20 la tach pra cy, wte dy wy so kość eme ry tu ry wy nie sie 45 proc.;

– za każ dy rok służ by po nad 20 lat do cho dzić bę dzie 3 proc., aż do osią gnię cia mak sy -

mal ne go pu ła pu – 85 proc. pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry;

– pod sta wa wy mia ru eme ry tu ry na li cza na bę dzie ja ko śred nia nie z ostat nich trzech

lat, a z ostat nie go ro ku służ by;

– zwięk sze nie eme ry tu ry z ty tu łu in wa lidz twa dla no wo przy ję tych funk cjo na riu szy po -

win no wy ni kać z prze pi sów, któ re szcze gó ło wo okre śla ją ka te go rie in wa lidz twa i za sa dy

ich orzecz nic twa, kwe stia ta po zo sta je do dal szej dys ku sji. �

PK
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No wy ko men dant
na Ma zow szu 

Od 15 ma ja br. no wym sze fem ma zo wiec -

kich po li cjan tów jest insp. Ry szard Szkot -

nic ki. Do Ra do mia przy szedł z Kielc, gdzie

był za stęp cą ko men dan ta wo je wódz kie go.

Na ta kim sa mym sta no wi sku pra co wał też

w Rze szo wie. Przez sześć lat był ko men dan -

tem po wia to wym w Miel cu. 

Insp. Ry szard Szkot nic ki ma 57 lat, od 27

jest w służ bie. �

P. Ost. 

O me czach z ki bi ca mi 
12 ma ja br. w KGP przy jed nym sto le za -

sie dli przed sta wi cie le Po li cji, klu bów pił kar -

skich, Eks tra kla sy SA, PZPN i sto wa rzy szeń

ki bi ców. Cel spo tka nia – bez pie czeń stwo

na pol skich sta dio nach. Do brym pre tek -

stem by ły no we roz wią za nia wcho dzą cej

w ży cie 1 sierp nia br. usta wy o bez pie czeń -

stwie im prez ma so wych oraz zbli ża ją ce się

Eu ro 2012. Już w tym ro ku po li cja za bez pie -

czy ła 1300 im prez spor to wych, z któ -

rych 110 okre ślo no ja ko wy da rze nia

o pod wyż szo nym ry zy ku. 40 ra zy do szło

do zbio ro wych na ru szeń pra wa, za trzy ma -

no 474 oso by, od no to wa no 37 chu li gań skich

eks ce sów. 

Przed sta wi cie le ki bi ców przy wo ły wa li

przy pad ki po ni ża ją ce go trak to wa nia ze stro -

ny służb po rząd ko wych i po li cjan tów. Z re -

zer wą od nie śli się do pro po no wa nej przez

Po li cję funk cji spot te ra, któ ry peł nił by ro lę

po śred ni ka mię dzy ki bi ca mi, or ga ni za to rem

i służ ba mi po rząd ko wy mi. Jesz cze go rzej

przy ję li za ło że nia do ty czą ce cen trów ki bi co -

wa nia, wy my ślo nych przez Spół kę PL. 2012,

ko or dy nu ją cą przy go to wa nia do mi strzostw,

gdzie mia ły by być kształ to wa ne po sta wy po -

zy tyw ne go do pin gu. 

Przed sta wi cie le klu bów ar gu men to wa li,

że nie na wszyst kich sta dio nach uda się do

1 sierp nia br. wpro wa dzić peł ną iden ty fi ka -

cję osób i prze pi sy usta wy zo sta ną w czę ści

na pa pie rze. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Zlot w Bia łym Brze gu
Od 6 do 8 ma ja br. bli sko 100 uczniów

z klas mun du ro wych z woj. łódz kie go

uczest ni czy ło w zlo cie zor ga ni zo wa nym

przez KPP w Ra dom sku, tam tej sze sta ro -

stwo po wia to we i hu fiec ZHP. W sta ni cy

har cer skiej w Bia łym Brze gu (po wiat ra -

domsz czań ski) mło dzi pa sjo na ci po li cyj ni

uczest ni czy li m.in. w za ję ciach z pierw szej

po mo cy, za wo dach spor to wych i bie gu

na orien ta cję. By ła ścian ka wspi nacz ko wa,

moż na by ło za grać w pa int ball i po znać

pod sta wy tech ni ki kry mi na li stycz nej. Kla -

sy, po dzie lo ne na czte ro oso bo we dru ży ny,

ry wa li zo wa ły o pu cha ry ko men dan ta wo -

je wódz kie go i mar szał ka wo je wódz twa.

Pierw szy z nich do sta li li ce ali ści z Ło dzi,

a dru gi – z Ra dom ska. 

Ko lej ny ta ki zlot jest pla no wa ny

na przy szły rok. Po my słem za in te re so wa ły

się in ne wo je wódz twa. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. KPP w Ra dom sku

Tria th lon w Śro dzie
27 czerw ca od bę dzie się IX Mię dzy na ro do -

wy Tria th lon Po li cyj ny „Śro da Wiel ko pol -

ska 2009”. Współ za wod nic two od by wać się

bę dzie na dy stan sach: pły wa nie (750 m), jaz -

da ro we rem MTB w te re nie (20 km) i bieg 

(5 km). Bę dą też ro ze gra ne za wo dy dla dzie ci

i gim na zja li stów: pły wa nie (150 m), jaz da ro -

we rem MTB (5 km) i bieg (1 km). 

Zgło sze nia do 15 czerw ca przyj mu je Ja cek

Gry nia, tel. kom. 508 374 199, tel. miej ski

(0 61) 2867 223, re sor to wy 773 32 23; fax

miej ski (0 61) 2867 215, re sor to wy 773 32 15.

Pół ma ra ton w Słup sku... 
Szko ła Po li cji w Słup sku po dwu let niej

prze rwie po wra ca do or ga ni za cji Mię dzy na -

ro do we go Pół ma ra to nu Po li cyj ne go. W tym

ro ku start na stą pi 1 sierp nia. Me ta usy tu -

owa na bę dzie na wschod nim na brze żu por tu

w Ust ce. Do prze bie gnię cia 21 km. Wszel -

kich in for ma cji udzie la za stęp ca kie row ni ka

Za kła du In ter wen cji Po li cyj nych nad kom.

Prze my sław Osa dow ski – tel. miejski

(0 59) 841 72 30, re sor to wy 74 37 230. 

i w Pi le
W ra mach Mię dzy na ro do we go Pół ma ra to -

nu Phi lip sa od by wa się w Pi le bieg po li cjan -

tów. W ubie głym ro ku za wo dy mia ły ran gę

Mi strzostw Pol ski Po li cji w Pół ma ra to nie

o Pu char Ko men dan ta Głów ne go Po li cji.

W tym ro ku za wod ni cy bę dą bie gli o pu char

ko men dan ta rek to ra szko ły. Start 6 wrze śnia. 

Pię cio bój w Szczyt nie, 
ale póź niej 

W ostat niej chwi li od wo ła no w ma ju Mi -

strzo stwa Pol ski w Lek koa tle ty ce oraz Mi -

strzo stwa Pol ski w Pię cio bo ju Po li cyj nym.

Za wo dy, ze wzglę dów or ga ni za cyj nych, prze -

nie sio no na je sień. Od bę dą się praw do po -

dob nie przy oka zji Mi strzostw w Bia th lo nie

Po li cyj nym w dniach 15 i 16 paź dzier ni ka br.

w WSPol. w Szczyt nie. 

Przez czte ry mie sią ce moż na się jesz cze

so lid nie przy go to wać! 

Mi strzo stwa w ka ra te 
Tak że w Szczyt nie, w czerw cu od bę dą się

prze su nię te mi strzo stwa w ka ra te ky oku -

shin. In for ma cji moż na za się gnąć pod re sor -

to wym nu me rem te le fo nu 733 5400. �

oprac. P. Ost. 
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mówi insp. Andrzej Trela, zastępca
komendanta głównego Policji 
ds. logistyki. 

Zaczął Pan od siebie, to znaczy od
Komendy Głównej Policji. W materiałach
udostępnionych przez Pana doliczyłam się
oszczędności sięgających trzech milionów
złotych rocznie.

– Bę dę się upie rał przy ra cjo na li za cji, a nie

oszczęd no ści. Przy kład: je śli w ubie głym

roku wy da li śmy 20 mln zło tych na de le ga cje

służ bo we, a w tym wy da my tyl ko 8, to jest

oszczęd ność. Ale do cho dzi my do niej przez

ra cjo na li za cję wy jaz dów służ bo wych. I pro -

szę nie przy pi sy wać mi wy łącz no ści na te

dzia ła nia. Ow szem, ja po no szę za nie od po -

wie dzial ność, ale nad ra cjo na li za cją wy dat -

ków pra cu je ca ły pod le gły mi ze spół. Już

w czerw cu kie row ni cy ko mó rek or ga ni za cyj -

nych Po li cji bę dą mie li obo wią zek przed sta -

wia nia skut ków fi nan so wych pla no wa nych

przed się wzięć, mię dzy in ny mi na rad i szko -

leń, któ re bę dą za mie rza li prze pro wa dzić.

Wra ca jąc do py ta nia. To ja sne, że trze ba za -

czy nać od sie bie. Jak mógł bym ocze ki wać

zmian od ko men dan tów wo je wódz kich czy

ko men dan tów szkół, gdy bym sam za cho wy -

wał się pa syw nie?

Na po cząt ku za brał się Pan za trans port KGP.
– Je że li za ło ży li śmy so bie, że mak sy mal ny

ocze ki wa ny i re al ny koszt  jed ne go ki lo me -

tra to 72 gro sze, a w KGP ki lo metr kosz to -

wał w ubie głym ro ku 1,44 zł, po do kład nej

ana li zie struk tu ry kosz tów stwier dzi łem, że

flo ta nie jest wy ko rzy sty wa na w stop niu

opty mal nym. Sa mo cho dy sta ły za miast jeź -

dzić. Śred ni do bo wy prze bieg sa mo cho du był

na po zio mie tyl ko 40 ki lo me trów. Ta ki był

sys tem za rzą dza nia. Za sad ni cze py ta nie,

na któ re mu sia łem od po wie dzieć: jak po wi -

nien dzia łać sys tem, któ re go funk cją jest

licz ba ki lo me trów ko niecz nych do prze je cha -

nia w cią gu ro ku przez po li cjan tów. Uzna łem,

że zu peł nie wy star czy po ło wa kie row ców

i po ło wa sa mo cho dów do ob słu gi biur KGP.

Ko lum na wspar cia trans por to we go dzia ła

od po cząt ku ma ja, na ra zie się jej przy glą da -

my. Po pierw szym mie sią cu bę dę znał pierw -

sze opi nie użyt kow ni ków. 

Na po cząt ku wie lu snu ło ka ta stro ficz ne

wi zje, że bę dą zwol nie nia kie row ców, a biu -

ra prze sta ną pra co wać z po wo du ich bra ku. 

Nie po twier dzi ły się?
– 23 kie row com za pro po no wa li śmy pra cę

w ochro nie obiek tów KGP. W Wy dzia le 

Za bez pie cze nia Obiek tów BLP KGP, prócz

pra cow ni ków, by ło za trud nio nych 26 po li -

cjan tów. Do dat ko wo Ko men da Sto łecz na 

Po li cji wspie ra ła ich 52 funk cjo na riu sza mi

Od dzia łu Pre wen cji Po li cji. Po re struk tu ry -

za cji wszy scy po li cjan ci zo sta li prze ka za ni

do dys po zy cji ko men dan ta głów ne go Po li cji,

a w kon se kwen cji do służ by sen su stric to po -

li cyj nej w KSP i innych jednostkach Policji. 

Nie któ rzy wo le li odejść ze służ by...
– Tak, ale zde cy do wa na więk szość zna la -

zła miej sce w KSP. Tam jest po nad 700 

wa ka tów. Wra ca jąc do oszczęd no ści i ra cjo na -

li za cji. Zmia ny w struk tu rze trans por tu spo -

wo do wa ły, że sta niał o po ło wę. Zmia ny

w ochro nie po zwo li ły na prze su nię cie po li -

cjan tów tam, gdzie są na praw dę po trzeb ni

i gdzie po win ni peł nić służ bę. 

Tyle że od 1 czerwca wszystkie obiekty
komendy głównej będą ochraniali wyłącznie
cywile, bez broni, bez uprawnień
do legitymowania.

– Obiek ty KGP nie pod le ga ją obo wiąz ko -

wej ochronie przez uzbrojone służby. W ubie -

głym ro ku w kil ku na stu obiek tach KGP

od no to wa no kil ka drob nych in cy den tów wy -

ma ga ją cych in ter wen cji Po li cji. I in ter we nio -

wa li po li cjan ci z ze wnątrz. Pro szę pa mię tać,

że są też za bez pie cze nia tech nicz ne. Po li -

cjan ci na bra mach by li ra czej wi zy tów ką.

A nam po trze ba po li cjan tów na uli cach, nie

przy szla ba nach. 

W poprzedniej rozmowie powoływał się Pan
na przykłady ze świata. Jak w innych
krajach są chronione obiekty policji?

– To za le ży, ja kie obiek ty. Są na przy kład

jed nost ki po dzie lo ne na dwie czę ści – jed ną

otwar tą, ogól no do stęp ną, i dru gą z za po ra mi,

tzw. czar ną. Nie mó wię, że po li cjan ci nie są

po trzeb ni w ochro nie ko mend wo je wódz -

kich, po wia to wych czy ko mi sa ria tów. Tam

mu szą być, bo tam tra fia ją prze stęp cy. Ale

w KGP są pe ten ci, in te re san ci. 

Od 1 czerw ca br. zmie nia się też spo sób
dzia ła nia pocz ty spe cjal nej. 

– W ubie głym ro ku kosz to wa ła ona ko men -

dę głów ną pra wie 4 mi lio ny zło tych, wli cza -

jąc w to kosz ty oso bo we. Zmia ny są trzy.

Pierw sza: pocz ta bę dzie roz wo żo na nie przez

pięć dni w ty go dniu, ale w po nie dział ki, śro -

dy i piąt ki. Dru ga: kon wój bę dzie skła dał się

z dwóch, a nie – jak do tąd – trzech po li cjan -

tów. Trze cia: 45 po li cjan tów OPP KSP, 
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Zaczynamy od siebie

W obsłudze biur KGP została połowa samochodów i połowa kierowców. Ma to dać 
około 1,2 mln zł oszczędności rocznie
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któ rzy każ de go dnia by li an ga żo wa ni w kon -

wo jo wa nie pocz ty spe cjal nej, bę dzie pa tro lo -

wa ło uli ce War sza wy. Zgod nie z za pew-

nie niem, któ re uzy ska łem od ko men dan ta

głów ne go Stra ży Ochro ny Ko lei, przy za ła -

dun ku i roz ła dun ku pocz ty wspo mo gą po li -

cjan tów funk cjo na riu sze SOK. 

Ja kie ma ją być skut ki tej re or ga ni za cji?
– Ko men dant sto łecz ny od zy ska 45 po li -

cjan tów pre wen cji, a kosz ty pocz ty spe cjal -

nej zmniej szą się o 800 ty się cy zło tych

rocz nie. 

Ale to nie wszyst ko. Pocz ta spe cjal na ob -

słu gu je nie tyl ko Po li cję, ale i in ne in sty tu cje

pod le głe MSWiA i MON. Prze ana li zo wa li -

śmy udział po szcze gól nych służb w ob cią że -

niu pocz ty. Zwró ci łem się do wszyst kich

na szych part ne rów o to, by par ty cy po wa li

w kosz tach. Je śli każ dy za pła ci za sie bie, da

nam to oko ło 1,2 mln zło tych.

Zmniej sze nie czę sto tli wo ści kon wo jów

powinno też oszczę dzić oko ło sto ty się cy zło -

tych rocz nie na kosz tach re zer wa cji prze dzia -

łów ko le jo wych. 

Czy to praw da, że w czerw cu bę dą 
zwol nie nia w szko łach Po li cji?

– Każ de go dnia ktoś od cho dzi, a ktoś przy -

cho dzi. Je ste śmy wiel ką i dy na micz ną in sty -

tu cją.

Spra wa jest po waż na, mó wi się 
o zwol nie niach gru po wych...

– O zwol nie niach gru po wych mó wi ło się

pod czas prac nad re or ga ni za cją ochro ny KGP

czy pocz ty spe cjal nej. Z ca łą od po wie dzial -

no ścią stwier dzam, że w szko łach jest zbyt

wie lu po li cjan tów i pra cow ni ków. I że kosz -

ty funk cjo no wa nia są zbyt wy so kie: 42 ty sią -

ce zło tych rocz nie na wy szko le nie jed nej

oso by. Nie moż na te go nie do strze gać i mil -

czeć o pro ble mach. Przed sta wi łem wy ni ki

swo ich ana liz ko men dan tom szkół na od pra -

wie 13 ma ja br. Te raz trwa ją ana li zy ko men -

dan tów. Ro zu miem, że każ da myśl o zmia nie

ro dzi stres i oba wy. Ale mó wie nie dziś,

22 ma ja, że zo sta nie zwol nio nych ty le czy

tyle osób, jest nie upraw nio ne. Jest wie le wa -

rian tów wyj ścia z sy tu acji. Po li cja ma po nad

4 tysiące wa ka tów. Nie mo że być tak, że

w jed nej jed no st ce jest kom fort służ by,

a w in nej trze ba pra co wać za trzech.

Mówi Pan o policjantach, a cywile?
– Część z tych pra cow ni ków mo że zna leźć

za trud nie nie w in nych jed nost kach or ga ni za -

cyj nych Po li cji. Je że li z po wo du ogra ni czeń

bu dże to wych nie mo że my za trud niać cy wi -

lów, co stoi na prze szko dzie, by wy ko rzy stać

tych, któ rych już w Po li cji ma my? Nie wy klu -

czam out so ur cin gu (zle ce nie usług na ze -

wnątrz – red.). Je śli ta kie de cy zje zo sta ną

pod ję te, ko deks pra cy da je moż li wość za sto -

so wa nia, wo bec tzw. pra cow ni ków nie mnoż ni -

ko wych, art. 23`(prim) – przej ście do nowego

pra co daw cy z za cho wa niem do tychcza so -

wych wa run ków. Każ dy pro blem wymaga

jed nak in dy wi du al ne go po dej ścia i za sto so -

wa nia opty mal nych roz wią zań, w tym

z punk tu wi dze nia pra cow ni ka. Waż ny jest

in te res pań stwa, in te res służ by, ale też in te -

res czło wie ka. Pod czas re or ga ni za cji w ko -

men dzie głów nej nikt nie stra cił pra cy i nie

ule gły po gor sze niu wy na gro dze nia. 

Tak czy ina czej to nie bę dą ła twe de cy zje.
– Nie od po wie dzial no ścią by ło by ich nie

po dej mo wać. Jed ną z za sad za rzą dza nia jest

po dej mo wa nie de cy zji dy na micz nych, w za -

leż no ści od zmia ny oto cze nia i zmia ny funk -

cji. Je że li ja kaś struk tu ra ist nie je w ja kiejś

for mie, to nie zna czy, że za wsze tak ma być. 

Na ko niec miał Pan prze ka zać do brą 
wia do mość dla po li cjan tów. 

– Wydałem wytyczne, które liberalizują

zasady wykupywania mieszkań służbowych.

Upraw nie ni do wy da wa nia zgo dy na wy kup

są dys po nen ci, czy li ko men dan ci: głów ny,

wo je wódz cy i sto łecz ny Po li cji oraz ko men -

dan ci szkół. I do nich oso by zaj mu ją ce

miesz ka nia służ bo we po win ny się zwra cać

z wnioskami.

W dys po zy cji Po li cji jest oko ło 25 ty się cy

miesz kań, któ rych lo ka to ra mi w 80 pro cen -

tach są po li cyj ni eme ry ci. Miesz ka nia te po -

zo sta ją wła sno ścią ko mu nal ną. Kil ka lat te mu

sa mo rzą dy do pu ści ły moż li wość ich wy ku py -

wa nia, ale Po li cja nie wy ra ża ła zgo dy na tzw.

zrze cze nie się dys po zy cji, czy li nie wy da wa -

ła zgo dy na wy kup miesz ka nia od mia sta.

Tym cza sem kosz ty tej dys po zy cji, tj. pra cow -

ni cy, pro wa dze nie te czek, ko re spon den cji

itp., się ga ją rocz nie (wraz z ob słu gą po dob -

nych świad czeń) oko ło 15 mi lio nów zło tych.

Czy na pew no Po li cja jest po wo ła na do za rzą -

dza nia miesz ka nia mi? 

Dzię ku ję za roz mo wę.
– Proszę czy tel ni ków, by, na wet ano ni mo -

wo, po dzie li li się z na mi spo strze że nia mi

na te mat zmian, ja kie prze pro wa dza my w Po -

li cji. Nikt nie ma mo no po lu na mą drość.

Chciał bym wie dzieć, jak wi dzą to za in te re -

so wa ni. Ja kie ma ją po my sły. Co kry ty ku ją,

a z czym się zga dza ją. My ślę, że re dak cję też

ta kie wy po wie dzi za in te re su ją. 

Ow szem, i z chę cią je opu bli ku je my. Cze ka -
my więc na li sty: ga ze ta@po li cja.gov.pl 

IRENA FEDOROWICZ
zdj. Andrzej Mitura

Wszyst kich, któ rzy po czu li się ura że ni sło wa mi
„dar mo zja dów” i „prze czoł gać po uli cach”, któ -
rych uży łam w roz mo wie z insp. An drze jem
Tre lą w nr. 50 „Po li cji 997”, prze pra szam.

Ire na Fe do ro wicz
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Poczta specjalna
będzie wożona 
3 razy 
w tygodniu.
Roczne
oszczędności
mają sięgnąć 
miliona złotych

Obiektów KGP nie będą już ochraniali policjanci. Liczba posterunków zmniejszy się z 48 do 35.
Koszty ochrony mają spaść o ponad milion złotych rocznie

06-07.06:Layout 6  5/26/09  2:44 PM  Page 7



TYLKO SŁUŻBA Konwoje POLICJA 997       czerwiec 2009 r.8

„Dwo rzec”

,,Wycieczka” zajechała

Co środę przez
centralny punkt

wymiany osób
konwojowanych

przewĳa się 
około 200 osób.
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Dopo ło wy lat 90. kon wo je wy ko ny -

wa ły wszyst kie jed nost ki, i to

po ca łym kra ju – nie waż ne, czy

cho dzi ło o od le głość War sza wa–Łódź, czy

Szcze cin–Rze szów. Li czy ło się tyl ko to, że

oso ba aresz to wa na lub tym cza so wo aresz to -

wa na mu si być do star czo na do są du lub pro -

ku ra tu ry, któ re aku rat jej po trze bo wa ły, bądź

prze wie zio na z jed ne go za kła du kar ne go

do dru gie go. Ozna cza ło to nie kie dy prze jaz -

dy kil ku do bo we, z ko niecz no ścią wy zna -

cza nia miejsc na po sto je, z ogrom nym za an -

ga żo wa niem środ ków i zmę cze niem po li cjan -

tów. Dziś to już prze szłość.

PRZE ŁOM
W 1995 ro ku roz ka zem KGP nr 2/95 kraj zo -

stał po dzie lo ny na pięć sek to rów, z któ rych

oso by kon wo jo wa ne do wo żo no do jed ne go

zbior cze go punk tu, na któ ry wy zna czo na zo -

sta ła KWP w Ło dzi. Tu wy mie nia no je mię -

dzy so bą już bez ko niecz no ści jaz dy na dru gi

ko niec Pol ski.

– Wy mia na osób od by wa ła się na te re nie

ko men dy wo je wódz kiej przy ul. Lu to mier -

skiej, ale z uwa gi na po gar sza ją ce się tam wa -

run ki so cjal ne w ubie głym ro ku tzw. etap

zo stał prze nie sio ny do KMP w Piotr ko wie

Try bu nal skim – mó wi asp. sztab. Krzysztof

Woj dyn. – Tu po re mon cie, ja ki prze szła 

ko men da, ma my obec nie bu dy nek do sto so -

wa ny do te go ce lu, od po wied nie wa run ki

bez pie czeń stwa, od po wied nie ce le i po -

miesz cze nia sa ni tar ne dla kon wo jo wa nych. 

Od te go ro ku, choć za sa dy wy mia ny po zo -

sta ły ta kie sa me, obo wią zu ją nie co zmie nio -

ne prze pi sy.

7 SEK TO RÓW
25 kwiet nia br. we szło w ży cie za rzą dze nie

nr 360 KGP z 26 mar ca 2009 r., któ re wpro -

wa dzi ło na zwę cen tral ny punkt wy mia ny osób

kon wo jo wa nych. Na je go mo cy też utwo rzo -

no sek to ro we punk ty wy mia ny w KWP w:

Byd gosz czy, Ka to wi cach, Kiel cach, Po zna niu,

Wro cła wiu oraz w Ko men dzie Sto łecz nej Po li -

cji. Kraj po dzie lo ny zo stał na sie dem sek to rów

kon wo jów eta po wych:

1 – woj. łódz kie;

2 – woj.: ku jaw sko -po mor skie, po mor skie

i war miń sko -ma zur skie;

3 – woj.: lu bel skie, ma zo wiec kie, pod la skie

oraz ob szar dzia ła nia KSP;

4 – woj.: świę to krzy skie i pod kar pac kie;

5 – woj.: ślą skie i ma ło pol skie;

6 – woj.: dol no ślą skie i opol skie;

7 – woj.: lu bu skie, wiel ko pol skie, za chod nio -

po mor skie.

– Po li cjan ci na przy kład z sek to ra siód me -

go przy wo żą oso by kon wo jo wa ne do cen tral -

ne go punk tu, gdzie na stę pu je ich po dział

na sek to ry, zgod nie z de cy zją or ga nów dys -

po nu ją cych: są dów i pro ku ra tur – mó wi asp.

sztab. Da riusz Go sław ski z Wy dzia łu Kon wo -

jo we go KWP w Ło dzi. – Tu taj, kie dy już zja -

dą i zo sta ną roz dzie lo ne wszyst kie oso by

kon wo jo wa ne, funk cjo na riu sze od bie ra ją

tych, któ rzy są po trzeb ni or ga nom dys po nu -

ją cym z ich sek to ra.

PO WIA TÓW KA TEŻ
W su mie or ga ni za cją wy mia ny zaj mu je się

dwu na stu funk cjo na riu szy i funk cjo na riu -

szek kie ro wa nych przez ko or dy na to ra. Ze -

spół ten jest wspo ma ga ny przez kie row ni ka

sek cji IV Wy dzia łu Kon wo jo we go KWP w Ło -

dzi kom. Grze go rza So wę.

– Wspie ram ich mo imi si ła mi – mó wi. 

– Z tym, że nie pra cu ję od tej go dzi ny do tej,

jak oni, tyl ko w tym sa mym cza sie funk cjo na -

riu sze sek cji IV wy wo żą oso by tym cza so wo

aresz to wa ne do aresz tu w Piotr ko wie lub, 

je śli tra fi do cen tral ne go punk tu oso ba nie -

let nia, do mło dzie żo we go ośrod ka wy cho -

waw cze go w ob rę bie dzia ła nia sek cji. 

PA NIE NA PRA WO, 
PA NO WIE NA LE WO
Gdy by nie wy so kie ogro dze nie z dru tem kol -

cza stym na gó rze, ro bią ce wra że nie klat ki,

kra ty w oknach (ład nie od no wio ne go) bu -

dyn ku i po li cjan ci przy srebr nych bu si kach,

moż na by od nieść wra że nie, że pod mo tel za -

je cha ła ja kaś wy ciecz ka. Kon wo jo wa ni wy -

cho dzą z po jaz dów po je dyn czo i pro wa dze ni

są na tył bu sa, gdzie z lu ku bio rą swo je ba ga -

że. Tych, któ rzy już tro chę sie dzą, moż na po -

znać po tym, że zwy kle ma ją jed ną spor to wą

tor bę z pod ręcz ny mi rze cza mi. Ci, któ rzy do -

pie ro pój dą sie dzieć, czę sto ugi na ją się pod

ciężarem tore b, wor ków, to boł ków.

– Oj, ja ki z ty mi ba ga ża mi jest kło pot, cze -

go oni tam nie na bio rą – wzdy cha asp. sztab.

Woj dyn, gdy ob ser wu je my chło pa ka, któ ry

bez sku tecz nie usi łu je zwią zać roz pru ty 

wo rek na śmie ci, z któ re go sy pią się róż no -

ści; wo kół two rzy się za tor. – Co my ma my

z tym ro bić?

Po wpro wa dze niu do bu dyn ku ko bie ty

pro wa dzo ne są do jednej czę ści bu dyn ku,

męż czyź ni do drugiej. Nie za leż nie od płci

po dział na sek to ry. Każ dy punkt sek to ro wy

ma swo ją „re zer wa cję” – na drzwiach po -

miesz czeń wid nie ją ta blicz ki: „Łódź”, „Byd -

goszcz” itd. W środ ku ty po wy wy strój 

pdoz, gdzie „klien ci” prze by wa ją tyl ko po

parę go dzin: czte ry pu ste ścia ny, za kra to wa -

ne okno, ka wa łek sto łu i coś, co wygląda jak

skrzy żo wa nie pry czy z ka ta fal kiem. Sa ni ta -

ria ty znaj du ją się w osob nych po miesz cze -

niach, nic więc dziw ne go, że kie dy

kon wo jo wa ni już się roz lo ku ją, funk cjo na riu -

sze i funk cjo na riusz ki za glą da ją do każ de go

z po miesz czeń z sa kra men tal nym py ta niem:

kto do to a le ty? I stan dar do wo do ra dza ją: le -

piej sko rzy stać, w dro dze ra czej nie da ra dy.

Rzeczą, któ ra za ska ku je la ika, jest fakt, że

kon wo jo wa ni ma ją moż li wość za go to wa nia

so bie wo dy. 

– Ta kie ich pra wo – mó wi sierż. sztab. Ma -

riusz Bo ni kow ski z Wy dzia łu Kon wo jo we go

KWP w Ło dzi i pod kre śla – wie le ra zy by wał

u nas rzecz nik praw oby wa tel skich, mógł się

prze ko nać, że wszyst ko od by wa się tu zgod -

nie z obo wią zu ją cy mi nor ma mi. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor
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– Mieliśmy tu sporo osób z pierwszych stron gazet – uśmiecha się 
asp. sztab. Krzysztof Wojdyn z Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi. – Pełny
zestaw przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu i gospodarczych. 
Łódzka „konwojówka” odpowiada za centralny punkt wymiany osób
konwojowanych etapowo w KMP w Piotrkowie Trybunalskim – „dworzec
przesiadkowy” za kratami. Z „poczekalniami”, z judaszami w drzwiach.
Jedyne takie miejsce na policyjnej mapie Polski.

Nowy podział sektorów konwojów etapowych

,,Poczekalnia” 
z judaszem
zarezerwowana dla
,,podróżnych” ze Śląska 
i udających się na Śląsk
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Mimo ponad 500-kilometrowej morskiej linii brzegowej;
choć cała północna część kraju to pojezierza, Polska
jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie
ma etatowych nurków w formacjach policyjnych.
Nieetatowych jest około 150. 

Wwięk szo ści są to nur ko wie pod od dzia łów an ty ter ro ry stycz -

nych o naj niż szych kwa li fi ka cjach młod sze go nur ka (97).

Nur ków po zo sta ło już tyl ko 38, a nur ków in struk to rów 17.

Tyl ko te dwie ostat nie gru py po sia da ją do dat ko wo upraw nie nia do

kie ro wa nia pra ca mi pod wod ny mi. Pra cu ją dzię ki umie jęt no ściom

zdo by tym jesz cze w sta rym sys te mie szko le nia, opar tym na nur ko -

wa niu re kre acyj nym. Sta ra ka dra wy kru sza się, chętnych nie przy by -

wa, bo do dziś nie opra co wa no no wych pro gra mów szko le nia. Je śli

nie bę dzie ich na czas, wkrót ce w Po li cji nikt nie bę dzie scho dził

pod wo dę. Już dziś nie któ re jed nost ki nie mo gą wy ko ny wać swo ich

za dań, bo bra ku je im kie row ni ków prac pod wod nych.

ZA MO RE KRE ACYJ NIE
Płe two nur ko wie dzia ła li już w Mi li cji Oby wa tel skiej – przy Wy dzia -

le Za bez pie cze nia KS MO, plu to nach spe cjal nych ZO MO, a tak że

przy ba ta lio nach wod nych OR MO. Ów cze śnie obo wią zu ją ce prze pi -

sy nie pre cy zo wa ły, czym są pra ce pod wod ne, a czym płe two nur ko -

wa nie re kre acyj ne. Róż ni ce do ty czy ły sprzę tu. Stąd mi li cjan ci

ko rzy sta li z prze pi sów dziś na zy wa nych „re kre acyj ny mi”, dzia ła jąc

w klu bach nur ko wych LOK lub PTTK, utwo rzo nych przy jed nost -

kach AT. Nikt też nie po my ślał o stwo rze niu dla nich sys te mu szko -

leń z pro gra ma mi od po wia da ją cy mi mi li cyj nej pra cy. Szko le nie

funk cjo na riu szy AT za kła da ło je dy nie, że do cza su opra co wa nia pro -

gra mów re sor to wych na le ży opie rać się na pro gra mach LOK i PTTK.

W PO LI CJI NIE LE PIEJ
Prze mia na MO w Po li cję nic nie zmie ni ła w ich sy tu acji. W po li cji

wod nej for mal nie w ogó le prze sta li ist nieć – w ko mi sa ria tach wod -

nych nie stwo rzo no ani jed ne go eta tu nur ka. Co raz mniej sze gro no

wy ko ny wa ło więc za da nia na dal na pod sta wie prze pi sów o nur ko wa -

niu ama tor skim i w opar ciu o ta kiż sprzęt. Sy tu acja ta ka trwa ła do

2004 r., kie dy we szła w ży cie usta wa o wy ko ny wa niu prac pod wod -

nych, a no wa usta wa o kul tu rze fi zycz nej i prze pi sy wy da ne na jej

pod sta wie spre cy zo wa ły, czym jest re kre acja ru cho wa w spe cjal no -

ści płe two nur ko wa nie. Spod dzia ła nia usta wy zo sta ły wy łą czo ne służ -

by MSWiA oraz MON, pod wa run kiem stwo rze nia przez nie

re sor to wych prze pi sów o wy ko ny wa niu prac pod wod nych.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra SWiA w spra wie wy ko ny wa nia prac pod -

wod nych w jed nost kach pod le głych lub nad zo ro wa nych przez mi ni -

stra wła ści we go do spraw we wnętrz nych we szło w ży cie 17 czerw ca

2004 r. Na je go pod sta wie i póź niej szej de cy zji nr 610 KGP z 29 li -

sto pa da 2004 r. do ko na no we ry fi ka cji upraw nień płe two nur ko wych

wy da nych we dle wcze śniej obo wią zu ją cych prze pi sów. 214 po li cjan -

tom nada no wów czas kwa li fi ka cje umoż li wia ją ce pra ce pod wo dą

(młod sze go nur ka – 119, nur ka – 59, nur ka in struk to ra – 36), a 69 –

Widziane spod powierzchni
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kwa li fi ka cje kie row ni ka prac pod wod nych (nad zór ta kiej oso by jest

nie zbęd ny przy pra cach pod wo dą). 

Po we ry fi ka cji biu ro KGP nad zo ru ją ce pod od dzia ły AT wy stą pi ło

do Biu ra Kadr i Szko le nia KGP o pil ne stwo rze nie no wych pro gra -

mów szko le nio wych. Zo sta ła po wo ła na ko mi sja, któ ra stwo rzy ła część

no wych pro gra mów i przed sta wi ła je do za twier dze nia. W ży cie zdą -

żył wejść tyl ko je den (dla kan dy da tów na nur ków); resz ta programów

zo sta ła za wie szo na z po wo du bra ku prze pi sów we wnątrz po li cyj nych.

Je dy nym szko le niem spe cja li stycz nym pro wa dzo nym od daw na jest

kurs neu tra li za cji ła dun ków wy bu cho wych w ob sza rze wód, od pew -

ne go cza su jed nak i on nie jest re ali zo wa ny z uwa gi na brak fun du -

szy na wy ży wie nie i za kwa te ro wa nie po li cjan tów po za jed nost ką

szko le nio wą.

– Po now na we ry fi ka cja do ku men tów wy da nych na pod sta wie

wcze śniej obo wią zu ją cych prze pi sów nie jest moż li wa, po nie waż

prawo nie da je pod staw do jej prze pro wa dze nia – mó wi nad kom.

w st. spocz. Pa weł Kac przak, do nie daw na eks pert Wy dzia łu Ko or -

dy na cji i Szko le nia BOA KGP, któ ry prze wod ni czył ze spo ło wi po wo -

ła ne mu przez ko men dan ta głów ne go Po li cji w sierp niu 2008 r. do

opra co wa nia pro jek tu ak tu nor ma tyw ne go re gu lu ją ce go kwe stię prac

pod wod nych wy ko ny wa nych przez Po li cję. – Je śli więc szyb ko nie

wpro wa dzi my no wych pro gra mów i nie roz pocz nie my szko le nia, po -

li cjan ci w ogó le nie bę dą mo gli pra co wać pod wo dą, bo za brak nie in -

struk to rów i kie row ni ków prac pod wod nych. Swo ich obo wiąz ków już

nie mo gą wy ko ny wać SPAP/SPAT z Po zna nia, Bia łe go sto ku i Olsz ty -

na. Sy tu acja kry tycz na pa nu je w SPAP w Rze szowie, gdzie po zo stał

już tyl ko je den kie row nik bę dą cy za ra zem in struk to rem. Nie któ re

jed nost ki nie ma ją in struk to rów, a więc nie mo gą sa mo dziel nie się

szko lić. Nie ma ich, prócz wy mie nio nych już jed no stek, w SPAP

w Gdańsku i Wro cławiu.

PSP PO MA GA, ALE...
Roz po rzą dze nie mi ni stra SWiA wy od ręb ni ło ro dza je prac pod wod -

nych wy ko ny wa ne przez jed nost ki mu pod le głe:

– ra tow nic two (ży cia i zdro wia lu dzi, mie nia i ochro na śro do wi -

ska),

– czyn no ści pro ce so we (np. po szu ki wa nie zwłok lub przed mio tów

zwią za nych z prze stęp stwem),

– dzia ła nia spe cjal ne (sztur mo we, mi ner -

sko -pi ro tech nicz ne, ope ra cyj no -roz po znaw -

cze),

– szko le nia i ćwi cze nia.

Ty le teo rii. Nie licz ni po li cjan ci z SPAP

w Gdańsku i BOA zo sta li prze szko le ni

w skry tym po dej ściu pod wo dą, roz po zna niu

i ele men tach bo jo wych – praw dę mó wiąc, je -

dy nie z po trze by ochro ny na szej plat for my

wiert ni czej na Bał ty ku i naf to por tu. Funk cjo -

na riu sze pod od dzia łów AT na do brą spra wę

wy ko nu ją wszel kie ro dza je prac pod wod nych,

nie kie dy łącz nie z za da nia mi na rzecz służ by

kry mi nal nej, jak: po szu ki wa nia zwłok lub

przed mio tów zwią za nych z prze stęp stwem –

choć nie po win ni wy ko ny wać czyn no ści pro -

ce so wych, bo bra ku je ku te mu pod staw

praw nych, nie są przy go to wa ni teo re tycz nie

i nie ma ją sprzę tu. Po li cjan ci za nu rza ją się

w lek kich kom bi ne zo nach do nur ko wa nia

ama tor skie go; o cięż kim sprzę cie nie ma

w ogó le co mó wić.

– Ko rzy sta my z po mo cy PSP, cza sem OSP,

któ re od lat 90. bar dzo moc no we szły w te -

ma ty kę prac pod wod -

nych i te raz dys po nu ją

około 800 pro fe sjo nal nie

prze szko lo ny mi nur ka -

mi oraz od po wied nim

sprzę tem – mó wi nad -

kom. Piotr Brze zin ka

z Za kła du Szko leń

Spe cjal nych CSP w Le -

gio no wie. – Tak jest

na przy kład przy po -

szu ki wa niach i wy cią -

ga niu z wo dy zwłok

ludz kich. Tyl ko że PSP

nie jest stro ną pro ce so -

wą i po wo li sta ra się

wy cho dzić z te go ukła -

du. Prze pi sy praw ne

mó wią też, że oglę dzi -

ny zwłok po win ny być

wy ko na ne w miej scu ich zna le zie nia, a prak ty ka jest ta ka, że cia ło

jest wy cią ga ne z wo dy i do pie ro na lą dzie pod da wa ne wtór nym oglę -

dzi nom. A gdzie w tym wszyst kim oglę dzi ny miej sca? Stra ża cy czy

po li cjan ci z AT, któ rzy znaj du ją i wy ła wia ją zwło ki, nie ma ją prze -

szko le nia z za kre su dzia łań pro ce so wych i kry mi na list yki. Po win no

być tak, że spe cjal nie prze szko le ni nur ko wie do ko nu ją oglę dzin pod

wodą, po przez łącz ność ra dio wą po da ją spo strze że nia pro to ko lan to -

wi na po wierzch ni, w mia rę moż li wo ści re je stru ją za sta ną rze czy wi -

stość środ ka mi au dio wi zu al ny mi, a na ko niec umie jęt nie wy ła wia ją

do wo dy rze czo we. Na po wierzch ni spo rzą dza ją no tat kę po oglę dzi -

no wą. To ro bo ta dla po li cji wod nej. Ta kich moż li wo ści jed nak nie

ma. Moim zda niem to po waż ny błąd skut ku ją cy na ru sza niem po sta -

no wień ko dek sów i po więk sza ją cy ciem ną licz bę prze stępstw.

BĘ DZIE LE PIEJ?
Pro wa dzo ny przez Kac prza ka ze spół wy pra co wał kon cep cję no wych

prze pi sów o pra cach pod wod nych wy ko ny wa nych przez Po li cję oraz

pro po zy cję zupełnie in ne go po dej ścia do tej te ma ty ki.
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– Usta wa o Po li cji oraz k.p.k. na kła da ją na na szą for -

ma cję ści śle okre ślo ne obo wiąz ki, nie za leż nie od miej -

sca, gdzie ma my chro nić ży cie, zdro wie, mie nie, jak

rów nież pro wa dzić czyn no ści pro ce so we – mó wi nad -

kom. Brze zin ka. – Na lą dzie bądź pod wo dą ma to być

wy ko na ne pro fe sjo nal nie. Nur ko wie w Po li cji i za kres

ich dzia łań nie ma ją być wy my słem gru py fa scy na tów,

któ rzy sta ra ją się spro stać za da niom, choć nie bar dzo są

ku te mu moż li wo ści. To ro la ca łej for ma cji, tak wy ni ka

z pra wo daw stwa.

25 lu te go br. ko men dant głów ny Po li cji pod pi sał za -

rzą dze nie nr 212 w spra wie me to dy ki pro wa dze nia prac

pod wod nych w Po li cji. Wpro wa dzi ło ono mię dzy in ny -

mi zmia ny w za rzą dze niu KGP nr 1041 w spra wie szcze -

gó ło wych za sad or ga ni za cji za kre su dzia ła nia ko mend,

ko mi sa ria tów i in nych jed no stek or ga ni za cyj nych Po li -

cji, dzię ki któ rym moż li we bę dzie two rze nie w pio nie

pre wen cji ko mó rek do prac pod wod nych.

Teo re tycz nie nie ma już żad nych prze szkód do stwo -

rze nia pro fe sjo nal nych ze spo łów nur ko wych. Bra ku je

tyl ko pro gra mów szko le nia i pie nię dzy na no wo cze sny

sprzęt, o co bę dzie obec nie bar dzo trud no.

– Czas po ka że, ja kie bę dą dal sze lo sy po li cyj nych nur -

ków i czy bę dzie my mie li kim ich szko lić – mó wi nad -

kom. Brze zin ka. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. nad kom. w st. spocz. Pa weł Kac przak, 

nad kom. Piotr Brze zin ka z CSP w Le gio no wie

Pochodzą z różnych stron Polski i przed
dostaniem się na studia II stopnia w WSPol.
w Szczytnie na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne nigdy się ze sobą nie zetknęli.
Teraz tworzą ponad 20-osobową (chętnych
stale przybywa) grupę miłośników
płetwonurkowania i morsowania.

Pierw si by li: mł. asp. Wa cław Lej ko, sierż. Ce za ry

Wi śniew ski i mł. asp. Mar cin Ry mar ski – wszy scy

z gar ni zo nu pod la skie go, a w Szczyt nie z jed ne go

po ko ju.

– Nie zna li śmy się wcze śniej – mó wi Lej ko. – Tu taj

za czę li śmy roz ma wiać o swo ich za in te re so wa niach i po -

sta no wi li śmy, że bę dzie my coś ro bić po za ję ciach, że by

nie sie dzieć po próż ni cy w po ko jach.

Wy bór na rzu cił się nie ja ko sam – wo kół ty le je zior;

Lej ko, ma ją cy upraw nie nia po li cyj ne go nur ka, mógł być

ich in struk to rem – po sta no wi li po przy glą dać się, jak wy -

glą da pod wod ny świat. 

– Gdy by by ły tu stad ni ny ko ni, mo że jeź dzi li by śmy

kon no, ale jak nie wy ko rzy stać ta kiej oko li cy i oka zji –

mó wi Wi śniew ski. 

Nie ba wem po ja wi li się na stęp ni ochot ni cy.

MI NUS 20˚C, WIĘC SIUP DO WO DY
– Po cząt ko wo pa trzo no na nas, jak na ja kichś dzi wa ków,

gdy szli śmy przez szko łę z bu tla mi – mó wi Rymarski. 

– Lu dzie za sta na wia li się, co to za fa ce ci z „ga śni ca mi”

na ple cach? Te raz jed nak chy ba już wszy scy o nas wie -

dzą, sta li śmy się roz po zna wal ni. I to do brze, bo lu dzie

wi dzą, że moż na ro bić coś faj ne go sa me mu, a nie tyl ko

na rze kać, że WSPol. nie ofe ru je nic po nad si łow nię

i pły wal nię.

Gru pa nie tyl ko szyb ko po sze rza ła swo je sze re gi (do -

łą czy ły m.in. dwie dziew czy ny), ale i za in te re so wa nia.

Ko lej nym po my słem by ły zi mo we ką pie le w je zio rze.

– Na po cząt ku pod sze dłem do te go bar dzo scep tycz -

nie, ale na słu cha łem się od ko le gów, że to na praw dę

bar dzo przy jem ne – mó wi st. sierż. To masz Kuc mus

z KPP w Dział do wie. – Prze ła ma łem się i nie ża łu ję.

– Naj gor szy jest pierw szy raz, a póź niej to już idzie –

do po wia da je go ko le ga z jed nost ki mł. asp. Ar ka diusz

Ma siak. – Tem pe ra tu ra po wie trza mi nus 20̊ C; wo dy

plus 1̊ C, a my pły wa my. Róż ni ca tem pe ra tur po wo duje,

że po wyj ściu cia ło pa ru je, jest cał kiem cie pło.

PO MOC NE DŁO NIE
Przy zna ją, że ich za mi ło wa nie do płe two nur ko wa nia nie

by ło by moż li we do zre ali zo wa nia w ta kim stop niu, jak

obec nie, gdy by nie życz li wy sto su nek władz uczel ni
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i wspar cie bia ło stoc kie go klu bu płe two nur ko we go „Am -

fo ra”, do któ re go na le ży trzech z nich.

– To by ła na sza od dol na ini cja ty wa, nikt nam te go nie

na ka zy wał, ale też nikt nie mu siał wspie rać – mó wi Wi -

śniew ski. – Prorektor umoż li wił nam też nie od płat ne

ko rzy sta nie z ba se nu. Raz w ty go dniu, przez dwie go -

dzi ny, ma my ba sen do wy łącz nej dys po zy cji.

Z ko lei dzię ki „Am fo rze” dys po nu ją – uży cza nym

za dar mo – sprzę tem, na któ ry pew no nie by ło by ich

stać.

– Nie wąt pli wie płe two nur ko wa nie to dro gi sport, ale

przy wo zi my z klu bu kil ka kom ple tów sprzę tu, sprę żar -

kę i pły wa my na zmia ny, wła ści wie po ze ro wych kosz -

tach – mó wi Lej ko. 

RA TOW NIC TWO NA LO DZIE
Wspól ne za mi ło wa nie zbli ży ło ich. Spo ty ka ją się już nie

tyl ko w Szczyt nie, cza sa mi rów nież na wspól nych wy -

jaz dach. Nie daw no 5-oso bo wa gru pa po je cha ła do Egip -

tu, ra ju dla płe two nur ków.

– Te raz ko le ga za pra sza nas na nur ko wa nie w oko li -

cach Ko ni na – mó wi Ry mar ski. – Wy bie ra się kil ka osób.

Z ro dzi na mi, jak na pik nik. Zży li śmy się.

Ich pa sja to jed nak nie tyl ko przy jem no ści. Już po ma -

ga li ko le dze ze stu diów w po szu ki wa niu za to pio ne go

przed mio tu. Zor ga ni zo wa li też szko le nie z ra tow nic twa

na lo dzie: jak ma za cho wać się czło wiek, pod któ rym lód

się za ła mie; jak ci, któ rzy bę dą go ra to wać. 

– W re al nych wa run kach, na je zio rze, gdzie lu dzie byli

ubra ni w gru be, zi mo we ciu chy utrud nia ją ce ruch, a na -

sią ka ją ce wo dą, ra tow ni cy zaś dys po no wa li tyl ko tym, co

mie li przy so bie lub zna leź li na brze gu – mó wi pod kom.

Krzysz tof Lu dwi czak z KPP w To ma szo wie Ma zo wiec -

kim. – Nie by ło żad nych rzu tek ra tun ko wych, jak na ba -

se nie.

– Ni gdy nie wia do mo, czy na sze umie jęt no ści nie

przy da dzą się w po li cyj nej pra cy – mó wi Rymarski. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Wa cław Lej ko, 

Krzysz tof Lu dwi czak
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Na początku br., w odstępie zaledwie kilku tygodni,
zginęły trzy osoby. Zabójcy to sprawcy przemocy
domowej, których sądy przedterminowo zwolniły
z aresztu. Zdarzenia te pokazały niedoskonałość sądów
w egzekwowaniu prawa.

32-let ni Jan. Sz. za zgwał ce nie by łej żo ny ska za ny zo stał

na trzy la ta wię zie nia. W stycz niu br. sąd zwol nił go

z aresz tu, do mo men tu upra wo moc nie nia się wy ro ku.

Po wyj ściu na wol ność Jan Sz. za strze lił w Mach ci nie (woj. wiel ko -

pol skie) swo ją 28-let nią szwa gier kę, któ ra ze zna wa ła prze ciw ko nie -

mu, oraz jej 31-let nie go na rze czo ne go.

W stycz niu 2009 r. 32-let ni Ma rek W., miesz ka niec Cho dla, po sta -

no wie niem Są du Re jo no we go w Opo lu Lu bel skim zo stał aresz to wa -

ny na trzy mie sią ce za znę ca nie się nad żo ną. Męż czy zna od wo łał się

do Są du Okrę go we go w Lu bli nie, któ ry uznał, że nie sta no wi on za -

gro że nia dla ro dzi ny, bo ni gdy nie użył wo bec niej nie bez piecz ne go

na rzę dzia. 20 lu te go, dwa dni po po wro cie do do mu, ugo dził no żem

żo nę, 30-let nią Do ro tę. Cios był śmier tel ny. Dzie ciom, tuż przed za -

bój stwem, Ma rek W. ka zał pójść do dziad ków. 

– Naj słab szym ogni wem w po wstrzy my wa niu prze mo cy do mo wej

jest wy miar spra wie dli wo ści – mó wi Re na ta Dur da, kie row nik Ogól no -

pol skie go Po go to wia dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie Nie bie ska Li nia.

– Uma rza nie spraw, ni skie, nie ade kwat ne do czy nów ka ry, to już co -

dzien ność na sze go są dow nic twa. Do tra ge dii w Mach ci nie i Cho dlu

nie do szło by, gdy by sę dzio wie, de cy du jąc o wy pusz cze niu tych ludzi

na wol ność, wy ka za li się więk szą wy obraź nią.

OFIA RY NA BRUK
Pau li na (imię zmienione – red.) od 10 lat jest ofia rą prze mo cy do mo -

wej, ale do pie ro 4 la ta te mu zde cy do wa ła się zło żyć za wia do mie nie

w pro ku ra tu rze.

– Mąż ska za ny zo stał na 8 mie się cy wię zie nia, wy ko na nie wy ro ku

za wie szo no na 3 la ta – opo wia da. – Dwa la ta był w mia rę spo koj ny –

mówi. – W ubie głym ro ku za czął się gać po al ko hol, prze stał ło żyć

na utrzy ma nie do mu, wsz czy nał awan tu ry. Ba łam się, gdy był pi ja ny,

ale jesz cze bar dziej, jak był trzeź wy. Wte dy nie tyl ko ob rzu cał mnie

i dzie ci wy zwi ska mi, po py chał, po sztur chi wał, ale bił, gdzie po pa dło.

Za to, że mam brzyd kie oczy, cór ka za ło ży ła za krót ką al bo za dłu gą

su kien kę, syn krzy wo usta wił but al bo że ja da my po sił ki. Mie li śmy

za kaz otwie ra nia lo dów ki. Kie dy mnie sko pał, sześć ty go dni mia łam

no gę w gip sie. Jeź dził no żem po mo jej szyi, mó wił, że mu si wy pró -

bo wać, czy jest ostry. Nie za wia da mia łam po li cji, ba łam się, bo czę -

sto po wta rzał: za nim przy je dzie, za bi ję cię, a sam się po wie szę. Mój

oj ciec przez 20 lat po wta rzał ma mie, że ją za bi je. I pew ne go ra zu,

na dział ce, za ata ko wał ją od ty łu mo ty ką, strasz nie po dzio bał jej 

gło wę.

Prze ło m w ży ciu Pau li ny nastąpił, gdy wpadł jej w ręce pa mięt nik

cór ki. Szes na sto lat ka pisała, że bie rze prosz ki na sen ne, chce po peł -

nić sa mo bój stwo. Pau li na za czę ła szu kać po mo cy. Za wia do mi ła 

ku ra to ra, ten z ko lei sąd, któ ry na ka zał mał żon ko wi pod dać się przy -

mu so we mu le cze niu od wy ko we mu.

– Cho dził na spo tka nia AA, ale da lej pił i znę cał się nad na mi –

mó wi Pau li na. 

Po ko lej nej awan tu rze zde cy do wa ła się opu ścić miesz ka nie. Od

grud nia 2008 r. ko bie ta prze by wa z dzieć mi w ho ste lu. Za wia do mi -

ła po li cję, roz ma wia ła z pro ku ra to rem, wy stą pi ła o roz wód – od by ła

się już pierw sza roz pra wa. Ale ona i dzie ci na dal prze by wa ją w kil ku -

oso bo wym po ko ju w ho ste lu, a mał żo nek cie szy się wol no ścią w do -

mo wych pie le szach.

SPRAW CY W DO MU
Swo je miesz ka nie mu sia ła opu ścić też pa ni Kry sty na (imię

zmienione – red.). Tro chę po sześć dzie siąt ce, drob na, de li kat na. 

I – jak mó wi – ma roz wa lo ne ser ce. Ucie kła ze stra chu przed je dy -

nym dziec kiem, 30-let nim sy nem. Męż czy zna kil ka mie się cy te mu

TYLKO ŻYCIE Przemoc w rodzinie14

Art. 2 usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie
Prze moc w ro dzi nie to jed no ra zo we al bo po wta rza ją ce się
umyśl ne dzia ła nie lub za nie cha nie na ru sza ją ce pra wa lub do -
bra oso bi ste osób wy mie nio nych w pkt 1 usta wy (czło nek ro -
dzi ny – oso ba naj bliż sza w ro zu mie niu art. 115 par. 11 usta wy
z 6 czerw ca 1997 r.– k.k., Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.,
a tak że in na oso ba wspól nie za miesz ku ją ca lub go spo da ru ją -
ca – przyp. red.), w szcze gól no ści na ra ża ją ce te oso by na nie -
bez pie czeń stwo utra ty ży cia, zdro wia, na ru sza ją ce ich
god ność, nie ty kal ność cie le sną, wol ność, w tym sek su al ną,
po wo du ją ce szko dy na ich zdro wiu fi zycz nym lub psy chicz -
nym, a tak że wy wo łu ją ce cier pie nia i krzyw dy mo ral ne u osób
do tknię tych prze mo cą.
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przed ter mi no wo wy szedł z wię zie nia – sie dział 8 lat za kra dzie że

i roz bo je.

– Ma za bu rze nia oso bo wo ści, ale gdy wy cho dził na wol ność, nie

do stał skie ro wa nia do po rad ni, a je dy nie re cep ty na psy cho tro py –

opo wia da ko bie ta. – Bie rze więc te pro chy i pi je al ko hol. Nie pra cu -

je, spro wa dza do do mu po dej rza ne to wa rzy stwo. Wy ma ga, że bym go

ży wi ła i da wa ła pie nią dze na hu lan ki. Gdy od ma wiam, ro bi awan tu -

ry – prze kli na, tłu cze przed mio ty, pod no si na mnie rę ce. 

Pa ni Kry sty na wnio sła spra wę do są du re jo no we go, wy dział cy wil -

ny, o eks mi sję sy na. Ostat nio cu dem unik nę ła śmier ci, reszt ka mi sił

ucie kła z do mu, do któ re go już nie wró ci ła. W ho ste lu cze ka na

decyzję sądu.

Ośro dek In ter wen cji Kry zy so wej (OIK) w Ra do miu pro wa dzi dzia -

łal ność am bu la to ryj ną oraz ho stel dla 20 osób. Ofia ry mo gą prze by -

wać w nim do sze ściu mie się cy. Wszyst kie miej sca są za ję te.

Naj młod szym miesz kań cem ho ste lu jest 2-la tek. 

Naj star szą oso bą – pa ni Ma ria, ma 79 lat. Syn nie rób znę ca się nad

nią od lat. 

EKS MI SJA?
Naj dłu żej, aż dwa la ta, w ra dom skiej pla ców ce prze by wa ła Zo fia.

Mąż zo stał w czte ro po ko jo wym miesz ka niu – ku pi ła je, bę dąc panną
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Najsłabsze
ogniwo
Najsłabsze
ogniwo

Art. 207 k.k.
Par. 1. Kto znę ca się fi zycz nie lub psy chicz nie nad oso bą naj -
bliż szą lub in ną oso bą po zo sta ją cą w sta łym lub prze mi ja ją -
cym sto sun ku za leż no ści od spraw cy al bo nad ma ło let nim lub
oso bą nie po rad ną ze wzglę du na jej stan psy chicz ny lub fi -
zycz ny, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy
do lat 5.
Par. 2. Je że li czyn okre ślo ny w par. 1 po łą czo ny jest ze sto so -
wa niem szcze gól ne go okru cień stwa, spraw ca pod le ga ka rze
po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10.
Par. 3. Je że li na stęp stwem czy nu okre ślo ne go w par. 1 lub 2
jest tar gnię cie się po krzyw dzo ne go na wła sne ży cie, spraw ca
pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od lat 2 do 12.

Prze stęp stwa stwier dzo ne w 2008 r. z art. 207 k.k.:
20 998 – z par. 1 
169 – z par. 2 i 3 

źró dło: KGP

15 236 osób ska za no z art. 207 par. 1 k.k. w 2008 r.
12 619 spo śród nich wy mie rzo no ka rę po zba wie nia wol no ści
z wa run ko wym za wie sze niem jej wy ko na nia na okres pró by.
12 828 ko biet by ło w 2008 r. po krzyw dzo nych z art. 207 
par. 1 k.k.
3819 ma ło let nich by ło w 2008 r. po krzyw dzo nych z art. 207
par. 1 k.k.
16 844 oso by oskar żo no w 2008 r. o prze stęp stwa wo bec
człon ka ro dzi ny z uży ciem prze mo cy lub groź by bez praw nej.
4851 osób (w tym 69 ko biet) 31 grud nia 2008 r. by ło osa -
dzo nych w za kła dach kar nych i aresz tach śled czych za znę -
ca nie się nad ro dzi ną (4383 ska za nych i 468 tym cza so wo
aresz to wa nych).

źró dło: Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści 

�
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– któ re ce lo wo za dłu żył, m.in. la tem włą czał grzej ni ki, ra chun ki

za prąd by ły ol brzy mie. Ko bie ta cięż ko pra co wa ła – m.in. ja ko sprzą -

tacz ka, ku char ka – że by po spła cać za le gło ści. Mia ła są do wy na kaz

eks mi sji mał żon ka, ale ko mor nik, któ re mu za pła ci ła 700 zł, nie pod -

jął żad nych dzia łań, aby usu nąć go z lo ka lu. Dy rek cja OIK zwró ci ła

się o po moc do te le wi zji. Dzien ni ka rze po pro si li o po moc po li cjan -

tów i w ich asy ście we szli do miesz ka nia. To, cze go w świe tle pra wa

urzęd ni cy nie zro bi li przez dwa la ta, za ła twio ne zo sta ło w kil ka mi -

nut – męż czy zna spa ko wał ubra nia i się wy pro wa dził.

Pro ble my z eks mi sją na le żą do naj częst szych – gmi ny z re gu ły nie

dys po nu ją lo ka la mi tym cza so wy mi. Zgod nie z roz po rzą dze niem Mi -

ni stra Spra wie dli wo ści z 26 stycz nia 2005 ro ku w spra wie szcze gó ło -

we go try bu po stę po wa nia w spra wach o opróż nie nie lo ka lu lub po miesz -
cze nia al bo o wy da nie nie ru cho mo ści oraz szcze gó ło wych wa run ków, ja -
kim po win no od po wia dać tym cza so we po miesz cze nie spraw ca prze mo cy

do mo wej mo że być eks mi to wa ny do lo ka lu ma ją ce go do stęp do

wody, ustę pu (mo że znaj do wać się po za bu dyn kiem), ogrze wa nia.

Musi też być wy po sa żo ny w urzą dze nia do go to wa nia. 

Że by nie po wtó rzy ła się sy tu acja ta ka, jak pa ni Zo fii, wła dze Ra -

do mia wy go spo da ro wa ły w noc le gow ni 20-me tro we po miesz cze nie,

do sto so wa ne do wy mo gów tego roz po rzą dze nia. Są tam czte ry me ta -

lo we łóż ka pię tro we. Ale w po ko ju prak tycz nie nikt nie miesz ka.

Spraw cy, po je go obej rze niu, na wła sną rę kę szu ka ją in ne go lo kum.

MAR TWE PRA WO?
Usta wa z 29 lip ca 2005 r. o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie

okre śla za da nia or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej i jed no stek sa mo rzą -

du te ry to rial ne go od no śnie do te go zja wi ska. A tak że za sa dy po stę -

po wa nia wo bec ofiar oraz spraw ców prze mo cy do mo wej.

Wo bec osób sto su ją cych prze moc w ro dzi nie sto su je się prze wi dzia ne
w usta wie środ ki ma ją ce na ce lu za po bie -
ga nie ich kon tak to wa niu się z oso ba mi 
po krzyw dzo ny mi oraz od dzia ły wa nia 
ko rek cyj no -edu ka cyj ne – czy ta my w art. 4

tej usta wy. 

– Nie ste ty, są dy, wy da jąc orze cze nia,

nie ko rzy sta ją z za pi sów ar ty ku łów 13

i 14 (patrz ram ki – red.) usta wy o prze -

ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie –

mówi Wło dzi mierz Wol ski, dy rek tor

Ośrod ka In ter wen cji Kry zy so wej w Ra -

do miu (na zdjęciu). – Nie spo tka łem się

z przy pad kiem, aby sąd w try bie usta wy

za ka zał spraw cy zbli ża nia się do ofia ry, czy umo rzył wo bec nie go po -

stę po wa nie, pod wa run kiem że do bro wol nie wy pro wa dzi się z domu. 

Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści, któ re opra co wa ło da ne sta ty stycz -

ne do ty czą ce zja wi ska prze mo cy w ro dzi nie (pu bli ku je my je w ram -

kach), po twier dza ten stan: Są dy, wy da jąc orze cze nia, rzad ko
ko rzy sta ją z ure gu lo wań za war tych w usta wie o prze ciw dzia ła niu prze -
mo cy w ro dzi nie. Nie le piej wy pa da też oce na dzia łal no ści pro ku ra tur,

któ re na eta pie po stę po wa nia przy go to waw cze go mo gą wy stą pić

do są du, by na ka zał spraw cy opusz cze nie miesz ka nia zaj mo wa ne go

wspól nie z ofia rą. Po mi mo moż li wo ści skła da nia wnio sków do są du
o za sto so wa nie ade kwat nych obo wiąz ków pro ba cyj nych, pro ku ra tu ra ge -
ne ral nie nie skła da ta kich wnio sków. Pro ku ra tu ra nie od dzia łu je w spo -
sób wy star cza ją cy na spraw ców prze mo cy do mo wej po zo sta ją cych
w okre sie pró by.

W sej mo wych pod ko mi sjach trwa ją pra ce nad no we li za cją usta wy

o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie. W „Po li cji 997” przed sta -

wi my pro po no wa ne roz wią za nia. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

TYLKO ŻYCIE Przemoc w rodzinie POLICJA 997       czerwiec 2009 r.16

Art. 13 usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie
Uma rza jąc wa run ko wo po stę po wa nie kar ne wo bec spraw cy
prze stęp stwa po peł nio ne go z uży ciem prze mo cy lub groź by
bez praw nej wo bec człon ka ro dzi ny al bo za wie sza jąc wy ko -
na nie ka ry za ta kie prze stęp stwo, sąd, na kła da jąc obo wią zek
okre ślo ny, o któ rym mo wa w art. 72 par. 1 pkt 7a i 7b usta wy
z 6 czerw ca 1997 k.k. (tj. po wstrzy my wa nie się od kon tak to -
wa nia z po krzyw dzo nym, opusz cze nie lo ka lu zaj mo wa ne go
wspól nie z po krzyw dzo nym – przyp. red.), okre śla spo sób
kon tak tu ska za ne go z po krzyw dzo nym lub mo że za ka zać zbli -
ża nia się ska za ne go do po krzyw dzo ne go w okre ślo nych oko -
licz no ściach.

W 2008 r. są dy:
– w 37 spra wach, wa run ko wo uma rza jąc po stę po wa nie kar -
ne, za sto so wa ły wo bec spraw ców obo wią zek po wstrzy my wa -
nia się od kon tak to wa nia z po krzyw dzo ny mi,
– w 280 spra wach, wa run ko wo za wie sza jąc wy ko na nie ka ry
po zba wie nia wol no ści, orze kły ta ki obo wią zek,
– w 166 spra wach, zo bo wią za ły spraw cę do opusz cze nia
lokalu zaj mo wa ne go z po krzyw dzo nym.

źró dło: Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści 

Art. 14 usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie
1. Je że li za cho dzą prze słan ki dla za sto so wa nia tym cza so we -
go aresz to wa nia wo bec oskar żo ne go o prze stęp stwo, o któ -
rym mo wa w art. 13, sąd mo że za miast tym cza so we go
aresz to wa nia za sto so wać do zór po li cji, pod wa run kiem że
oskar żo ny opu ści lo kal zaj mo wa ny wspól nie z po krzyw dzo -
nym, w wy zna czo nym przez sąd ter mi nie, i okre śli miej sce po -
by tu.
2. W ra zie opusz cze nia lo ka lu, o któ rym mo wa w ust. 1, ogra -
ni cze nie prze wi dzia ne w art. 275 par. 2 usta wy z 6 czerw -
ca 1997 r. – k.p.k. (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.) mo że
tak że po le gać na po wstrzy my wa niu się od kon tak tu z po -
krzyw dzo nym w okre ślo ny spo sób. 

W 2008 r. są dy:
– wo bec 85 osób za sto so wa ły in sty tu cję wa run ko we go do zo -
ru po li cji okre ślo ną w art. 14 ust. 1 usta wy o prze ciw dzia ła niu
prze mo cy w ro dzi nie,
– wo bec 47 osób za sto so wa ły tę in sty tu cję na pod sta wie
art. 14 ust. 2 tej usta wy.

źró dło: Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści W 2008 r. są dy, na wnio sek pro ku ra tur, orze kły:
– wo bec 147 po dej rza nych do zór po li cji, pod wa run kiem
opusz cze nia lo ka lu zaj mo wa ne go wspól ne z po krzyw dzo nym,
– wo bec 415 po dej rza nych do zór po li cji, z jed no cze snym zo -
bo wią za niem do po wstrzy ma nia się od kon tak tu z ofia rą,
– wo bec 1568 po dej rza nych za sto so wa ły areszt tym cza so wy.

źró dło: Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści

�
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Lo kal ną pra sę obie gły zdję cia krót ko

ostrzy żo nych mło dych lu dzi. Na ła mach

dzien ni ków wy po wia dał się też po -

krzyw dzo ny Le gre Che ick Ka ra mo ko. 

CZAR NY FRAN CUZ W BIA ŁYMSTO KU 
34-let ni stu dent, kie row ca au to bu su przy je -

chał do Pol ski pod ko niec kwiet nia, aby spo -

tkać się z na rze czo ną. Po zna li się we Fran cji.

Pan Ka ra mo ko za pra gnął od wie dzić kraj wy -

bran ki ser ca. Na rze cze ni nie dłu go cie szy li

się spo ko jem. 

Po po bi ciu Fran cuz ze znał po li cjantom, że

od po cząt ku czuł, jak by od by wa ła się na nie -

go na gon ka. Wi dział pro wo ka cyj ne gesty, sły -

szał słow ne za czep ki i od gło sy imi tu ją ce

dzi kie zwie rzę ta, zda rza ło się na wet, że gdy

szedł chod ni kiem, trą bi li na nie go kie row cy. 

Nie wy trzy mał, gdy stał na bal ko nie,

a jakiś wy ro stek na do le za czął na śla do wać

wy cie mał py. Ka ra mo ko zszedł na dół i ła ma -

ną an gielsz czy zną pró bo wał mu po wie dzieć,

że je że li nie prze sta nie, to za pro wa dzi go na

po li cję. Chło pak w ogó le się nie wy stra szył

i da lej uda wał szym pan sa. Za czę ła się szar -

pa ni na. Pod czas zaj ścia z okien i bal ko nów

za czę ło do cho dzić co raz wię cej mał pich od -

gło sów... Ka ra mo ko od pu ścił. Wra ca jąc

do miesz ka nia, zde rzył się z sy nem jed ne go

z są sia dów, któ ry chciał wmie szać się do

awan tu ry. Po kil ku go dzi nach, kie dy znów się

mi ja li, Fran cuz zo stał po trą co ny bar kiem

przez mło de go czło wie ka. Wie czo rem Ka ra -

mo ko chciał spra wę wy ja śnić, udał się

do miesz ka nia są sia dów, ale nie zo stał

wpusz czo ny. 

DWIE STARSZE PANIE 
Dwa dni po tem, 30 kwiet nia, oko ło 16.00 na

przy stan ku przy ul. Ar mii Kra jo wej Ka ra mo -

ko czekał na au to bus. Na gle po de szło do

nie go oko ło dzie się ciu mło dych lu dzi. Nie

zdą żył wstać z ław ki, gdy dostał pierw szy

cios no gą w twarz. Spa dły mu oku la ry i słu -

chaw ki. Wstał i pró bo wał ude rzyć na past ni -

ka, ale ten zro bił unik. Po chwi li ciosy

po sy pa ły się ze wszyst kich stron. Ka ra mo ko

za sła niał się rę ko ma i ro bił uni ki. Prze chod -

nie zda wa li się nie wi dzieć zaj ścia. Do pie ro

po ja kimś cza sie mię dzy na past ni ków a Fran -

cu za wsko czy ły dwie star sze ko bie ty, któ re

za czę ły go osła niać i wy my ślać osił kom.

Chu li ga ni od stą pi li, ca ły czas zło rze cząc, na -

śla dując ge sty ma stur ba cji i od gło sy małp. 

Ka ramo ko da lej cze kał na au to bus. Po kil -

ku mi nu tach zja wi ła się in na grup ka męż -

czyzn. Dwie star sze pa nie sta nę ły im na

dro dze. Tym ra zem skoń czy ło się tyl ko na

mał pich od gło sach. Gdy Ka ra mo ko my ślał, że

jest już po wszyst kim, z ty łu za ata ko wa ło go

dwóch wy rost ków. Do stał cio sy w ple cy i że -

bra w chwi li, gdy dzię ko wał dziel nym ko bie -

tom. Od wró cił się, chciał się bić, ale star szy

męż czy zna ge stem po ka zał mu, że nie war to.

Chu li ga ni od da li li się, ale Fran cuz roz po znał

jed ne go z sy nów są sia dów, z któ ry mi dwa dni

wcze śniej pró bo wał roz ma wiać. To wer sja po -

bi te go. 

Mi mo na pa du Ka ra mo ko po je chał na za -

pla no wa ny tre ning pił kar ski, a wie czo rem

zgło sił się na po li cję. 

TRZE BA ROZ MA WIAĆ 
Trzy go dzi ny po zgło sze niu po li cjan ci za trzy -

ma li pierw szych po dej rza nych – bliź nia ków

z miesz ka nia po są siedz ku. Po dwóch dniach

ko lej nych dwóch. 

To oni bili?

Sprawa pobicia czarnoskórego
Francuza w Białymstoku była głośna
na początku maja. Policja w trzy godziny
po zgłoszeniu zatrzymała pierwszych
napastników. Prokurator ujawnił dane
i wizerunki podejrzanych. 

�
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Bliźniacy ma ją do brą opi nię wśród są sia dów

i w szko le. Ich mat ka z am bo ny w ko ście le

ape lo wa ła o zgło sze nie się świad ków na pa du,

aby wy ja śni ła się ca ła spra wa. O to sa mo w lo -

kal nych me diach pro si po li cja, gwa ran tu jąc

ano ni mo wość i peł ne bez pie czeń stwo. Nie ofi -

cjal nie do wie dzie li śmy się, że zna lazł się ktoś,

kto chce w tej spra wie ze zna wać. Nie ste ty,

cały czas ano ni mo we po zo sta ją dwie star sze

panie, któ re ura to wa ły Fran cu za. Ka me ry mo -

ni to rin gu, za mon to wa ne nie da le ko, nie za re -

je stro wa ły zaj ścia.

– W związ ku z wy jaz dem po szko do wa ne -

go z Pol ski prze słu cha li śmy go 11 ma ja –

mówi Ma rek Win nic ki, pro ku ra tor re jo no -

wy z PR Bia ły stok -Po łu dnie. – Mo że być

kło pot, gdy za brak nie po krzyw dzo ne go,

a po li cjan ci za trzy ma ją ko lej nych po dej rza -

nych.

Ka ra mo ko jesz cze przed wy jaz dem z Pol -

ski mó wił, że to wy da rze nie nie zmie ni je go

na sta wie nia do na sze go kra ju, ale co raz mniej

chęt nie współ pra co wał z po li cją. Ca ły czas

jed nak pod kre ślał, że ka ry nic tu nie po mo -

gą, że z mło dy mi ludź mi trze ba roz ma wiać,

tłu ma czyć, wy cho wy wać. 

TO UŁA MEK PRO CEN TA 
– W tym ro ku mie li śmy dwa przy pad ki uszko -

dzeń cia ła i znie wa że nia na tle ra so wym –

mówi pod insp. Ro bert Zmi truk, zastępca na -

czel ni ka Wy dzia łu Do cho dze nio wo -Śled cze go

KMP w Bia łym sto ku. – W mar cu w ga le rii 

han dlo wej wśród tłu mu klien tów zo sta ła 

za ata ko wa na czar no skó ra stu dent ka me dy cy -

ny ze Szwe cji. Za czę ło szar pać ją trzech mło -

dych ludzi w wie ku 18–22 la ta. Te spra wy

sta no wią 3 proc. ogółu wsz czę tych po stę po -

wań. W całym ubie głym ro ku były dwa po stę -

po wa nia przy go to waw cze w spra wach o roz bój 

w sto sun ku do ob co kra jow ców. Sta no wi ło to

0,7 proc. wszyst kich wsz czę tych po stę po wań

w spra wach o roz bój. 

Bia ły stok od lat jest mia stem aka de mic kim,

gdzie za wsze by ło wie lu ob co ję zycz nych stu -

den tów, tak że z bar dzo eg zo tycz nych kra jów.

– W ubie głym ro ku stu den ci an glo ję zycz ni

uczą cy się na Uni wer sy te cie Me dycz nym wy -

sto so wa li do rek to ra list, w któ rym wy su wa li

oba wy o swo je bez pie czeń stwo i przy ta cza li

przy pad ki za cze pek i zajść, któ rych do świad -

czy li – mó wi pod insp. An drzej Ba ra now ski

z Ze spo łu Pra so we go KWP w Bia łym sto ku. –

Po spraw dze niu pro ku ra tu ra umo rzy ła więk -

szość z tych spraw. Przy oka zji oka za ło się, że

ci stu den ci nie zgła sza ją zajść po li cji. Dla te -

go w lu tym br. zo sta ła uru cho mio na spe cjal na

li nia te le fo nicz na, gdzie ca ło do bo wo dy żu ru -

je ktoś zna ją cy ję zyk an giel ski. In for ma cję

o no wym te le fo nie ro ze sła li śmy do wszyst kich

uczel ni. Od lu te go zgło szo no jed ną spra wę

do ty czą cą kra dzie ży. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. Anatol Chomicz/Kurier Poranny

Od 1 czerw ca do 30 wrze śnia dzia ła ogólnopolski te le fon bez pie czeń stwa dla tu -
ry stów za gra nicz nych. 
0800 200 300 – po łą cze nie bez płat ne z te le fo nów sta cjo nar nych
+48 608 599 999 – tel. ko mór ko we we dług sta wek ope ra to rów.
In fo li nia dzia ła co dzien nie w go dzi nach 10.00 – 22.00. Ope ra to rzy po słu gu ją się ję -
zy ka mi: an giel skim, nie miec kim i ro syj skim. 

�
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W 2007 r. Komisarz Praw Człowieka
Rady Europy zalecił Polsce
wzmożenie działań
antydyskryminacyjnych. Realizację
tych rekomendacji zawiera program
rządowy, który określa również
zadania dla Policji.

W li sto pa dzie 2007 r. peł no moc nik ko -

men dan ta głów ne go Policji ds. ochro -

ny praw czło wie ka opra co wał Wy kaz
za dań do re ali za cji w ra mach wdra ża nia w la -
tach 2008–2009 za le ceń Ko mi sa rza Praw Czło -
wie ka Ra dy Eu ro py. Za wdra ża nie dzia łań

prze ciw ko dys kry mi na cji od po wia da ją ko men -

dy wo je wódz kie i KSP, a jed nym z za dań jest

pod no sze nie świa do mo ści an ty dy skry mi na cyj -

nej wśród funk cjo na riu szy i pra cow ni ków Po li cji. 

WSPÓL NY MI SI ŁA MI
Aby zre ali zo wać to za da nie, peł no moc nik ko -

men dan ta sto łecz ne go Po li cji ds. ochro ny praw

czło wie ka na wią zał współ pra cę ze Sto wa rzy sze -

niem na rzecz Roz wo ju Spo łecz ne go Oby wa tel -

skie go PRO HU MA NUM. Spe cja li zu je się ono

w szko le niach z prze ciw dzia ła nia dys kry mi na cji

róż nych grup spo łecz nych. Pod ję to ini cja ty wę

wspól nej re ali za cji pro jek tu szko le nio we go w ra -

mach umo wy part ner skiej mię dzy ko men dą sto -

łecz ną a sto wa rzy sze niem. Wy ko rzy sta no środ ki

Me cha ni zmu Fi nan so we go Eu ro pej skie go Ob -

sza ru Go spo dar cze go, Nor we skie go Me cha ni -

zmu Fi nan so we go oraz z bu dże tu w ra mach

Fun du szu Or ga ni za cji Po za rzą do wych (kom po -

nent De mo kra cja i Spo łe czeń stwo Oby wa tel skie).

Pro jekt obej mu je prze ciw dzia ła nie dys kry mi na -

cji z przy czyn ra so wych, po cho dze nia et nicz ne -

go lub na ro do we go, re li gii i prze ko nań. 

JAK TO DZIA ŁA
Ideą pro jek tu Prze ciw dzia ła nie dys kry mi na cji
w dzia ła niach Po li cji jest lep sze przy go to wa nie

for ma cji do roz wią zy wa nia pro ble mów zwią za -

nych z dys kry mi na cją grup mar gi na li zo wa nych:

mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych, mi gran -

tów, uchodź ców, cu dzo ziem ców i in nych. Pro -

jekt ma przede wszyst kim po sze rzać wie dzę

z pra wa an ty dy skry mi na cyj ne go, uwraż li wiać

funk cjo na riu szy na wy stę po wa nie zja wi ska dys -

kry mi na cji w jej struk tu rach i pod czas wy ko ny -

wa nia obo wiąz ków służ bo wych oraz roz wi jać

umie jęt no ści wła ści we go iden ty fi ko wa nia ta -

kich zja wisk, re ago wa nia na nie oraz prze ciw -

dzia ła nia im. Ko lej ne za da nie to roz wi nię cie

umie jęt no ści pro jek to wa nia i upo wszech nia nia

na rzę dzi słu żą cych iden ty fi ko wa niu i prze ciw -

dzia ła niu dys kry mi na cji.

W pro jek cie wy od ręb nio no trzy eta py: warsz -

ta ty dla 11 grup od bior ców (łącz nie 275 osób) –

ka dry kie row ni czej KSP i ka dry kie row ni czej

śred nie go szcze bla jed no stek te re no wych KSP,

opra co wa nie Prze wod ni ka an ty dy skry mi na cyj ne -
go za wie ra ją ce go ma te riał ze szko leń uzu peł nio -

ny o teo rię i do bre prak ty ki, prze ka za ny po tem

szko łom Po li cji i ko men dom wo je wódz kim, oraz

przy go to wa nie kon fe ren cji pod su mo wu ją cej

efek ty pro jek tu.

Pierw sze szko le nia od by ły się w paź dzier ni -

ku ub.r., a ostat nie w ma ju te go ro ku. Pod su mo -

wa nie na stą pi we wrze śniu na kon fe ren cji

zor ga ni zo wa nej w sie dzi bie KSP. 

Za re kru ta cję uczest ni ków od po wia dał Wy -

dział Do sko na le nia Za wo do we go KSP. Sto wa -

rzy sze nie PRO HU MA NUM opra co wa ło

i prze pro wa dzi ło szko le nia. Jest tak że od po wie -

dzial ne za przy go to wa nie i wy da nie Prze wod ni -
ka an ty dy skry mi na cyj ne go oraz bie rze udział

w or ga ni za cji kon fe ren cji. 

ZMIE NIA NIE MY ŚLE NIA
Pod czas szko leń uczest ni cy iden ty fi ko wa li po -

ję cia zwią za ne z dys kry mi na cją, roz po zna wa li

prze ja wy dys kry mi na cji lub mob bin gu oraz

uczy li się prze ciw dzia łać tym zja wi skom. Cho -

ciaż szko le ni mie li du żą wie dzę o zja wi skach

spo łecz nych i po tra fi li je szyb ko ana li zo wać, to

bra ko wa ło im kre atyw no ści w do bo rze wła ści -

wych me tod i form po stę po wa nia. Du ży wpływ

na to mo gą mieć dzia ła nia ru ty no we – nie 

za wsze od po wied nie do sy tu acji.

Warsz ta ty mia ły po móc w zmia nie ta kiej po -

sta wy i uczy nić ją bar dziej otwar tą, re flek syj ną

oraz to le ran cyj ną. W więk szo ści grup uda ło się

uwraż li wić słu cha czy na jej kre owa nie.

Tre ne rzy wska zy wa li, że w pierw szym dniu

szko le nia gru py na ogół by ły za mknię te. Z cza -

sem wzra sta ła otwar tość, za ufa nie oraz po czu -

cie za do wo le nia z warsz ta tów. Uczest ni cy

an ga żo wa li się we wspól ną iden ty fi ka cję zja -

wisk, od no sząc je do pra cy za wo do wej oraz

do opi sy wa nych przez tre ne rów kon tro wer syj -

nych sy tu acji. Zda rza ło się, że gru pa by ła na sta -

wio na na po ka za nie szyb kich i sku tecz nych

roz wią zań, ale bez za głę bia nia się w ana li zę

i szu ka nie al ter na tyw nych spo so bów. 

JĘ ZYK NA RZĘ DZIEM DYS KRY MI NA CJI
Du że wra że nie na uczest ni kach zro bił film 

Nie bie sko ocy, uka zu ją cy kon tro wer syj ne me to dy

na ucza nia oraz kre owa nia zmian w po sta wach.

To za pis warsz ta tu pro wa dzo ne go przez jed ną

z naj słyn niej szych ame ry kań skich tre ne rek 

Ja ne El liott. Pro jek cja wy zwa la ła wśród uczest ni -

ków wie le emo cji, któ re zwy kle owo cu ją „bu rzą

mózgów” i więk szym otwar ciem na dys ku sję

o pro ble mach zwią za nych z dys kry mi na cją. 

Uczest ni kom sta ra no się też po ka zać zło żo -

ny cha rak ter ję zy ka. Jest on na rzę dziem wła dzy

i do mi na cji – nie tyl ko w struk tu rach hie rar -

chicz nych, lecz tak że w ży ciu co dzien nym. 

Dla te go mo że ła two ra nić, pro wa dzić do sym -

bo licz nej i re al nej dys kry mi na cji, a na wet po py -

chać do dzia łań prze stęp czych. Szcze gól nym

przy pad kiem de struk cyj ne go dzia ła nia ję zy ka

jest „mo wa nie na wi ści” (ang. hate speech), któ -

rej po świę co no osob ną część szko le nia. Ofia rą

mo wy nie na wi ści pa da ją mniej szo ści na ro do we

i et nicz ne (w Pol sce przede wszyst kim Ro mo -

wie i Ży dzi), uchodź cy i imi gran ci, ale też in ne

grupy spo łecz ne, rów nież Po li cja. Uczest ni cy

szko leń nie tyl ko po zna wa li tech ni ki re to rycz -

ne i pro pa gan do we, ale też uczy li się re la ty wi zo -

wać oce nę ze wzglę du na gru pę od nie sie nia

i kon tekst ko mu ni ka tu. Szko le nia po ka za ły, że

funk cjo na riu sze na co dzień spo ty ka ją się z róż -

ny mi for ma mi mo wy nie na wi ści.

PO TRZE BA SZKO LEŃ
Z prze pro wa dzo nej wśród uczest ni ków an kie ty

wy ni ka, że 90 proc. słu cha czy by ło bar dzo za do -

wo lo nych z for my i me to dy szko le nia, do bo ru

tre ści me ry to rycz nych, ćwi czeń i spo so bu pro -

wa dze nia za jęć. Po twier dzo no po trze bę or ga ni -

zo wa nia po dob nych szko leń oraz prze ka za nia

zdo by tej wie dzy ka ska do wo, aby do tar ła do sze -

re go wych pra cow ni ków Po li cji. Per spek ty wa 

ro sną ce go zróż ni co wa nia spo łe czeń stwa wy ma -

ga rów nież od po li cjantów do brej zna jo mo ści

pro ble ma ty ki oraz umie jęt no ści po dej mo wa nia

ade kwat nych dzia łań. Opi sa ne przed się wzię cie

wska zu je tak że na istot ną ro lę współ pra cy z or -

ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, któ re mo gą ak tyw -

nie wspie rać in sty tu cje w re ali za cji istot nych

spo łecz nie dzia łań. �

BOGUMIŁA
BOGACKA-OSIŃSKA, 
pełnomocnik
komendanta
stołecznego Policji 
ds. ochrony praw
człowieka, 
współpraca
Stowarzyszenie 
PRO HUMANUM 

Przeciw dyskryminacji
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FAVI, czyli Forensic Aid in Vehicle Identification
po polsku znaczy Kryminalistyczne Wsparcie
w Identyfikacji Pojazdów. To międzynarodowy system
przeznaczony dla policyjnych i sądowych specjalistów
oraz ekspertów. Jeszcze go nie ma. Na razie jest projekt
i zapewnienie Komisji Europejskiej o jego
dofinansowaniu. 

Napo mysł stwo rze nia ta kie go sys te mu wpa dli w ubie głym

ro ku po li cjan ci z Wy dzia łu Me cha no sko pii i Ba li sty ki

Cen tral ne go La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KGP. Za -

czę ło się od pro ste go wnio sku: po trze bu je my wy mia ny do świad czeń,

dzie le nia się in for ma cja mi i wie dzą.

Bo w ich fa chu nie ma tak, że raz się czło wiek na uczy i wie na

ca łe ży cie. Uczy się ca ły czas, stop nio wo, ba da jąc po jaz dy za bez pie -

czo ne przez or ga ny ści ga nia w to ku pro wa dzo nych po stę po wań przy -

go to waw czych. Trze ba wie dzieć, gdzie są i jak wy glą da ją ory gi nal ne

ozna cze nia iden ty fi ka cyj ne po jaz dów, czy nu mer jest wy cię ty lub

prze ro bio ny, i jak po ukry tych ozna cze niach pro duk cyj nych dojść,

czy au to jest kra dzio ne. Al bo, tak jak ostat nio w Zgie rzu – usta lić, czy

pod ze spo ły za bez pie czo ne u han dla rza czę ścia mi sa mo cho do wy mi

po cho dzą z aut zgło szo nych ja ko utra co ne. 

– To tro chę jak ukła dan ka. Masz po roz rzu ca ne czę ści i mu sisz je

do pa so wać do kra dzio ne go sa mo cho du – mó wi eks pert ba dań me -

cha no sko pĳ nych. – Nie któ rym się wy da je, że to nie moż li we. I te raz

po zo sta je py ta nie: nie da się, bo się nie da, czy nie da się, bo się nie

wie.

KO LE GA KO LE DZE
Eks per ci kry mi na li sty ki bar dzo czę sto ko rzy sta ją z in for ma cji

prze ka zy wa nych so bie na wza jem. Wia do mo, że nie miec cy po li -

cjan ci wię cej wie dzą o nie miec kich au tach, fran cu scy o fran cu -

skich, wło scy o wło skich. Czę sto wy glą da to tak, że do eks per ta

dzwo ni ktoś z Pol ski i mó wi, że ma pro blem z usta le niem, daj my

na to, sa mo cho du mar ki nie miec kiej. Je śli eks pert sam nie wie, pi -

sze e-ma il do swo je go nie miec kie go ko le gi i cze ka. Są, jak sa mi

mó wią, ta ką skrzyn ką kon tak to wą. Py ta ją w spra wach swo ich i ko -

le gów. Sa mi też od po wia da ją ko le gom z: Ukra iny, Bel gii, Czech,

Sło wa cji, Mal ty, Nie miec. Je że li się wie, do ko go ude rzyć, su per.

Go rzej, je śli eks pert nie uczest ni czy w mię dzy na ro do wych 

szko le niach, nie zna ję zy ków ob cych, nie ma zna jo mo ści al bo zna -

jo my nie ma cza su. Spraw nie moż na prze cież usta lać w nie skoń -

czo ność.

TYLKO SŁUŻBA Przestępczość samochodowa20

Spo sób na zło dzie ja
Według danych Europolu na terenie UE
ginie rocznie około miliona pojazdów.
W Polsce w 2008 roku kradziono średnio
48 pojazdów dziennie. To o 10 mniej niż
w 2007
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STWO RZYĆ BA ZĘ
W ma ju ubie głe go ro ku na sym po zjum eks per tów me cha no sko pii

pol scy eks per ci za pro po no wa li za gra nicz nym ko le gom stwo rze nie

no wo cze sne go na rzę dzia pra cy, któ re słu ży ło by wy mia nie do świad -

czeń i wspól ne mu roz wią zy wa niu trud nych kwe stii z dzie dzi ny ba -

dań i iden ty fi ka cji pól nu me ro wych po jaz dów. By ła by to eu ro pej ska,

eks perc ka ba za da nych o ozna cze niach iden ty fi ka cyj nych po jaz dów

z do stę pem on-li ne oraz mię dzy na ro do we fo rum dys ku syj ne. W ba -

zie by ły by wzo ry ozna czeń sa mo cho do wych, ta kich jak nu mer VIN

po jaz du, ozna cze nia pod ze spo łów, pro gram umoż li wia ją cy po rów na -

nie ba da ne go przez eks per ta ozna cze nia z za pi sa nym w ba zie wzor -

cem oraz da ne za miesz cza ją ce go na wy pa dek, gdy by ktoś chciał się

z nim skon sul to wać. Po jaz dy, któ rych nie moż na zi den ty fi ko wać, zo -

sta ły by za miesz czo ne na mię dzy na ro do wym fo rum, co da wa ło by

szan sę, że któ ryś z eks per tów pod po wie, jak usta lić je go pier wot ne

ozna cze nie. Ba za da nych oraz fo rum by ły by tyl ko w jed nym ję zy ku

– an giel skim.

An gli cy, Sło wa cy, Bia ło ru si ni, Ukra iń cy i Ło ty sze po mysł po par li.

An gli cy za de kla ro wa li się na wet po móc fi nan so wo. Od po wiedź

Niem ców by ła ostroż na: na ra zie nie chcą się włą czyć, ma ją swój sys -

tem (głów nie dla służb kry mi nal nych, a nie dla eks per tów). Z ko lei

Hisz pa nie i Bel go wie wstrzy ma li się z od po wie dzią. 

– To pro jekt o cha rak te rze otwar tym, więc chęt ni bę dą mo gli przy -

łą czyć się na każ dym je go eta pie – ko men tu je podinsp. Pa weł Ry -

bic ki, dy rek tor CLK KGP. – Jest to też dobrze wi dzia ne przez

Ko mi sję Eu ro pej ską.

UNIA PO MO ŻE
W paź dzier ni ku 2008 ro ku CLK zło ży ło do Ko mi sji Eu ro pej skiej

wnio sek o do fi nan so wa nie pro jek tu o war to ści oko ło 500 000 eu ro

ze środ ków pro gra mu szcze gó ło we go „Za po bie ga nie i zwal cza nie

prze stęp czo ści” (ISEC). Na po cząt ku kwiet nia 2008 r. przy szła od -

po wiedź: grant przy zna ny. 

Re gu ły są ta kie: po pod pi sa niu umo wy ko mi sja prze le wa 60 proc.

de kla ro wa nej kwo ty, resz tę po za koń cze niu pro jek tu, czy li po trzech

la tach. Mak sy mal na kwo ta, ja ką obecnie zgo dzi ła się dać Ko mi sja Eu -

ro pej ska, to do 70 proc. war to ści pro jek tu, czy li do 350 000 eu ro. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. KWP w Łodzi

czerwiec 2009 r.       POLICJA 997

Jak to dzia ła lo kal nie
W Pol sce pod sta wo wy mi ba za mi da nych wy ko rzy sty wa ny mi
przez po li cyj nych eks per tów do iden ty fi ka cji po jaz dów są 
ba zy da nych KSIP, CE PiK i opra co wa ne w CLK KGP ba zy 
da nych VIN i SEP. 
Ba za da nych VIN – jest zbio rem in for ma cji – w for mie do ku -
men ta cji fo to gra ficz nej i tek sto wej – opra co wa nym przez eks -
per tów la bo ra to riów kry mi na li stycz nych, któ rzy ba da ją
po jaz dy. 
Ba za SEP – pro gram opar ty na da nych prze ka za nych przez
pro du cen tów po jaz dów z Pol ski. 
Eks per ci ko rzy sta ją rów nież z baz utwo rzo nych w in nych kra -
jach:
Ba za Eu VID – pro gram Nie miec i Au strii ba zu ją cy na da nych
otrzy my wa nych od pro du cen tów.
Ba za Vi na sisst – pro gram stwo rzo ny przez fir my ubez pie cze -
nio we z kra jów Ame ry ki Pół noc nej.
Ba za TVIS – ba za opra co wa na przez fir mę THAT CHAM.
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Wpraw dzie Unii Eu ro pej skiej bę dzie my prze -

wod ni czy li do pie ro w 2011 r., ale już te raz mo -

że my się spraw dzić – ma ło kto wie, że trwa

wła śnie pre zy den cja Pol ski w Gru pie Sal zburg, sku pia -

ją cej mi ni strów SW Au strii, Czech, Pol ski, Sło wa cji, Sło -

we nii, Wę gier, Buł ga rii, Ru mu nii i Chor wa cji. Gru pa

po wsta ła w lip cu 2001 r. w au striac kim Sal zbur gu, a jej

prio ry te ty to współ pra ca po li cyj na, zwal cza nie nie le gal -

nej mi gra cji, po li ty ka azy lo wa oraz wy mia na po glą dów

w spra wach do ty czą cych Unii Eu ro pej skiej. Człon ko wie

gru py spra wu ją w niej pół rocz ne pre zy den cje, a obec ne

pol skie prze wod nic two sku pia się na bez pie czeń stwie

im prez ma so wych, bu do wa niu za ufa nia do służb po rząd -

ku pu blicz ne go i bez pie czeń stwie w ru chu dro go wym. 

DO BRE PRAK TY KI I WARSZ TA TY
Kwiet nio we spo tka nie gru py po świę co no kre owa niu

wi ze run ku służb po li cyj nych w jej kra jach, mó wio no

o do brych prak ty kach i po my słach na kon tak ty ze spo -

łe czeń stwem. Za naj cie kaw szy uzna no wę gier ski pro -

jekt współ pra cy z ban ka mi. Po mysł ban ko we go

sys te mu alar mo we go po ja wił się po se rii bru tal nych

na pa dów na te pla ców ki: w ma ju 2002 r. w jed nej

z nich zgi nę ło osiem osób i skra dzio no, w prze li cze -

niu, po nad 100 tys. zło tych. W za ata ko wa nym ban ku

była tyl ko jed na ka me ra, któ ra w do dat ku nic nie za re -

je stro wa ła. Dla te go, w po ro zu mie niu ze sto wa rzy sze -

niem ban ków, po wstał pro jekt sys te mu alar mo we go

umoż li wia ją ce go bez po śred nie po łą cze nie od dzia łów

ban ko wych z po ste run ka mi Po li cji. W ra zie na pa du do

naj bliż szej jed nost ki wy sy ła na jest peł na in for ma cja

o pla ców ce: roz miesz cze nie ka mer i za bez pie czeń,

plan po miesz czeń, kon tak ty do dy rek cji. Po li cjant

otrzy mu ją cy ta ki sy gnał mo że na tych miast roz po cząć

ak cję ra tun ko wą. Pro jekt jest na ra zie w fa zie te stów,

ale nie dłu go ma ru szyć peł ną pa rą.

Dru gi dzień spo tka nia prze zna czo no na warsz ta ty.

Sze fo wa Fun da cji Dzie ci Ni czy je uczy ła, jak po s-

tę po wać z dziec kiem, któ re by ło świad kiem lub

ofia rą prze stęp stwa, a dy rek tor Fun da cji La Strada

mó wi ła, w ja ki spo sób ko mu ni ko wać się z ofia ra mi

han dlu ludź mi w sy tu acji bra ku zna jo mo ści ję zy ka.

Spe cja li ści od PR za pre zen to wa li m.in. stra te gie

kre owa nia wi ze run ku in sty tu cji za ufa nia pu blicz-

ne go oraz spo so by za rzą dza nia in for ma cją w sy tu acji 

kry zy so wej.

O DZIEL NI CO WYCH NA UCZEL NI
Na ma jo wej kon fe ren cji na uko wej, zor ga ni zo wa nej

przez Ka te drę Kry mi no lo gii i Po li ty ki Kry mi nal nej

UW, za pre zen to wa no wnio ski z trzy let nie go pro jek tu

ba daw cze go Sys te mo we i struk tu ral ne uwa run ko wa nia
funk cjo no wa nia pio nu dziel ni co -
wych w Pol sce. Naj żyw szą re ak cję

uczest ni ków wzbu dzi ły wy ni ki

ba dań an kie to wych prze pro wa -

dzo nych wśród 1500 dziel ni co -

wych z ca łe go kra ju oraz wy -

wia dów do ty czą cych wa run ków

pra cy dziel ni co wych w War sza wie. Po nie waż więk -

szość uczest ni ków kon fe ren cji sta no wi li po li cjan ci 

te go pio nu z ca łej Pol ski, wo kół efek tów pro jek tu wy -

wią za ła się ży wa dys ku sja. Dziel ni co wi naj bar dziej

uskar ża li się na nad miar biu ro kra cji, na kła da nie

na nich in nych za dań, nie zwią za nych z ich służ bą,

oraz na nie naj lep sze wa run ki pra cy.

In te re su ją ce by ły też opi nie stu den tów, któ rzy,

w ra mach za jęć w la tach 2003–2007, to wa rzy szy li sto -

łecz nym dziel ni co wym w co dzien nej pra cy. Mi mo że

by ły to wy łącz nie ich su biek tyw ne od czu cia, to

w więk szo ści po twier dzi ły wcze śniej sze wnio ski: po -

li cjan tom te go pio nu do ku cza zwłasz cza obo wią zek

do rę cza nia pism są do wych, biu ro kra cja i brak sza cun -

ku za rów no ze stro ny ko le gów, jak i spo łe czeń stwa. 

Na ko niec za pre zen to wa no wy ni ki ba dań opi nii pu -

blicz nej prze pro wa dzo ne w mar cu te go ro ku. An kie -

to wa nym za da no osiem py tań, głów nie o za da nia

dziel ni co wych, za ufa nie do nich i sza cu nek dla ich

pra cy. Oko ło 90 proc. re spon den tów uzna ło, że dziel -

ni co wi po win ni przede wszyst kim zaj mo wać się prze -

mo cą do mo wą; na to miast, w trak cie dys ku sji, sa mi

za in te re so wa ni dość czę sto uty ski wa li na pro ce du rę

Nie bie skiej Kar ty i brak po mo cy w tej spra wie ze stro -

ny pań stwa. 

W kon fe ren cji, oprócz dziel ni co wych, stu den tów

i pro fe so rów z Uni wer sy te tu War szaw skie go, wzię li

udział przed sta wi cie le KGP i MSWiA, któ rzy za pew -

ni li, że za pre zen to wa ne wnio ski nie po zo sta ną bez

od ze wu z ich stro ny. Oby za owo co wa ło to od cią że -

niem po nad 8 ty się cy dziel ni co wych z nad mia ru

zbęd nych obo wiąz ków. �

ALEK SAN DRA WI CIK

Dwie konferencje
Pod koniec kwietnia br. w Warszawie eksperci z państw Grupy
Salzburskiej rozmawiali o społecznym odbiorze działań policji
w ich krajach oraz o zaufaniu do służb porządku publicznego.
Na początku maja na Uniwersytecie Warszawskim debatowano
o roli dzielnicowych w polskiej Policji. Oto kilka spostrzeżeń 
z obu spotkań.
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1839 – to rok, w którym Louis Jacques
Daguerre wynalazł pierwszą technikę
rejestracji obrazów – dagerotypię.
Po czterech latach znalazła ona zastosowanie
w rodzącej się kryminalistyce. Zaczęło się
od fotografowania więźniów. 

Cho dzi ło o re je stra cję i iden ty fi ka cję prze stęp -

ców. Ja ko pierw sze, w la tach 40. XIX wie ku,

z da ge ro ty pią za czę ły eks pe ry men to wać wła -

dze bel gij skich wię zień. W ich śla dy szyb ko po szli

duń scy i bry tyj scy ko le dzy (1851 i 1852), Szwaj ca rzy

i Ame ry ka nie (1852 i 1854). Po cząt ki nie by ły ła twe.

Do no wej me to dy i do wy ko rzy sty wa nia fo to gra fii

por tre to wej pod cho dzo no z wa ha niem i re zer wą.

Eks pe ry men to wa no. Nie by ło żad nych ure gu lo wań

praw nych, żad nych za sad. Nikt nie szko lił fo to gra -

fów, po li cjan tów i urzęd ni ków wię zien nych. Zdję cia

ro bi li za rów no ama to rzy, jak i fo to gra fo wie ko mer cyj -

ni. Nie by ło też żad nych zna czą cych ko lek cji zdjęć,

któ re uła twia ły by po szu ki wa nie po dej rza nych lub

ucie ki nie rów. 

POR TRE TY
Po my sły by ły róż ne. Przy kła do wo w Szwaj ca rii pro ku -

ra tor ge ne ral ny Ja kob Amiet zle cił fo to gra fo wi zro bie -

nie zdjęć wszyst kim włó czę gom aresz to wa nym

i przy wie zio nym na prze słu cha nie do Ber na. Cel: ze -

brać jak naj wię cej wie dzy o włó czę gach i ogra ni czyć ich

mo bil ność, po nie waż lu dzie ży ją cy na mar gi ne sie spo -

łecz ne go po rząd ku po strze ga ni by li ja ko za gro że nie dla

pań stwa. Przez dwa la ta ko pie zdjęć roz sy ła no

do wszyst kich jed no stek po li cji – mia ły po móc w iden -

ty fi ka cji włó czę gi, gdy zo sta nie po now nie za trzy ma ny.

Czy przy nio sło to sku tek, nie wia do mo. Wia do mo, że

Carl Dur he im, za wo do wy fo to graf wy na ję ty przez pro -

ku ra to ra, ro bił włó czę gom pro fe sjo nal ne por tre ty. Osa -

dzo nych, ubra nych w no we stro je do star czo ne przez

wła dze wię zien ne, usta wiał do fo to gra fii tak, jak

wszyst kich swo ich klien tów. Na zdję ciach wy glą da li

do stoj nie, wręcz ele ganc ko.

Z ko lei w An glii, w 1852 r., w nie któ rych wię zie niach

za czę to ro bić zdję cia osa dzo nych, zwłasz cza zło dziei ko -

le jo wych, lu dzi ob cych, któ rzy przy by li do mia sta, i re -

cy dy wi stów. Uwa ża no, że iden ty fi ka cja tych ostat nich

jest waż na, bo po pierw sze – mie li zły wpływ na no wo

osa dzo nych, a po dru gie – we dle pra wa za słu gi wa li

na su row szą ka rę. 
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Dagerotyp belgĳskiego więźnia z 1843 r. (po lewej) i portret szwajcarskiego włóczęgi
z 1853 r.

Ujęcia profilu twarzy robiono, wykorzystując odbicie w lustrze
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RE JE STRY
W 1870 ro ku prak ty ka fo to gra fo wa nia roz po wszech nia -

ła się w wie lu kra jach, ale ogra ni cza ła się do du żych

miast. Fo to gra fo wa nie po dej rza nych zle ca no pry wat nym

za kła dom fo to gra ficz nym. Waż ne by ło, by za kład spe -

cja li zo wał się w fo to gra fii por tre to wej. Tak po wsta ły

zna ne dziś mug sho ty (dosł. zdję cia gęb) do łą cza ne

do po li cyj nej kar to te ki. Nie przy po mi na ły one kla sycz -

nych por tre tów i cho ciaż nie by ło wte dy jesz cze usta lo -

nych stan dar dów ro bie nia tych fo to gra fii, rzad ko

eks pe ry men to wa no ze świa tłem lub ką tem ro bie nia

zdjęć, ja sne by ło, że cho dzi o do ku men to wa nie wi ze -

run ku kry mi na li stów, a nie o sztu kę. 

Do koń ca XIX wie ku fo to gra fo wa ni by li wszy scy prze -

stęp cy i po dej rza ni. A po nie waż tych przy by wa ło, ro sła

rów nież licz ba fo to gra fii. Ich prze cho wy wa nie i ar chi wi -

zo wa nie sta ło się nie la da pro ble mem. Ko lek cje zdjęć

trze ba by ło usys te ma ty zo wać, zna leźć spo sób na ich ze -

sta wie nie. Tak po wsta wa ły po li cyj ne re je stry, któ re kla -

sy fi ko wa ły prze stęp ców zgod nie z ty pa mi po peł nio nych

prze stępstw. Pierw sze ta kie ko lek cje – re je stry po ja wi -

ły się w la tach 50. XIX wieku w Bir ming ham, po tem

w 1864 r. w Gdań sku, a trzy la ta póź niej w Oden se

i w Mo skwie. Na sys te ma tycz nie two rzo ne ar chi wa trze -

ba by ło po cze kać jesz cze kil ka lat. Po wsta ły w Lon dy nie

(1870 r.), w Pa ry żu (1874 r.) i Ber li nie (1876 r.). Od po -

wie dzial ne za nie by ło już nie wię zien nic two, a po li cja.

NO WA ME TO DA
Ko lej nym wy zwa niem by ło sor to wa nie i kla sy fi ka cja

zbio rów, któ re w cią gu lat roz ro sły się do wie lu ty się cy

zdjęć i w związ ku z tym sta ły się prak tycz nie bez u ży -

tecz ne. W cza sie krót szym niż 10 lat pre fek tu ra pa ry skiej
po li cji zgro ma dzi ła 75 tys. fo to gra fii – pi sał w 1883 ro ku

o pro ble mie Al phons Ber til lon, uwa ża ny za jed ne go z oj -

ców kry mi na li sty ki. W tym sa mym ar ty ku le przy zna wał,

że za nim wy my ślił sys tem kla sy fi ka cji zbio rów, ta

ogrom na ko lek cja przy pra wia ła go o ból gło wy: Do chwi -
li obec nej po li cja, a za nią są dy, po ru sza ły się w błęd nym
ko le. Fo to gra fo wa no lu dzi, by znać ich imio na i na zwi ska,
ale że by zlo ka li zo wać zro bio ne wcze śniej zdję cia, mu si my
znać imio na i na zwi ska tych po dej rza nych.

Pod ko niec lat 70. XIX w., pra cu jąc w pa ry skiej pre -

fek tu rze po li cji, Ber til lon upo rząd ko wał zbio ry zdjęć,

gru pu jąc je we dług cech an tro po me trycz nych. Dzię ki

te mu moż li wa by ła iden ty fi ka cja lu dzi na wet wte dy, gdy

nie zna ne by ły ich imio na i na zwi ska. On też w 1890 r.

usys te ma ty zo wał i przed sta wił za sa dy wy ko ny wa nia

zdjęć spraw ców prze stępstw. Zdję cia sy gna li tycz ne, czy -

li fo to gra fo wa nie twa rzy po dej rza nych – jed no uję cie

z pro fi lu, jed no en fa ce, przy tym sa mym oświe tle niu,

z tej sa mej odległo ści i w tym sa mym po ło że niu gło wy,

funk cjo nu ją do dziś. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
wykorzystaliśmy zdjęcia z: chs.revues.org. 

www.forensic-evidence.com Musta Taide 4/2001
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Oprócz do ku men to wa nia osób fo to gra fia by ła waż nym
na rzę dziem w wy jaśnia niu prze stępstw

� 1854 r. – fo to gra fia po raz pierw szy zo sta ła wy ko rzy sta na w ce lu iden ty -
fi ka cji oso by o nie usta lo nej toż sa mo ści. Szwaj car ski sąd, któ ry ka zał ro ze -
słać po kra ju zdję cie po dej rze wa ne go więź nia, nie spo dzie wał się
spek ta ku lar nych suk ce sów. Tym cza sem po dej rza ne go roz po zna li miesz -
kań cy miej sco wo ści, w któ rej miesz kał, i straż ni cy w wię zie niach, w któ rych
sie dział. Wszy scy pa mię ta li je go burz li wą prze szłość. Skon fron to wa ny z ty -
mi ze zna nia mi nie miał wyj ścia i do wszyst kie go się przy znał.
� 1859 r. – fo to gra fia po raz pierw szy zo sta ła wy ko rzy sta na ja ko do wód
w spra wie. Mia ło to miej sce w Ka li for nii, cho dzi ło o kwe stio no wa nie praw -
dzi wo ści pod pi su na do ku men tach o do ta cję do grun tów. Sąd prze słu chał
fo to gra fa i do łą czył do akt spra wy zdję cia ory gi nal nych do ku men tów, praw -
dzi wych pod pi sów i pie czę ci oraz pod pi sy na spor nych do ku men tach. Po -
rów nu jąc je, uznał, że pod pis i pie częć gu ber na to ra, któ ry rze ko mo
pod pi sał do ta cję, są fał szy we.
� 1860 r. – po waż ne oko licz no ści na miej scu prze stęp stwa by ły sta le fo -
to gra fo wa ne me to dą da ge ro ty pii.
� 1867 r. – pierw sza fo to gra fia miej sca po dwój ne go za bój stwa po cho dzi
z Lo zan ny.
� 1869 r. – fo to gra fia po raz pierw szy zo sta ła wy ko rzy sta na do re je stra cji
miej sca zda rze nia.
� 1904 r. – Nie miec Georg Popp po raz pierw szy wy ko rzy stał barw ną fo -
to gra fię, że by utrwa lić wy gląd no ża zna le zio ne go na miej scu mor der stwa.

Fińska policja fotografowała
przestępców od 1880 roku.
Na zdjęciu helsińskie prostytutki
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Cztery ujęcia: twarz z przodu, z profilu i dwa półprofile
to fotografia rejestracyjna, zwana też sygnalityczną.
Oprócz niej w kryminalistyce rozróżniamy jeszcze
fotografię detektywną, badawczą i dokumentacyjną. 

Tej ostat niej jest naj wię cej. To zdję cia z miej sca oglę dzin. Z wy -

pad ków sa mo cho do wych, miejsc zbrod ni, po ża rów. Są war te

wię cej niż ty siąc słów, do kład niej sze niż naj bar dziej pre cy zyj ny

opis. Po ka zu ją miej sce zda rze nia od ogó łu do szcze gó łu tak, by ktoś,

kto nie był na miej scu zda rze nia, wie dział, jak wy glą da ło po miesz cze -

nie, jak uło żo ne by ły zwło ki, jak wy glą da ły śla dy. Czę sto wła śnie

zdję cie sta je się je dy nym moż li wym spo so bem ujaw nie nia i za bez -

pie cze nia śla du. Nie każ dy ślad da się bo wiem ode rwać od pod ło ża,

prze nieść na fo lię dak ty lo sko pĳ ną czy zro bić od lew. Zro bie nie ta -

kich zdjęć tyl ko po zor nie jest pro ste. Trze ba wie dzy i umie jęt no ści.

Że by unik nąć de for ma cji, na le ży oś obiek ty wu skie ro wać pro sto pa -

dle w sto sun ku do ujaw nio ne go śla du. Ca łe zdję cie po win no być

ostre, a przy tych szcze gó ło wych po win na być uło żo na ska lów ka,

miar ka. Śla dy li nii pa pi lar nych, po dob nie jak śla dy bu tów, za wsze są

ro bio ne w ska li 1:1. Pro ste? Jak w ta kim ra zie zro bić zdję cie pa lu cha

ujaw nio ne go na środ ku ta fli lu stra? 

SZCZE GÓŁ
Al bo co zro bić, gdy tech nik za po mniał przy ło żyć miar kę do okna, a sąd

chce wie dzieć, czy zło dziej mógł przejść przez otwór po wsta ły po wy -

gię ciu krat? Pod in spek tor Wło dzi mierz Skoś kie wicz, eks pert ba dań fo -

to gra ficz nych w Cen tral nym La bo ra to rium Kry mi na li stycz nym KGP

pa mię ta, jak gło wił się nad ta ką wła śnie spra wą. Miał spo rzą dzić eks per -

ty zę, ale nie miał wy mia rów okna, bo tech nik, któ ry był na miej scu, nie

ozna czył okna ska lów ką. Skoś kie wicz wie dział, że bez tych wy mia rów

nie da ra dy ni cze go po wie dzieć. Oskar żo ny o wła ma nie wy pie rał się,

twier dził, że nie prze ci snął by się przez tak mały otwór w kra cie. Osta -

tecz nie po li cjant po je chał jesz cze raz na miej sce zda rze nia, zro bił 

zdję cie z wy mia ra mi, a wła ści wie kil ka zdjęć, po tem wy wo łał je do roz -

mia rów rze czy wi stych okna, roz ło żył na pod ło dze, po skle jał, wy ciął

otwór w miej scu wy gię tych krat i na stęp ne go dnia za wiózł do są du

na roz pra wę. Oka za ło się, że oskar żo ny bez tru du przez otwór prze szedł.

PO STĘP
Dziś pra cow ni cy CLK ro bią po nad mi lion zdjęć rocz nie. Ciem nię fo -

to gra ficz ną za stą pił kom pu ter, fo to gra fię ana lo go wą co raz bar dziej

wy pie ra cy fro wa. A kie dyś? Kie dyś zdję cia by ły tyl ko czar no -bia łe,

ich ob rób ka by ła tra dy cyj na – pod po więk szal ni kiem, w ciem ni. Ko -

lor po ja wił się w II po ło wie lat 70., by dzie sięć lat póź niej kró lo wać

na do bre. Wraz z nim po ja wi ły się ma szy ny do au to ma tycz nej ob rób -

ki, a w II po ło wie lat 90. cy fra. Naj pierw kiep skiej ja ko ści, po tem co -

raz lep sza. Po li cja pró bo wa ła też ko rzy stać z po la ro idów, ale ten

sprzęt się nie spraw dził. Po pierw sze, moż li we by ło zro bie nie tyl ko

jed nej od bit ki, po dru gie, ich kosz ty by ły wy so kie. 

W ro ku ubie głym Po li cja ku pi ła apa rat sfe rycz ny. Kosz to wał oko ło

300 tys. zł i jest je dy nym ta kim apa ra tem w Pol sce. 

– Nie któ rzy my ślą, że to jest ka me ra. Nie praw da. I nie jest to urzą -

dze nie, któ re samo ujaw nia śla dy, bo z ta ki mi opi nia mi też się spo -

tka li śmy – tłu ma czy Mar cin Kloch z CLK. – To apa rat, któ ry ro bi

zdję cia.

Je go po le wi dze nia to 360 stop ni w po zio mie i 180 stop ni w pio -

nie. Uży wa się go głów nie przy do ku men to wa niu miej sca du żych ka -

ta strof, np. bu dow la nych czy lot ni czych. 

Ostat nio uży to go w kwiet niu po po ża rze w Ka mie niu Po mor skim

(zdję cie po ni żej). �

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. archiwum CLK
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Warte więcej 
niż tysiąc słów
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Zderzenie samochodów na terenie VII-go
Komis.M.O.m.st.Warszawy dnia 5.II.1949r.

Samobójstwo Prez. Stoł. Rady Nar.

Bron, amunicja i srodki wybuchowe do
sprawy Sekcji I-ej Wydz.Sł.śledczej
Fot.14.II.47r.Morderstwo ul. Targowa.

Znalezione zwłoki N.N. topielca w Wiśle

podpisy do
zdjęć oryginalne
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Czterech polskich policjantów
patrolowało w kwietniu drogi
brytyjskiego hrabstwa Yorkshire.
Żeby poznać pracę tamtejszej policji
drogowej. Jeden z nich, nadkom.
Artur Binkowski z Kielc, opisał dla
czytelników „Policji 997” wrażenia
z pobytu. 

Bry tyj skie hrab stwo York shi re za miesz -

ku je oko ło 800 tys. lu dzi, a sto li ca

hrab stwa – York li czy bli sko 180 tys.

miesz kań ców. Te wa run ki moż na po rów nać

do woj. świę to krzy skie go: około 1 mln miesz -

kań ców, Kiel ce oko ło 200 tys. Ob szar też jest

po dob ny: dłu gość około 150 km, sze ro kość

oko ło 80 km.

PA TROL BEZ BRO NI
Po li cja dro go wa hrab stwa York shi re jest scen -

tra li zo wa na, za rzą dza na przez jed ne go 

na czel ni ka (z za stęp cą i kie row ni ka mi). 

Każ de go dnia do służ by wy jeż dża około

20 jed no oso bo wych pa tro li. 

W cza sie pa tro lo wa nia wska za nych na od -

pra wie sek to rów po li cjant pa tro lu je miej sco -

wo ści i pro wa dzi ob ser wa cję ru chu. Po mia ru

pręd ko ści po jaz dów do ko nu je, par ku jąc ra -

dio wóz tak, aby był niewi docz ny dla kie ru ją -

cych.

In ter wen cję po dej mu je naj bliż szy wol ny

pa trol, a w cza sie prze pro wa dza nia przez nie -

go czyn no ści, w po bli żu po ja wia ją się 2 lub 3

in ne, któ re ubez pie cza ją kon tro lu ją ce go. Po -

li cja dro go wa York shi re nie nosi bro ni pal nej,

po li cjant wy po sa żo ny jest w pa ra li za tor, gaz

obez wład nia ją cy, me ta lo wą pał kę, kaj dan ki,

ra dio sta cję na sob ną.

DA NE W KIL KA SE KUND
Po li cjant, któ ry do ko nu je kon tro li bądź za -

trzy ma nia po jaz du, po da je nu me ry re je stra -

cyj ne sa mo cho du i po kil ku se kun dach

otrzy mu je wszyst kie in for ma cje do ty czą ce

po jaz du. Do wia du je się też, kto mo że pro wa -

dzić sa mo chód, gdyż zgod nie z tam tej szym

pra wem mo że to być tyl ko wła ści ciel lub

wska za ne i ubez pie czo ne przez nie go oso by

upraw nio ne, np. żo na, dzie ci. 

Dro gów ka w York shi re ko rzy sta z wła s-

nych in for ma ty ków. To od nich pły ną 

in for ma cje o oso bach i po jaz dach. W kwiet -

niu do sied miu pa tro li przy pi sa nych by ło

dwóch in for ma ty ków usy tu owa nych na

tra sie w po jeź dzie wy po sa żo nym w mo ni -

to ry i kom pu te ry. Spraw ność ko mu ni ka cji 

po mię dzy uczest ni ka mi ak cji by ła im po nu -

ją ca.

PO ŚCIG
Waż nym ele men tem pra cy są pro fe sjo nal ne

szko le nia po li cjan tów w za kre sie po dej mo -

wa nia de cy zji oraz ról do speł nie nia w cza sie

po ści gów. Prze ko na łem się o tym w rze czy wi -

sto ści.

Sy tu acja wy glą da ła tak: pa tro lu ją cy po li -

cjant po da je do spraw dze nia nu me ry sa mo -

cho du; je dzie za nim w od le gło ści 500

– 1000 m; pada ko mu ni kat, że po jazd jest
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Jak to robią w Yorkshire

Od 2008 ro ku Eu ro pej ska Or ga ni za cja Po li cji Ruchu
Dro go we go TI SPOL re ali zu je za twier dzo ny przez
Ko mi sję Eu ro pej ską pro jekt LI FE SA VER. Pro jekt ten
jest wspól ną ini cja ty wą po li cji dro go wych 25 państw
eu ro pej skich. Je go za sad ni czym ce lem jest ochro -
na ży cia oraz po pra wa bez pie czeń stwa na dro gach
Eu ro py. W ra mach pro jek tu LI FE SA VER pol scy po -
li cjan ci w kwiet niu go ści li w York shi re w Wiel kiej 
Bry ta nii, za po zna jąc się ze spe cy fi ką pra cy bry tyj -
skich ko le gów.
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skra dzio ny; in ni po li cjan ci – bez wy da nia 

ko mend przez ra dio sta cję – na sy gna łach

opusz cza ją wy zna czo ne sek to ry i zjeż dża ją

się po kil ka ra dio wo zów w jed nym miej scu

przed wjaz dem na au to stra dę, na to miast 

ra dio wo zy pa tro lu ją ce au to stra dę ja dą w dal -

szej od le gło ści, ubez pie cza jąc ak cję; po li -

cjant, któ ry je dzie za skra dzio nym po jaz dem,

nie uży wa sy gna łów. Kie dy wie, że w po bli żu

cze ka ją in ne ra dio wo zy go to we do po ści gu,

zbli ża się do po jaz du ści ga ne go i włą cza sy -

gna ły bły sko we i świetl ne. Cią gu dal sze go

nie by ło – po jazd ści ga ny za trzy mał się, ak cję

prze rwa no. 

A gdy by ści ga ny się nie za trzy mał? Wte dy

do ak cji ru sza ją ocze ku ją ce ra dio wo zy – blo -

ku ją trzy pa sy ru chu, je den pas jest wol ny.

Kie dy po ja wia się ści ga ny, blo ku je go czwar -

ty ra dio wóz. Nad jeż dża ją ce ra dio wo zy blo ku -

ją po jazd z obu stron, ści ga ją cy ra dio wóz

z ty łu – w ten spo sób po jazd ści ga ny jest cał -

ko wi cie za blo ko wa ny i nie stwa rza za gro że -

nia w ru chu. Po li cjan ci ma ją ten wa riant

prze ćwi czo ny i opa no wa ny do per fek cji. Tyl -

ko bar dzo rzad ko ma ją do czy nie nia z praw -

dzi wy mi po ści ga mi.

WY CHO WA NIE
Po li cja dro go wa pro wa dzi „wy cho wa nie ko -

mu ni ka cyj ne” już w przed szko lach, po przez

szko ły, uczel nie, po klu by i uczest ni ków pod -

kul tur. Po li cjan ci sta ra ją się do trzeć wszę dzie

i do każ de go. Efek ty tej pra cy wi dać na dro -

gach pu blicz nych. Wszy scy, któ rzy prze by wa -

ją w ich ob rę bie, ma ją na so bie ka mi zel ki

od bla sko we – od po li cjan tów, przez ro we rzy -

stów, pie szych, po pra sę i te le wi zję. 

Po li cjan ci uczest ni czą w co mie sięcz nych

spo tka niach z mo to cy kli sta mi, mi ło śni ka mi

sa mo cho dów oso bo wych, cię ża ro wych, ro we -

rzy sta mi, a na wet z rol ni ka mi ko rzy sta ją cy mi

ze sprzę tów rol ni czych. Są tam trak to wa ni

jak pro fe sjo na li ści, eks per ci od spraw mo to -

ry za cyj nych i dro go wych. Wi dok mun du ro -

we go pa sa że ra cy wil ne go mo to cy kla nie

na le ży do rzad ko ści. 

Miesz kań cy York shi re wie dzą jednak, że

po li cjant to przed sta wi ciel pra wa i po rząd ku.

Kie dy po li cjant na kła da man dat na spraw cę

wy kro cze nia, mi mo że je chał za nim kil ka 

ki lo me trów, nie ma zbęd nych dys ku sji. Po li -

cjant jest uprzej my i kul tu ral ny, a kie ru ją cy

wie, że po peł nił wy kro cze nie i mu si po nieść

te go kon se kwen cje.

Kie dy po li cjant za trzy mu je np. kie ru ją ce go

nie upraw nio ne go bądź niepo sia da ją ce go

ubez pie cze nia, wzy wa po moc dro go wą

w celu usu nię cia po jaz du. Kie ru ją cy pod pi -

su je pro to kół, wy ra ża jąc zgo dę na ho lo wa nie

oraz na sprze daż lub zło mo wa nie po jaz du,

jeśli wła ści ciel nie zgło si się na po li cję

w ciągu 7 dni z ak tu al ny mi do ku men ta mi.

W ten spo sób po li cja nie ma pro ble mu z po -

jaz da mi, któ re zo sta ły za bez pie czo ne.

Dzię ku je my po li cjan tom z York shi re za or ga -
ni za cję na sze go po by tu, po ka za nie spo so bu
i tak ty ki pra cy, cier pli wość oraz wy ro zu mia łość,
za trak to wa nie po li cjan tów z Pol ski jak rów -
nych so bie part ne rów na wspól nych służ bach. �

AR TUR BIN KOW SKI
zdj. autor
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Usta wa o Po li cji Pań stwo wej z 24 lip ca 1919 r. nie

okre śla ła ani ro dza ju uzbro je nia, ani wzo ru umun -

du ro wa nia no wej for ma cji. Spra wy te po zo sta wio -

no do za ła twie nia mi ni strom spraw we wnętrz nych

i spraw woj sko wych. A po nie waż w re sor to wych ka sach

nie by ło pie nię dzy, po li cja mu sia ła sa ma za dbać o broń.

Od bie ra no ją głów nie oku pan tom.

Kon ten to wa no się każ dą bro nią, ja ką w ów cze snych wa -
run kach do stać by ło moż na – pi sał ty go dnik „Na Po ste -

run ku”. I do da wał: W re zul ta cie Po li cja Pań stwo wa
jesz cze pod ko niec 1926 r. po sia da ła aż 24 ty py ka ra bi nów,
na któ re skła da ły się ka ra bi ny nie miec kie (4 ty py), au striac -

kie (7 ty pów), ro syj skie (3 ty py) oraz ro syj skie prze ro bio ne
na amu ni cję au striac ką (2 ty py), fran cu skie (5 ty pów), an -
giel skie, ja poń skie, wresz cie wło skie. Do tak roz ma itej 
bro ni trud no by ło do star czyć po trzeb ną amu ni cję; jej kon ser -
wa cja i na pra wa we wła snym za kre sie by ła pra wie że nie -
moż li wa, po nie waż trud no by ło zna leźć ta kich rusz ni ka rzy,
któ rzy  by zna li się na każ dej bro ni.

Sy tu acja ta z pew no ścią mu sia ła przy pra wiać o ból gło -

wy ów cze snych lo gi sty ków. Na do da tek był to sprzęt

prze sta rza ły i na ogół w bar dzo złym sta nie. Co dzien ny

ser wis był więc nie zbęd ny. Więk szość ka ra bi nów (…) 
by ła roz ka li bro wa na, po rdze wia ła, wy ka zy wa ła więk sze
lub mniej sze bra ki – ża li li się na ła mach bran żo wej pra sy

re fe ren ci go spo dar czy.

Jak po da je Ro bert Li twiń ski w swo jej książ ce „Po li -

cja Pań stwo wa w woj. lu bel skim w la tach 1919–1939”,

w ro ku 1920 na uzbro je nie 3817 po li cjan tów w ca łym

wo je wódz twie skła da ło się 3396 do brych ka ra bi nów

i 225 ze psu tych, 164 re wol we ry, 384 sza ble i 1356 ba -

gne tów. Broń pal na, jak w ca łym kra ju, by ła naj prze róż -

niej sza. Na przy kład, Ko men da Po wia to wa PP

w Ja no wie Pod la skim dys po no wa ła 87 ka ra bi na mi nie -

miec ki mi, 15 wło ski mi, 12 ro syj ski mi, 12 au striac ki mi

i 6 re wol we ra mi. W woj. bia ło stoc kim – jak po da je prof.

An drzej Mi siuk – po li cjan ci po słu gi wa li się w 70 proc.

bro nią w du żym stop niu zu ży tą. 

PRZE ZBRO JE NIE CZAS ZA CZĄĆ
Mi ze ria fi nan so wa na szej po li cji w pierw szych la tach jej

ist nie nia spo wo do wa ła, że Roz po rzą dze nie mi ni stra
spraw we wnętrz nych (…) w przed mio cie umun du ro wa nia
i uzbro je nia Po li cji Pań stwo wej z 20 mar ca 1920 r. (Dz.U.

RP nr 26, 1920) przez dłu gi czas nie mo gło być wy ko na -

ne do koń ca. A prze wi dy wa ło ono dla niż sze go funk cjo na -
riu sza ka ra bin lub re wol wer, krót ką sza blę i ba gnet.

Na to miast dla po li cji kon nej – sza blę ty pu ka wa le ryj -

skie go. Ofi ce ro wie by li mniej ob cią że ni: in struk cja prze -

wi dy wa ła dla nich je dy nie pa łasz oraz broń krót ką, czy li

pi sto let lub re wol wer. Tu rów nież by ło w czym wy -

bie rać. Prze wa ża ły wów czas pi sto le ty au to ma tycz ne: 

mau ser (kal. 7,65 mm), osti gis (kal. 7,65), pa ra bel lum

(kal. 7,65), mau ser z kol bą (kal. 7,63), stey er (kal. 9 i 8

mm) oraz re wol we ry: na gant, ges ser i le bell.

Do pie ro w la tach 1926–1927 pod ję to bar dziej ener -

gicz ne dzia ła nia zmie rza ją ce do ujed no li ce nia po li cyj nej

bro ni. Zde cy do wa no się na ro syj ski ka ra bin Mos sin

wz. 91 (naj wię cej zo sta ło ich po oku pan cie ro syj skim),

nie co go mo der ni zu jąc (skró co no lu fę i do sto so wa no

do amu ni cji kra jo wej pro duk cji). 
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W szeregi Policji Państwowej, dotkniętej początkowo deficytem
uzbrojenia, najchętniej przyjmowano kandydatów z własnym
naganem czy mauserem. O pochodzenie tej broni nikt ich nie pytał.

Na strzelnicy
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Rów no le gle z ka ra bi na mi wy bie ra no dla PP broń krót -

ką. We wrze śniu 1927 r. w ca łej for ma cji prze pro wa dzo -

no an kie tę w tej spra wie. Naj wię cej po zy tyw nych opi nii

ze brał bel gĳ ski 7-strza ło wy, au to ma tycz ny re wol wer na -

gant. W uza sad nie niu na pi sa no, że jest to broń pew na,
nie za wod na, sil na, a do te go nie skom pli ko wa na i ła twa
do kon ser wo wa nia. Jej pro duk cji pod ję ła się Fa bry ka Bro -

ni w Ra do miu. Pierw sze za mó wie nie z 1929 r. opie wa ło

na 30 tys. sztuk i 3 mln amu ni cji. Je go re ali za cja mia ła

trwać kil ka lat.

MAN N LI CHER GÓ RĄ
Dru gie prze zbro je nie Po li cji Pań stwo wej roz po czę to

wio sną 1933 r. Przy spie szy ła je de cy zja mi ni stra spraw

woj sko wych, któ ry zgo dził się na prze ka za nie z re sor to -

wych ma ga zy nów ka ra bi nów man n li cher wz. 95, pro duk -

cji au striac kiej. Ak cja uzbro je nia PP w no we ka ra bi ny

trwa ła prze szło pół ro ku. Jed no stki te re no we otrzy ma -

ły tym ra zem znacz nie lep szą i wy god niej szą broń.

Część by ła zu peł nie no wa, część po ge ne ral nym re mon -

cie. Dzię ki te mu cały stan oso bo wy pol skiej po li cji

(około 29 tys. funk cjo na riu szy) mógł wresz cie przejść

na broń służ bo wą, a ów cze sny ko men dant głów ny PP

gen. insp. Ja nusz Ma le szew ski miał pod sta wę do wy da -

nia okól ni ka (nr 1721 z 29.05.1934 r.), usta na wia ją ce go

ro dzaj uzbro je nia sze re go wych w za leż no ści od miej sca

peł nie nia służ by i wy ko ny wa nych obo wiąz ków. I tak

w ko mi sa ria tach miej skich sze re go wi otrzy ma li do in dy wi -
du al ne go użyt ku re wol wer z po chew ką lub pi sto let au to ma -
tycz ny z po chew ką (...), ka ra bin pie cho ty man n li cher wz. 95
z ba gne tem, pa sem, ła dow ni ca mi i żab ką do ba gne tu oraz
pa łecz ką gu mo wą do re gu lo wa nia ru chu ulicz ne go z po -
chwą. Sze re go wi od dzia łów kon nych otrzy ma li re wol wer
z po chew ką lub pi sto let au to ma tycz ny z po chew ką (…), ka -
ra bi nek ka wa le rii man n li cher wz. 95 bez ba gne tu, z pa sem
i ła dow ni ca mi, sza blę z po chwą. Sze re go wi służ by śled czej
PP otrzy ma li pi sto let au to ma tycz ny kal. 7,65 mm z
po chew ką, na to miast in ni sze re go wi – ka ra bi nek pie -
cho ty man n li cher wz. 95 z ba gne tem, pa sem, ła dow ni ca mi 
i żab ką („Na Po ste run ku”, 1934, nr 24).

Uzbro jo no rów nież po li cję ko bie cą. W spo sób de mo -

kra tycz ny, bez roz róż nia nia stop ni. Wszyst kie funk cjo na -

riusz ki otrzy ma ły w 1935 r. pi sto le ty i ka bu ry do nich.

Broń, o nie wiel kich ga ba ry tach, np. nie miec kie mau se -

ry M1910, no si ły przy pa sie głów nym. 

W ma ju 1935 r. z po li cyj ne go uzbro je nia znik nę ły sza -

ble. Ko men dant głów ny PP zniósł obo wią zek no sze nia

ich w służ bie i po za nią przez ofi ce rów i sze re go wych

jed no stek pie szych, z wy jąt kiem spe cjal nych oka zji, np.

uczest nic twa w pa ra dach. Funk cję sza bli prze jął ba gnet.

W służ bie pa tro lo wej oraz pod czas ob ław i za sa dzek, za -
rów no w dzień, jak i w no cy, obo wią zu je ka ra bin z na ło żo -
nym ba gne tem. W cza sie jar mar ków, tar gów, od pu stów,
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Ka ra bin dla po li cjan ta
w za sa dzie, jest bar dzo prak tycz ną bro nią, szcze gól niej na pro win cji, jed -
nak tyl ko ka ra bin krót ki, ty pu au striac kie go.
Dłu gie ka ra bi ny ro syj skie lub cięż kie nie miec kie są nie prak tycz ne i tyl ko prze -
szka dza ją w służ bie. Ro syj ski ka ra bin z cien kim ba gne tem, któ ry sta no wi
broń tyl ko na lu fie ka ra bi nu, jest zu peł nie nie od po wied ni dla po li cjan ta.
Po li cjant pie szy w mia stach wi nien być uzbro jo ny w re wol wer au to ma tycz -
ny lub bę ben ko wy i krót ką sza blę. W pa tro lu mo że być uzbro jo ny w krót ki
ka ra bin, ale tyl ko w pa tro lu noc nym.
Po li cjant na wsi wi nien być tak sa mo uzbro jo ny, jed nak w pa tro lu dzien -
nym, jak i noc nym obo wią za ny jest no sić krót ki ka ra bin z pła skim ba gne -
tem, któ ry  by sta no wił broń siecz ną, na wet po zdję ciu lu fy.
Ka ra bin dla po li cji peł nią cej służ bę na ko le jach bez wa run ko wo jest nie -
prak tycz ny, na wet krót ki. Te go ro dza ju po li cja win na mieć tyl ko re wol we ry
i sza ble.

(Henryk Wardęski: Moje wspomnienia policyjne. Warszawa 1925).

Karabiny mannlicher
wz. 95 były znacznie
wygodniejsze w służbie
niż rosyjskie mosiny

�

30-33.06:Layout 6  5/25/09  7:03 PM  Page 31



zjaz dów, zgro ma dzeń, pro wa dze nia do cho dzeń
i eskor to wa nia więź niów w po rze dzien nej po -
li cjan ci mo gą peł nić służ bę uzbro je ni tyl ko
w re wol we ry. Bez wzglę du na ro dzaj służ by
w po rze noc nej za wsze (…) uzbro je ni w ka ra -
bin z na ło żo nym ba gne tem (Okól nik nr 1721

KG PP z 29.05.1934 r.).

Przed wo jen na PP dys po no wa ła rów nież

ka ra bi na mi ma szy no wy mi. Wy ko rzy sty wa no

je głów nie w la tach 20., kie dy po li cja zaj mo -

wa ła się ochro ną gra ni cy wschod niej. Po

utwo rze niu Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza

w 1924 r. stra ci ły już ra cję by tu. W co dzien -

nej służ bie pa tro lo wej ckm -y mak sim

wz. 1910, schwarz lo se czy hotch kiss by ły

raczej nie przy dat ne. Na to miast do ak cji 

spe cjal nych za czę to uży wać pi sto le tów 

ma szy no wych su omi (pro duk cji fiń skiej)

i ame ry kań skich thomp so nów. Tuż przed

wy bu chem II woj ny pol skiej po li cji prze ka -

za no jesz cze nie wiel ką licz bę ręcz nych ka ra -

bi nów ma szy no wych brow ning.

W NO WEJ RZE CZY WI STO ŚCI
W ro ku 1944 po wtó rzy ła się sy tu acja z pierw -

szych lat nie pod le gło ści Pol ski. Mi li cja Oby -

wa tel ska prze ży wa ła te sa me bo lącz ki, co

po wsta ła w 1919 r. Po li cja Pań stwo wa. Jed ną

z nich był nie do sta tek uzbro je nia. W wie lu

or ga ni zu ją cych się wów czas jed nost kach bra -

ko wa ło na wet zwy kłych ka ra bi nów. Wy ko rzy -

sty wa no broń, ja ka wpa dła w rę ce: po by łej

po li cji gra na to wej, żoł nier zach nie miec kich,

a na wet broń par ty zanc ką i my śliw ską.

W po ło wie 1945 ro ku Biu ro Po li tycz ne KC

PZPR zo bo wią za ło do wódz two Woj ska Pol -

skie go do prze ka za nia mi li cji 30 tys. jed no -

stek bro ni. By ły to głów nie pe pe sze, czy li

pi sto le ty ma szy no we PPSz sys te mu Szpa gi -

na wz. 41, broń woj sko wa pro duk cji ra dziec -

kiej, fron to wa. Bar dzo do bra, ty le że

nie kie dy już moc no zu ży ta. Na po cząt ku

lat 50. za czę to ją za stę po wać pi sto le tem ma -

szy no wym Su da je wa wz. 43 (PPS wz. 43),

a na stęp nie kbk AK (ros. Aw to mat Ka łasz ni -

ko wa), po pu lar nym „ka ła chem”. Ten pi sto -

let ma szy no wy opa no wał świat. Znaj du je się

on dziś na wy po sa że niu kil ku dzie się ciu

armii i po li cji, gu stu ją w nim rów nież wszel -

kiej ma ści ter ro ry ści. W MO uży wa no go

rów nież ja ko ka ra bin ka -gra nat ni ka wz. 60,

któ ry dzię ki na sad ce na krę ca nej na wy lot

lufy słu żył do mio ta nia gra na tów ga zo wych.
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W wyposażeniu PP w latach 20. znajdowały się również ciężkie karabiny maszynowe

W latach 70. ZOMO dysponowało również
wojskową bronią

Przez ostatnie dwa lata polska
Policja kupiła w ramach programu
modernizacji 30 tys. sztuk nowej
broni. 70 procent funkcjonariuszy
ma już nowoczesne pistolety 
P-99 i Glock. Do wymiany
pozostało jeszcze około 20 tys.
P-64 i P-83 dla policjantów z tzw.
pierwszej linii.

W pierw szych po wo jen nych la tach pod sta -

wo wym uzbro je niem MO by ła broń dłu ga.

Pi sto le ty i re wol we ry sta no wi ły tyl ko jej uzu -

peł nie nie. W mia rę nor mo wa nia się sy tu acji

w kra ju mi li cjan ci zdej mo wa li z ra mion ka -

ra bi ny. Do sta li woj sko we ra dziec kie te tet ki,

czy li 8-na bo jo we pi sto le ty TT wz. 33 (ros.

Tul ski To ka rie wa), o ka li brze 7,62 mm (ten

sam ka li ber mia ła ca ła broń pal na pro duk cji

ra dziec kiej, uży wa na w MO). Te tet ka słu ży -

ła w mi li cji do koń ca lat 60. Za stą pi ły ją kra -

jo we pi sto le ty P -64 (CZAK) oraz now szy

P -83, kal. 9 mm. Jed nost ki an ty ter ro ry stycz -

ne uzbro jo no w bar dziej no wo cze sne au -

striac kie gloc ki, kal. 9 mm.

Choć bro ni obec nie nie bra ku je, po li cjan -

ci nie de mon stru ją jej na co dzień. Po służ bo -

we pi sto le ty się ga ją tyl ko w osta tecz no ści. �

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. archiwum redakcyjne, zbiory archiwalne KGP

– U nas tre ning strze lec ki wła ści wie
nie ist nie je – mó wi Ro bert z KRP War -
sza wa-Mo ko tów. – Teo re tycz nie po -
win ni śmy strze lać co naj mniej dwa
ra zy w ro ku, ale róż nie to w prak ty ce
by wa. Pra cy jest du żo, więc część
ludzi wo li po sie dzieć nad pa pie ra mi,
niż po je chać na strzel ni cę. Co do sa -
mej bro ni nie mo gę na rze kać. Jak za -
czy na łem służ bę w Po li cji, do sta łem
P -64. Te raz mam Wal the ra P -99. Róż -
ni ca nie do opi sa nia. Zu peł nie in ny
kom fort trzy ma nia bro ni, wy mia ny ma -
ga zyn ka, ce lo wa nia. Gdy bym jed nak
miał do wy bo ru Wal the ra i Gloc ka, wy -
brał bym te go dru gie go. �

CO MA MY
PI STO LE TY:
68 803 no wo cze sne:
54 543 Walther P -99 i 14 260 Gloc ków

(w 3 wer sjach): Glock 17 – stan dar do wy,

Glock 19 – kom pak to wy i Glock 26 – sub -

kom pak to wy (róż ni ca po le ga na dłu go ści 

lu fy i pojemności magazynka).

Ca ły stan jest już roz dy spo no wa ny

po jed nost kach i szko łach Po li cji. 

Około 90 000 sta rszych ty pów:
P -64 (81 340 szt.) i P -83 (8490 szt.) oraz

śla do we ilo ści CZ 75, CZ 85 itp. – z tego

tyl ko oko ło 30 tys. szt. na wy po sa że niu

funk cjo na riu szy. Resz ta sta no wi nie zbęd -

ną re zer wę w ma ga zy nach bądź jest już wy -

co fy wa na z użyt ku i tra fia do Agen cji

Mie nia Woj sko we go.

PI STO LE TY MA SZY NO WE:
PM -84, PM -98, PM-98M Glau be ryt

(pro du ko wa ne w FB Ra do m), H&K MP -5,

H&K UMP (Hec kler&Koch prod. nie -

miec ka) oraz niewielka liczba UZI (prod.

izra el ska), FN P -90 (prod. bel gĳ ska).

Łącz nie 15 600 sztuk.

�
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BROŃ GŁAD KO LU FO WA:
– Moss berg mod. 590, 598 (prod. USA),

– SDASS Im pe ra tor (prod. nie miec ka),

– Be nel li M3 (prod. wło ska),

– Re ming ton 870 MCS (prod. USA),

– Hat san Eskort (prod. tu rec ka).

Łącz nie 3700 sztuk.
Do te go kil ka ro dza jów amu ni cji: gu mo wa (4 ro dza je

nie pe ne tra cyj nej róż nią cej się ener gią po ci sku), dwa

rodzaje penetracyjnej (ku lo wa i lo ft ki) oraz hu ko wa,

prosz ko wa i gazowa.

KA RA BIN KI:
– AKMS (au to ma tycz ny ka ra bi nek ma szy no wy z kol -

bą skła da ną),

oraz naj now sze:

– H&K G36,

– H&K HK416 – no wy ka ra bi nek ro bią cy ostat nio

ogrom ną ka rie rę w for ma cjach spe cjal nych. Czekamy na

dostawę kolejnych  HK416 i HK417 przeznaczonych dla

AT.

AKMS są suk ce syw nie wy co fy wa ne (tyl ko w br. do

AMW tra fi 7 tys. „ka ła chów”). Wy ko rzy sty wa ne są

obecnie przez jednostki Policji jako broń alarmowa. 

No wo cze snych ka ra bin ków H&K jest oko ło 100. Dal -

szych kil ka dzie siąt jest już za mó wio nych przez BLP KGP.

BROŃ WY BO RO WA:
– ka ra bi ny SA KO TRG -21, TRG -22 i TRG -42 (pro -

duk cji fiń skiej),

– ka ra bi ny SWD (Snaj per ska ja Win tow ka Dra gu no wa

prod. ro syj skiej).

Łącz nie kil ka set sztuk.

GRA NAT NI KI:
– RWGŁ -3 (ręcz na wy rzut nia gra na tów łza wią cych),

– AWGŁ-3 (au to ma tycz na wy rzut nia gra na tów łza -

wią cych).

Strze la ją z UGŁ -200/1 – uni wer sal ny gra nat łza wią cy

(pro duk cji pol skiej),

– po nad to gra nat ni ki H&K HK69 i szwaj car skie 

GL -06 fir my Brug ger&Tho met mo gą ce strze lać m.in.

po ci ska mi dym ny mi, ogłu sza ją cy mi i łza wią cy mi. 

AMU NI CJA:
W ub.r. pol ska Po li cja zu ży ła 21 211 191 sztuk amu ni -

cji (głów nie pod czas ćwi czeń). Po nad 20,5 mln sztuk

sta no wi ła amu ni cja pi sto le to wa. Jej war tość we dług cen

za ku pu wy nio sła 13,6 mln zł (obec na war tość ryn ko wa

– 16,3 mln zł). �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI, PK

– Bra ku je nam amu ni cji do naj czę ściej uży wa nych bro ni, czy li pi sto le tów
i pi sto le tów ma szy no wych strze la ją cych na bo ja mi 9 mm Pa ra bel lum, choć
z pew no ścią wy strze li wu je my o nie bo wię cej amu ni cji niż in ne jed nost ki
w na szym gar ni zo nie, w ze szłym ro ku oko ło 50 tys. sztuk – mó wi pod insp.
Mi chał Stę piń ski, do wód ca SPAP w Ło dzi. – Za sad ni czy pro blem le ży jed -
nak gdzie in dziej. Na wet gdy by śmy dys po no wa li więk szą ilo ścią amu ni cji,
pew no nie mie li by śmy jej gdzie zu żyć. Je dy na strzel ni ca w dys po zy cji ko -
men dy wo je wódz kiej jest od le gła o kil ka dzie siąt ki lo me trów, jeź dzi my więc
tyl ko raz w ty go dniu. Do 2008 ro ku by ła wy naj mo wa na po bli ska strzel ni ca
kry ta, z któ rej mo gli śmy ko rzy stać kil ka ra zy w ty go dniu. Już nie jest. Nie ma
też pie nię dzy na wy jaz dy na po li go ny. Co do bro ni, prze je cha li śmy się na pi -
sto le tach ma szy no wych HK UMP, któ re po tra fi ły znie nac ka strze lić ogniem
cią głym. Niem cy orze kli, że to błąd strzel ców, zbyt lek kie trzy ma nie bro ni.
Ab surd. Już wy obra żam so bie mo ich chłop ców „sła bo sil nych” w rę kach,
piesz czo tli wie trzy ma ją cych UMP. Je ste śmy na to miast bar dzo za do wo le ni
z pi sto le tów Glock, zwłasz cza z otrzy ma nych nie daw no zie lo nych „sie dem -
na stek” z oświe tle niem tak tycz nym. Chwa li my rów nież pi sto le ty ma szy no -
we MP -5, choć na świe cie jest te raz ten den cja do prze cho dze nia
na ka ra bin ki sztur mo we, szcze gól nie HK 416, ale to już „gór na pół ka”. �

– Pó ki co, utrzy mu je my nie zmien ny stan szko leń in struk tor skich, tzn.
dzie sięć w ro ku po pięt na stu lu dzi – mó wi pod insp. Zbi gniew Zu bel, kie row -
nik Za kła du Wy szko le nia Strze lec kie go SP w Słup sku. – Za mie rza my na -
wet do dać je den kurs w lip cu lub sierp niu, mie sią cach wa ka cyj nych,
w któ rych do tych czas kur sy in struk to rów wy szko le nia strze lec kie go nie
były or ga ni zo wa ne, bo jed nost ki z i tak już uszczu plo ny mi z ra cji urlo pów
skła da mi ma ją trud no ści z wy sy ła niem do nas lu dzi. To od po wiedź na wzra -
sta ją ce za po trze bo wa nie na in struk to rów. Jesz cze w ze szłym ro ku ko men -
da głów na sy gna li zo wa ła, że w ska li kra ju bra ku je ich 700. W tym już 900.
Coś tu nie tak, ale to już nie słup skiej szko le de cy do wać, ko go nam tu
przy sy ła ją i jak póź niej ci lu dzie są wy ko rzy sty wa ni w jed nost kach. Zda -
rza ją się oso by, któ re wprost py ta my, czy na pew no bę dą póź niej uczyć ko -
le gów. Ge ne ral nie jed nak je stem pod bu do wa ny wie dzą i umie jęt no ścia mi
tych lu dzi, któ rzy pra cu ją w te re nie, na uli cy. A po ziom za rów no za jęć prak -
tycz nych, jak i teo re tycz nych ma my wy so ki, wie le wy ma ga my na za li cze -
niach. W po rów na niu z kil ko ma la ta mi wstecz pro gram kur su jest też
bo gat szy o za gad nie nia praw ne zwią za ne z wszel kim po słu gi wa niem się
bro nią, zwłasz cza jej uży ciem. �

Z cze go strze la Po li cja?
– Od pew ne go cza su mam Wal the ra P -99 i uwa -
żam, że jest to bar dzo do bra broń, choć mo że
trosz kę za du ża, jak na ko bie cą dłoń – mó wi
Ane ta z KMP w Ło dzi. – Ła twiej jed nak mi po ra -
dzić so bie z ga ba ry ta mi te go pi sto le tu niż
z wiecz nie psu ją cym się P -83. W mo jej pra cy nie
po trze bu ję bro ni w ta kim stop niu, w ja kim AT
czy kry mi nal ni, dla te go nie prze szka dza mi spe -
cjal nie, że strze la my bar dzo rzad ko. My ślę jed -
nak, że po li cjan ci po win ni czę ściej jeź dzić na
strzel ni cę. �
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Tra ge dii, któ rych przy czy ną by ła spo ży wa na w nad -

mia rze wód ka, no to wa no wów czas wie le. O jed nej

z nich pi sał „Ku rier War szaw ski” z 3 lu te go 1926 r. 

W PRZY STĘ PIE PA SJI
No tat ka pt. „Za bój stwo w ko mi sa ria cie” opi su je dra ma tycz -

ne wy da rze nia, ja kie ro ze gra ły się w VIII ko mi sa ria cie sto -

łecz nej po li cji: Wczo raj, oko ło godz. 4 po po łu dniu, star szy
przo dow nik 30-let ni Jan Szu lec ki, ja ko do wód ca plu to nu 
za rzą dził w sa li zbiór kę po ste run ko wych, ce lem wy zna cze nia
ludzi na po ste run ki i pa tro le. Przed wy pusz cze niem zmia ny 
st. przod. Szu lec ki udzie lał po li cjan tom in struk cji, gdy na szedł
post. Ed mund Ja skól ski. Spóź nie nie po ste run ko we go spo tka ło
się ze stro ny przo dow ni ka z ostrą na ga ną, co Ja skól skie go wy -
pro wa dzi ło z rów no wa gi i w przy stę pie pa sji do był re wol wer
i strze lił do Szu lec kie go, ra niąc go cięż ko w oko li ce ser ca. Prze -

ra że ni sza lo nym czy nem ko le dzy Ja skól skie go rzu ci li się na ra -
tu nek, część zaś roz bro iła sza leń ca.

Jan Szu lec ki zmarł kil ka go dzin póź niej w Szpi ta lu Dzie -

ciąt ka Je zus. Po zo sta wił żo nę i dwóch pa sier bów. Za bój cę

aresz to wa no. Jak in for mo wał ty go dnik „Na Po ste run ku”,

na tych miast zo stał zba da ny przez ofi ce ra in spek cyj ne go KG PP
nad kom. Cheł mic kie go. Od po wia dał na za da wa ne mu py ta -
nia z nie na tu ral nym spo ko jem, w go dzi nę zaś po za bój stwie do -
stał sil ne go ata ku ner wo we go (…) Zo stał od da ny do dys po zy cji
sę dzie go śled cze go.

W to ku śledz twa usta lo no, że post. Ja skól ski do kie lisz ka

za glą dał już od daw na. Na łóg znisz czył mu ka rie rę za wo do -

wą, a w koń cu i ży cie. W 1919 r., po po wo ła niu Po li cji Pań -

stwo wej i utwo rze niu Głów nej Szko ły Po li cji w War sza wie,

zo stał tam in struk to rem, awan so wał na star sze go przo dow -

ni ka. Nie ste ty, szyb ko wy szło

na jaw, że nad uży wa al ko ho lu.

W oba wie przed dys cy pli nar -

nym zwol nie niem sam zło żył

ra port o odej ście.

W ro ku 1922, na sku tek usil -

nych sta rań i so len nych obiet -

nic zmia ny try bu ży cia,

przy ję to go po now nie w sze re -

gi, ale na etat po ste run ko we go.

Po cząt ko wo wy da wa ło się, że

po ra dził so bie z na ło giem. Jed -

nak rok póź niej, po sa mo bój -

stwie na rze czo nej, za czął pić

jesz cze wię cej. W re zul ta cie

stał się bar dzo ner wo wy, za nie -

dby wał służ bę. Po błaż li wość

prze ło żo nych, któ rzy przez 

bli sko trzy la ta przy my ka li 

oko na pro blem al ko ho lo wy

pod wład ne go, do pro wa dzi ła

w koń cu do tra ge dii.

RAN KING PRZE WI NIEŃ
Ca sus post. Ja skól skie go nie był wca le od osob nio ny. Taki

wnio sek moż na wy snuć z za cho wa nych w ar chi wach pań -

stwo wych do ku men tów z po stę po wań dys cy pli nar nych pro -

wa dzo nych wo bec funk cjo na riu szy PP oraz z da nych

sta ty stycz nych, ob ra zu ją cych stan dys cy pli ny w po li cyj nej

for ma cji. 

W 1923 r. – jak po da je dr Ro bert Li twiń ski w swej pra cy

„Kor pus Po li cji II RP” – sze re go wi po peł ni li ogó łem 25 198

wy kro czeń. Bio rąc pod uwa gę ów cze sny stan li czeb ny tej

ka te go rii funk cjo na riu szy, ozna cza ło to, że co dru gi po li cjant

wszedł w kon flikt z obo wią zu ją cym re gu la mi nem służ by

i zo stał za to uka ra ny. 

Obo wią zu ją cy wów czas w PP Wy kaz kar dys cy pli nar -
nych obej mo wał 12 wy kro czeń: ła pow nic two, po bi cie,

uciecz ka aresz to wa nych, sa mo wol ne opusz cze nie służ by,

nad uży cie wła dzy, bez czyn ność wła dzy, in ne prze stęp -

stwa kar ne, nie sub or dy na cja, pi jań stwo, nie wła ści we za -

cho wa nie się na służ bie i po za służ bą, nie dbal stwo

służ bo we oraz in ne wy kro cze nia służ bo we. Skru pu lat nie

w każ dym mie sią cu do ko ny wa no pod su mo wa nia na gan -

nych za cho wań funk cjo na riu szy. Bi lan se te nie do da wa ły,

nie ste ty, for ma cji chwa ły, ale trze ba przy znać, że nie

ukry wa no ich przed opi nią pu blicz ną, za miesz cza jąc 

co pe wien czas w „Ga ze cie Ad mi ni stra cji i Po li cji 

Pań stwo wej”.

Czo ło we miej sce w tym ran kin gu prze wi nień zaj mo wa ły

z re gu ły ka te go rie „nie dbal stwo służ bo we” i „nie wła ści we

za cho wa nie się na służ bie i po za służ bą”. Zja wi sko pi jań -

stwa pla so wa ło się na trze cim miej scu. Jed nak z uwa gi

na fakt, iż al ko hol czę sto to wa rzy szył in nym wy kro cze niom,

je go ne ga tyw ny wpływ na stan dys cy pli ny w po li cyj nej for -

ma cji moż na chy ba uznać za do mi nu ją cy. Z ca łą pew no ścią

pi jań stwo by ło jed ną z naj gor szych plag gnę bią cych ów cze -

sny kor pus od momentu je go ist nie nia.

Kie row nic two pol skiej po li cji od po cząt ku pod ję ło z nim

zde cy do wa ną wal kę, się ga jąc po róż ne środ ki dys cy pli nu ją -

ce: od na ga ny po przez 7-dnio wy areszt, ob ni że nie wy na gro -

dze nia, de gra da cję do wy da le nia ze służ by włącz nie. W 1923

roku, na przy kład, za opil stwo uka ra no dys cy pli nar nie 

10 ofi ce rów i 4230 niż szych funk cjo na riu szy, z któ rych 518

wy da lo no ze służ by. W dru giej po ło wie 1924 r. z te go sa me -

go po wo du wy rzu co no z po li cji 17 star szych przo dow ni ków

i przo dow ni ków oraz 389 po ste run ko wych i star szych po -

ste run ko wych. A w sa mym tyl ko grud niu 1924 r. uka ra no

dys cy pli nar nie za nad uży wa nie al ko ho lu 18 wyż szych ofi ce -

rów PP, z któ rych 4 wy da lo no ze służ by. 

PRZE PI SY SO BIE…
We dług hi sto ry ka Ro ber ta Li twiń skie go pierw szy przy pa -

dek uka ra nia za pi jań stwo wy da le niem ze służ by od no to -

wa no już w sierp niu 1919 r., w nie speł na mie siąc po

utwo rze niu kor pu su PP. Po zby to się wów czas z for ma cji

Zjawisko
alkoholizmu w II RP
nie było czymś
wyjątkowym. Plaga
ta dotknęła również
środowisko
policyjne. Podjęto
z nią zdecydowaną
walkę, ale skutek
był mizerny.

Pla ma na ho no rze
Wykaz statystyczny kar
dyscyplinarnych
wymierzonych niższym
funkcjonariuszom PP
w ostatnim
kwartale 1924 r.
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kilku po ste run ko wych, „ko ne se rów” i pro du cen tów bim bru

ze wschod nich ru bie ży Rzecz po spo li tej. 

W na stęp nych mie sią cach nie by ło le piej. Ko mi sje dys -

cy pli nar ne pra co wa ły peł ną pa rą przez ca łe mię dzy wo jen -

ne dwu dzie sto le cie. Pew ną po pra wę na „fron cie

an ty al ko ho lo wym” od no to wa no w pierw szej po ło wie

lat 20., ale tyl ko w wo je wódz twach cen tral nych. Na Kre -

sach Wschod nich na stą pił na wet wzrost spo ży cia al ko ho -

lu wśród po li cjan tów. Tłu ma czo no to eks tre mal ny mi

wa run ka mi służ by i po trze bą od re ago wa nia sy tu acji stre -

so wych. Pró bo wa no też tej sy tu acji w róż ny spo sób 

za ra dzić, m.in. wpro wa dza jąc w nie któ rych po wia tach

obo wią zek pod pi sy wa nia sto sow nych de kla ra cji: Ja ni żej
pod pi sa ny zo bo wią zu ję się i przy rze kam, że ni gdy wód ki ani
żad nych in nych na po jów al ko ho lo wych nie bę dę pił z wy jąt -
kiem pi wa. Pod pis…

In ni nie tyl ko pod pi sy wa li de kla ra cje, ale rów nież skła -

da li w ko ścio łach uro czy ste ślu bo wa nia wstrze mięź li wo ści

al ko ho lo wej. Ter mi no we (np. 3-let nie), al bo bez ter mi no -

we. Na ile oka za ły się one sku tecz ne, trud no oce nić.

W ro ku 1924 uka za ła się Tym cza so wa In struk cja dla Po li -
cji Pań stwo wej, sta no wią ca swo isty ko deks po stę po wa nia

funk cjo na riu szy w służ bie i po za nią. Wśród wielu na ka zów

i za ka zów okre ślo no tak że za sa dy spo ży wa nia al ko ho lu. Do -

pusz cza no go je dy nie w do mu, z oka zji szcze gól nych uro -

czy sto ści, i w ilo ściach „przy zwo itych”. Ka te go rycz nie

za bra nia no po li cjan tom spo ży wa nia al ko ho lu na służ bie,

w po ste run kach, a tak że w karcz mach, ka wiar niach i in nych

miej scach pu blicz nych. I do te go, broń Bo że, w mun du rze.

Wy klu czo no rów nież sta wa nie do służ by „w sta nie wska -

zu ją cym na…”. Gro zi ły za to su ro we sank cje.

A ŻY CIE SO BIE
Po mi mo obo wią zy wa nia służ bo wych prze pi sów, re gu la mi -

nów, in struk cji, kie ro wa nia do pod ko mend nych do raź nych

roz ka zów, pi jań stwo w kor pu sie kwi tło. Do szło na wet do tego
– czy ta my w roz ka zie ko men dan ta głów ne go Kor dia na 

Za mor skie go z sierp nia 1935 r. – że je den z sze re go wych w za -
mro cze niu al ko ho lem za bił swe go prze ło żo ne go i sam po zba wił
się ży cia, nie ma jąc do swe go roz pacz li we go kro ku in nej pod sta -

wy, jak tyl ko swój nie szczę śli wy na łóg. Jak się po tem oka za ło,
za bój cę trzy krot nie wy da la no z po li cji za pi jań stwo, ale na stęp -
nie – dzię ki pro tek cji – przyj mo wa no go z po wro tem do służ by,
aż wresz cie w sza le pi jac kim tar gnął się na prze ło żo ne go
i na sie bie.

Spra wy o opil stwo mno żą się – pi sał da lej ko men dant głów -

ny PP do swych pod wład nych i ostrze gał. – Przy tej spo sob -
no ści, roz pa tru jąc spra wy ofi ce rów wy ni kłe z pi jań stwa,
na tkną łem się na ob jaw na der przy kry, po wo ły wa nia się na swą
prze szłość ide ową, nie pod le gło ścio wą itp. Ostrze gam wszyst -
kich, że dla mnie pra ca w ta kiej czy in nej or ga ni za cji ide owej
nie ma nic wspól ne go z knaj pą, szu ler ką i pi jań stwem. Przy na -
leż ność do or ga ni za cji ide owej ofi ce ra, któ ry do pu ścił się wy kro -
cze nia służ bo we go nie jest dla mnie oko licz no ścią ła go dzą cą,
prze ciw nie na wet – ob cią ża da ne go ofi ce ra w mo ich oczach.

Czy roz kaz ten od niósł po żą da ny sku tek? Ra czej wąt pli -

we, bo spraw dys cy pli nar nych wsz czy na nych z po wo du pi -

jań stwa wca le nie uby wa ło. Da lej też zda rza ły się tra ge die.

W lip cu 1937 r. za strze lo ny zo stał przod. Sta ni sław Ku ziem -

ski z woj. war szaw skie go, któ ry pod czas kon tro li służ by pa -

tro lo wej za stał jed ne go ze swych funk cjo na riu szy

w karcz mie. Gdy na ka zał mu na tych mia sto we opusz cze nie

lo ka lu, ten – bę dąc już w sta nie nie trzeź wym – wy strze lił

do prze ło żo ne go, ra niąc go śmier tel nie.

Po tym in cy den cie gen. Za mor ski skie ro wał do kor pu su

ko lej ny ra port (nr 729), w któ rym zo bo wią zał ko men dan -

tów wo je wódz kich PP „do bez względ ne go usu wa nia z po -

li cji pi ja ków i utra cju szów”. Po le cił też wszyst kim bez

wy jąt ku po li cjan tom po twier dzić zna jo mość te go do ku men -

tu wła sno ręcz nym pod pi sem. 

Ty le tyl ko mógł zro bić, bo zja wi ska al ko ho li zmu zwal -

czyć nie był w sta nie. Na jed nej z od praw służ bo wych 

ko men dan tów wo je wódz kich w 1935 r. stwier dził z re zy -

gna cją: Jest to klę ska, któ ra drę czy kor pus po li cyj ny w spo sób
wy ra fi no wa ny. Lu dzie pi ją prze waż nie w do mu, za le wa ją
mózg al ko ho lem, tra cą zdro wie i cześć. Wal czyć z tem trud no,
bo pi ją skry cie. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”

Uroczystości pogrzebowe
st. przod.
Jana Szuleckiego odbyły
się 6 lutego 1926 r.
w kościele św. Krzyża
w Warszawie, a następnie
kontynuowano je
na cmentarzu
Powązkowskim.
W ostatniej drodze, oprócz
najbliższej rodziny,
towarzyszyli tragicznie
zmarłemu policjantowi 
m.in.: przedstawiciele
MSW, władz stolicy,
Komendy Głównej PP
z zastępcą komendanta
insp. Galle oraz
komendanci stołecznej
PP: insp. Czyniowski
i podinsp. Charlemagne.
Nad otwartą mogiłą 
st. przod. Szuleckiego
pożegnał kapelan policji
ks. Kolasiński
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– My po wo li od cho dzi my – ki wa gło wą 

Ta de usz Ko non, wie lo let ni pre zes War szaw -

skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na

1939. – Pod czas piel grzym ki do Mied no je

mój naj młod szy brat Re mi giusz wy znał: „Ko -

cham oj ca, ale po prze szło sześć dzie się ciu la -

tach nie mo gę go so bie przy po mnieć”. 

OCA LIĆ OD ZA PO MNIE NIA 
Ta de usz Ko non ma dziś 83 la ta. Jest naj star -

szym sy nem star sze go przo dow ni ka Win cen -

te go Ko no na. Gdy oj ciec szedł na woj nę,

miał 14 lat, je go brat Re mi giusz – 6. 

– To był im puls – cią gnie pre zes WSRP

1939. – Tam, w Mied no je uświa do mi łem so -

bie, że to na mnie spo czy wa obo wią zek

utrwa le nia w świa do mo ści naj bliż szych syl -

wet ki oj ca. Spi sa łem wspo mnie nia, któ re,

mam na dzie ję, sta ną się punk tem wyj ścia

do szcze gó ło wych opo wie ści o lo sach każ dej

ga łę zi na szej ro dzi ny. 

Ko no no wie w 1939 r. ewa ku owa li się ze

Śro dy Wiel ko pol skiej. Nie do tar li na wschod -

nie ru bie że, dzię ki cze mu uda ło im się unik -

nąć wy wóz ki w głąb ZSRR. Oca la ły, choć nie

wszyst kie, tak że zdję cia i do ku men ty do ty -

czą ce służ by gło wy ro dzi ny. 

Win cen ty Ko non uro dził się w 1899 r.

w Bia łym sto ku. Je go oj ciec był rol ni kiem.

Win cen ty miał sied mio ro ro dzeń stwa.

Po ukoń cze niu przez nie go gim na zjum ro dzi -

na prze nio sła się do Krze mie ni cy Ko ściel nej

w po wie cie woł ko wy skim. Gdy od ro dzo na

Pol ska zna la zła się w po trze bie, Win cen ty

po rzu cił pra cę na uczy cie la w miej sco wej

szko le i wstą pił do woj ska. Słu żył ja ko zwia -

dow ca w ko wień skim puł ku strzel ców kon -

nych. Brał udział w kontr ofen sy wie na Ki jów

w 1920 r.

– Oj ciec zo stał wte dy od zna czo ny Krzy -

żem Wa lecz nych, któ ry za bra li mi po tem

Niem cy pod czas wy sie dla nia ze Śro dy –

mówi Ta de usz Ko non, po ka zu jąc po żół kłe fo -

to gra fie. – Trzy mie sią ce po odej ściu oj ca do

woj ska zmar ła je go mat ka. Oj ciec nie mógł

być na jej po grze bie, bo wal czył z bol sze wi -

ka mi. 

RO WE REM DO NIE WO LI 
Win cen ty Ko non na po cząt ku 1922 r. zo stał

zde mo bi li zo wa ny. Nie dłu go jed nak wy trzy -

mał w cy wi lu. Jesz cze te go sa me go ro ku w li -

sto pa dzie wstą pił do Po li cji Pań stwo wej. 

Po cząt ko wo słu żył w Bia łym sto ku, gdzie

w 1924 r. oże nił się z Emi lią Ro gow ską. Po ślu -

bie do stał od oj ca żo ny ro wer, któ ry bar dzo

przy dał się pod czas pra cy w po li cji. Bi cykl

razem z po więk sza ją cą się ro dzi ną wę dro wał

w ko lej ne miej sca służ by – Grod no, Dru skien -

ni ki, Wrze śnia, Kór nik i od 1932 r. Śro da 

Wiel ko pol ska. Do 1939 r.

Win cen ty Ko non był

w tym ostat nim miej scu

ko men dan tem Po ste run -

ku Po li cji Pań stwo wej. 

PAMIĘĆ Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin POLICJA 997       czerwiec 2009 r.36

Spotkania właściwie były dwa. Pierwsze w 1939 r., gdy w ostaszkowskim obozie Wincenty Konon spotkał swojego
brata Władysława. I drugie – w 2000 r., gdy nad ich mogiłami w Miednoje stanęli bracia: Tadeusz, Ryszard

i Remigiusz Kononowie. Pierwszy raz po sześćdziesięciu latach mogli zapalić znicze na grobach ojca i stryja.

Spotkanie w Ostaszkowie

St. przod. Wincenty Konon

Wincenty Konon ze współpracownikami
z posterunku w Druskiennikach w 1929 r. Ten
najmniejszy człowiek to wspominający dziś
ojca Tadeusz Konon – wtedy w wieku 3 lat

Władysław Konon
poszedł w ślady brata
i też wstąpił do policji.

Zdjęcie z 1938 r.

Piotr Rogowski (teść Wincentego)
z rowerem, który podarował po ślubie
zięciowi. Wincenty Konon wykorzystywał
bicykl cały czas w służbie. W 1939 r. podczas
internowania odebrali mu go bolszewicy 
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Przy kład Win cen te go spra wił, że w je go

śla dy po szedł je den z je go bra ci – Wła dy sław.

Do PP wstą pił w 1928 r., ma jąc 25 lat. Do

wy bu chu woj ny pra co wał ja ko taj ny wy wia -

dow ca w Wy dzia le Śled czym w Byd gosz czy. 

– Ostat ni raz wi dzia łem stry ja w 1938 r.

pod czas zjaz du ro dzin ne go w Śro dzie –

wspo mi na Ta de usz Ko non. – Z do ku men tów

NKWD wy ni ka, że stryj miał żo nę He le nę

i dwu let nią có recz kę, też He le nę. Nikt z nas

ży ją cych ni gdy ich nie spo tkał. Oj ciec, zgod -

nie z roz ka zem, ewa ku ował się ze Śro dy

przed na cie ra ją cy mi Niem ca mi. Ro wer, pre -

zent od te ścia, to wa rzy szył mu aż do Rów ne -

go, gdzie ode bra li mu go kra sno ar miej cy. 

Win cen ty i Wła dy sław Ko no no wie spo tka -

li się do pie ro w ostasz kow skim obo zie. Po -

dzie li li los 6 tys. po li cjan tów za bi tych

strza łem w tył gło wy w twer skiej ka tow ni

i po ta jem nie po grze ba nych w Mied no je. 

OPIE KUJ SIĘ RO DZI NĄ 
– Oj ciec był su ro wy, ale spra wie dli wy – opo -

wia da Ta de usz Ko non. – By ło nas czte rech

bra ci i oj ciec na praw dę po zwa lał nam na wie -

le, ho do wa li śmy np. w do mu my szy, za ją ca,

mie li śmy ulu bio ne go wil czu ra, na któ re go ła -

pach spał oswo jo ny sza rak. Oj ciec czy tał na -

mięt nie i nas za chę cał do lek tu ry. W do mu

się nie prze le wa ło, ale oj cu bar dzo za le ża ło,

że by śmy zdo by li do bre wy kształ ce nie. Ro -

dzi na utrzy my wa ła się z jed nej pen sji oj ca.

Pa mię tam, jak co mie siąc ro dzi ce sia da li

i pla no wa li wy dat ki. Wa run ki ży cia wy ma ga -

ły dys cy pli ny nas wszyst kich, a mi mo to, jak

to dzie ci, po tra fi li śmy przy spa rzać ro dzi com

kło po tów. Nie za po mnę, jak w Wiel ka noc

w no wiut kich ma ry nar skich ubran kach uszy -

tych przez ma mę wpa dli śmy na po mysł za -

ba wy w cho wa ne go na po dwór ku fa bry ki

ma szyn rol ni czych. No wiut kie wdzian ka

nada wa ły się tyl ko do spa le nia, tak by ły po -

bru dzo ne sma ra mi i sa dzą. Z ko lei pod czas

za ba wy w Tar za na nie od łącz nym ele men tem

by ły sko ki z sza fy na łóż ko, któ re się zła ma -

ło. Ro dzi ce mu sie li po tem do cza su na pra wy

spać na pod ło dze. 

Ro dzin na idyl la trwa ła do 1939 r. Ta de usz

Ko non był w har cer stwie. W koń cu sierp nia

po ma gał w pil no wa niu ro ga tek Śro dy Wielko -

pol skiej. 1 wrze śnia też tam był. Za trzy mał

star sze go czło wie ka, jak się oka za ło Niem ca,

któ ry je chał brycz ką pod prąd uchodź ców.

Prze ka za no go pa tro lo wi woj sko we mu. Po

sprawdzeniu wyszło, że był on szpie giem

nie miec kim. Dwa la ta póź niej ten fakt za wa -

żył na lo sie ca łej ro dzi ny. 

– 3 wrze śnia 1939 r. oj ciec przy szedł oko -

ło 18.00 po że gnać się z na mi – mó wi Ta de usz

Ko non. – Wszy scy przy go to wa ni by li do ewa -

ku acji. Od wo łał mnie na bok i po wie dział:

„Je steś te raz naj star szym męż czy zną w ro -

dzi nie, masz tu ka ra bin i amu ni cję oraz do ku -

men ty ewa ku acyj ne, po wie rzam ci opie kę

nad ma mą i brać mi i pa mię taj, do pó ki ty ży -

jesz, im nie mo że stać się nic złe go – przy -

rzek nĳ”. Przy rze kłem. 

Ro dzi na Ko no nów ewa ku owa ła się w kie -

run ku War sza wy. St. przod. Win cen ty Ko non

do sto li cy do je chał, ale wier ny roz ka zom ru -

szył na wschód. Ro dzi na zo sta ła od cię ta

przez za go ny nie miec kie. Wró ci ła do Śro dy. 

Tu zo sta li wkrót ce wy rzu ce ni z miesz ka -

nia i wy sie dle ni do Ge ne ral ne go Gu ber na tor -

stwa. Ta de usz, po mny przy się gi da nej oj cu,

pra co wał gdzie się da ło, aby utrzy mać ro dzi -

nę. Gdy w 1942 r. wy szło na jaw, że 1 wrze -

śnia 1939 r. za trzy mał szpie ga, mu siał

ucie kać. Po krót kiej na ra dzie z mat ką na

uciecz kę zde cy do wa ła się ca ła ro dzi na. No cą

prze szli pod Mał ki nią gra ni cę GG i nie mal

cu dem do tar li do Bia łe go sto ku. 

Ta de usz Ko non ca łe ży cie czuł się od po wie -

dzial ny za ro dzi nę. Sam oże nił się do pie ro

w 1972 r., gdy wszy scy bra cia usa mo dziel ni li

się i za ło ży li ro dzi ny. 

Mat ka pa na Ta de usza zmar ła w 1981 r.,

cią gle cze ka jąc na po wrót mę ża i łu dząc się,

że ży je gdzieś na Sy be rii i nie mo że wró cić

do Pol ski. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum T. Ko no na

Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin  PAMIĘĆ 37

Latorośle policjantów z Druskiennik na
zabawie dziecięcej – Ryszard Konon
(pierwszy z lewej), Tadeusz Konon (drugi
od prawej)

St. przod. Wincenty Konon ze swoim
podwładnym – prawdopodobnie post.
Pietrzykowskim, na Starym Rynku w Środzie
Wielkopolskiej na krótko przed wybuchem
wojny

4 kwietnia 2008 r. Tadeusz Konon został odznaczony srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji.
Medal wręczyli i gratulacje składali: minister SWiA Grzegorz Schetyna, sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik i komendant główny Policji Andrzej
Matejuk
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Rozmowa z Tadeuszem Kononem, prezesem
Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 

Ilu człon ków li czy or ga ni za cja sku pia ją ca ro dzi ny przed wo jen nych
po li cjan tów w War sza wie? 

– W tej chwi li jest nas 93 osoby. W okre sie mo jej ka den cji uby ło 6.

Zmarł m.in. mój za stęp ca Sta ni sław Ol szew ski, o któ rym pi sa li ście

w związ ku z wy da niem przez nie go książ ki „Za pró szyć ser ce tę sk no tą”. 

Powiem okrutnie – za 20 lat może się okazać, że stowarzyszenie
przestanie istnieć, bo Was zabraknie… Ile lat ma najmłodszy
członek WSRP 1939?

– 17, więc ni by nie jest źle, ale to jest jed nost ko wy przy pa dek. Bo -

le ję nad tym, że mło dzież nie gar nie się do ta kich sto wa rzy szeń, jak

na sze. Wia do mo, że kie dyś hi sto ria by ła za kła ma na, że nie uczo no

o pew nych rze czach w szko le, ale tu po le do po pi su ma ją ro dzi ce.

Oni jed nak też są oka le cze ni. Nie zna li swo ich dziad ków, a dziś li czy

się tyl ko to, co tu i te raz. 

Chyba nie wszędzie tak jest, jesteście przecież zapraszani do szkół? 
– Mó wię o ogól nym tren dzie. Rze czy wi ście je ste śmy obec ni

na „ży wych lek cjach hi sto rii”. Opo wia da my o na szych oj cach. Dla

mło dych lu dzi za sko cze niem jest, że zbrod nia ka tyń ska do ty czy ła

w głów nej mie rze po li cjan tów, a nie tyl ko ofi ce rów woj ska. 

Od daw na za bie ga li śmy, że by pro ble ma ty ka hi sto rii for ma cji we szła

na sta łe do pro gra mu kształ ce nia w szko łach Po li cji. Co ro ku je ste śmy

obec ni na se mi na rium na uko wym „Po li cyj ne wzor ce” w WSPol.

w Szczyt nie. Je sie nią ub.r. prze ka za łem izbie pa mię ci w Szczyt nie

pień brzo zy, któ ra wy ro sła na mo gi łach w Mied no je. 

Nie jest więc tra gicz nie, ale do ide ału bra ku je jesz cze spo ro. Kie -

dyś ob ser wo wa no nas zza fi ra nek, gdy skła da li śmy kwia ty pod obe li -

skiem przed gma chem KGP. Te raz są to ofi cjal ne uro czy sto ści… 

Ro bi my wszyst ko, aby mło de po ko le nia mo gły pa mię tać, aby pa -

mięć o bo ha te rach z Po li cji Pań stwo wej trwa ła. 

Jest Pan prezesem WSRP 1939 od 2001 r., co udało się zrobić
podczas Pana kadencji? 

– Przede wszyst kim usta no wić Ho no ro wy Me da lion Pa mię ci Pie -

ta Mied no je 1940, któ rym co ro ku na gra dza ny oso by i in sty tu cje przy -

czy nia ją ce się do za cho wa nia hi sto rii o na szych oj cach. Na sta łe

do ka len da rza MSWiA we szła już piel grzym ka do Mied no je 2 wrze -

śnia – w rocz ni cę otwar cia tam cmen ta rza. Po wie lo let nich sta ra niach

w ubie głym ro ku uda ło się zma zać pięt no hań by z przed wo jen nych

po li cjan tów, kie dy to na nasz wnio sek z oka zji Świę ta Po li cji Sejm

przy jął uchwa łę przy wra ca ją cą im na leż ną god ność. 

Od 2004 r. or ga ni zu je my też przy jaz dy do Pol ski dzie ci i mło dzie -

ży z oko lic Twe ru i Mied no je. Do tej po ry uda ło nam się przy jąć

w ośrod kach re sor to wych 9 ta kich grup, czy li oko ło 200 osób. 

Ale idea była taka, żeby grupy się wymieniały, żeby polskie dzieci
także jeździły do Rosji. 

– Ca ły czas pod no szę w róż nych gre miach, że by ta wza jem ność była.

Na to wszyst ko wpły wa też sy tu acja po li tycz na. Je że li jed nak nie bę -

dzie my do te ma tu wra cać, to na pew no ni gdy się to nie sta nie. Pol skie

i ro syj skie dzie ci spo ty ka ją się w Pol sce. Jed na z dziew cząt, któ ra była

z pierw szą gru pą, przy jeż dża ła po tem tak że sa ma przez pa rę lat i nie -

daw no wy szła za mąż za Po la ka, któ re go wte dy po zna ła. 

Ta kie bez po śred nie spo tka nia to naj lep sza dro ga do kon tak tów

mię dzy spo łe czeń stwa mi. Trze ba za cząć od prze zwy cię ża nia ba rier

mię dzy zwy kły mi ludź mi. 

Nie chce Pan jednak stanąć jeszcze raz do wyborów prezesa
stowarzyszenia? 

– Praw da jest ta ka, że po za pa ro ma oso ba mi, któ re czyn nie dzia ła -

ją, wszyst ko mu szę ro bić sam. Przez kil ka lat nie mo głem się do pro -

sić od KGP po twier dze nia użyt ko wa nia po ko ju, w któ rym

roz ma wia my. Pięć lat trwa ły sta ra nia o ten lo kal. Zmia na sie dzi by sto -

wa rzy sze nia wy ma ga zmia ny re je stra cji w są dzie, a nie mo głem te go

zro bić, bo nie mia łem po twier dze nia przy zna nia po ko ju… 

Chęt nie po wie rzył bym te spra wy ko muś młod sze mu, pręż ne mu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia. I nie do końca wierzę, 
że uda się Panu wytrwać bez zajmowania się sprawami
stowarzyszenia. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor
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WSRP 1939 
War szaw skie Sto wa rzy sze nie Ro dzi na Po li cyj na 1939 sku pia dzie -
ci, wnu ki i, co raz rza dziej, wdo wy po przed wo jen nych po li cjan -
tach, któ rzy ni gdy nie wró ci li z so wiec kiej nie wo li. Oso bo wość
praw ną zy ska ło w ma ju 2000 r. Od 1996 r. dzia ła ło ja ko nie for mal -
ny sto łecz ny od dział Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na
Po li cyj na 1939, któ re ma sie dzi bę w Ka to wi cach. 
Do eman cy pa cji or ga ni za cji war szaw skiej przy czy ni ły się kon tro -
wer sje mię dzy po przed ni mi pre ze sa mi sto wa rzy sze nia ka to wic -
kie go i od dzia łu sto łecz ne go. Róż nic co do ce lów nie by ło chy ba
ni gdy. W ostat nich la tach obie or ga ni za cje zgod nie współ dzia ła ją. 

P. Ost.

Nie tyl ko 
tu i te raz
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czerwiec 2009 r.       POLICJA 997 Kryminalistyka  RECENZJE 39

Kry mi na li sty ka – czy li rzecz o me to dach
śled czych (Ewa Gru za, Mie czy sław Goc, Ja ro sław

Mosz czyń ski, Wy daw nic twa Aka de mic kie i Pro fe -

sjo nal ne, War sza wa 2008, s. 592), na pi sa na zo sta ła

przez na uczy cie li aka de mic kich po sia da ją cych wie lo-

let nie do świad cze nia prak tycz ne w wy bra nych

dzie dzi nach kry mi na li sty ki. Ca łość dzie li się na

dwie czę ści. Pierw sza po świę co na jest sze ro ko ro -

zu mia nej tak ty ce kry mi na li stycz nej. Są w niej wy -

szcze gól nio ne i omó wio ne m.in. wstęp ne czyn no ści

wy kryw cze, czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw cze

(w gra ni cach jaw no ści po ru sza nych za gad nień), za -

sa dy two rze nia wer sji kry mi na li stycz nych. Jest psy -

cho lo gia ze znań, omó wie nie oso bo wych środ ków

do wo do wych, w tym szcze gól ne for my prze słu chań.

Dru ga część książ ki po świę co na jest tech ni ce kry -

mi na li stycz nej: od po ję cia śla dów, po przez omó wie -

nie ce lów, me tod i or ga ni za cji oglę dzin, eks per tyz

kry mi na li stycz nych, po po szcze gól ne dzie dzi ny ba -

dań kry mi na li stycz nych. Każ dy roz dział tej czę ści

oma wia ne go pod ręcz ni ka pi sa ny jest we dług po dob -

ne go sche ma tu: okre śle nie dzie dzi ny, omó wie nie

za sad i me tod za bez pie cza nia śla dów do wo do wych

i ma te ria łu po rów naw cze go,

moż li wo ści ba daw cze w za -

kre sie po szcze gól nych eks -

per tyz.

Kry mi na li sty ka – czy li
rzecz o me to dach śled czych
jest dzie łem kom plet nym

i kom pe tent nym, na pi sa nym

zro zu mia le, no wo cze śnie, ze

zna ko mi tym ma te ria łem ilu -

stra cyj nym, ob szer nie trak -

tu je współ cze sną kry mi na li sty kę i jej no wo cze sne

zdo by cze w po sta ci no wych me tod ba daw czych, 

na rzę dzi pra cy czy sto so wa nych ma te ria łów. I choć

ad re so wa na przede wszyst kim do stu den tów wy -

dzia łów pra wa i ad mi ni stra cji, jest też zna ko mi tym

kom pen dium wie dzy dla po li cjan tów wszyst kich

pio nów.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Va de me cum tech ni ka kry mi na li sty ki,

pod red. Jac ka Ma ze py (Ofi cy na Wol ters Klu wer bu -

si ness, War sza wa 2009, s. 297), wy da je się być książ -

ką skie ro wa ną przede wszyst kim do tej wą skiej gru py

spe cja li stów, ja ką two rzy pra wie dwa ty sią ce tech ni -

ków kry mi na li sty ki. I choć jest to pierw sze ogól -

no pol skie wy da nie pod ręcz ni ka, błę dem by ło by kie ro -

wa nie tej po zy cji tyl ko do nich. Ja cek Ma ze pa, tech -

nik kry mi na li sty ki Żan dar me rii Woj sko wej w Gdy ni

ze brał w to mie sa mych prak ty ków, któ rzy na po sz-

cze gól ne za gad nie nia spoj rze li przede wszyst kim od

stro ny prak tycz nej. 

Ca łość otwie ra naj ob szer -

niej szy roz dział po świę co ny

oglę dzi nom. Omó wio no w nim

za sa dy, me to dy prze pro wa -

dza nia oglę dzin, ale naj cen -

niej szym no vum tej pu bli ka cji

jest ob szer ne omó wie nie 

wy mia ro wa nia ob sza ru i po -

szcze gól nych je go ele men tów

pod da nych oglę dzi nom, a tak -

że wy ko rzy sta nia opro gra mo -

wa nia kom pu te ro we go do spo rzą dza nia szki ców

i pla nów kry mi na li stycz nych. Ko lej ne roz dzia ły, po -

świę co ne fo to gra fii kry mi na li stycz nej, dak ty lo sko pii,

bio lo gii, tra se olo gii, osmo lo gii, w głów nej mie rze sku -

pia ją się na me to dach i spo so bach za bez pie cza nia 

śla dów, uwzględ nia jąc za rów no sta re, spraw dzo ne 

roz wią za nia, jak i pro po nu jąc no we. Ostat ni roz dział

no si ty tuł „Wy pa dek dro go wy. Jak po praw nie wy ko nać

oglę dzi ny miej sca wy pad ku dro go we go”. W co dzien -

nej prak ty ce po li cyj nej wła śnie miej sce zda rze nia

w ra mach prze pro wa dza nych czyn no ści wy pa da naj -

sła biej pod wzglę dem kry mi na li stycz nym. Dla te go

ten roz dział powi nien prze czy tać każ dy po li cjant, nie -

za leż nie od te go, ja kie dzia ła nia wy ko nu je na co

dzień.

Va de me cum tech ni ka kry mi na li sty ki jest rów nież bo -

ga to ilu stro wa ne, w tym ko lo ro wy mi zdję cia mi, uła -

twia jąc zro zu mie nie po szcze gól nych za gad nień.

Ol brzy mim atu tem tej książ ki jest jej pro sty, zro zu -

mia ły dla wszyst kich ję zyk.

Obie oma wia ne po zy cje war to po le cić wszyst kim

po li cjan tom, z na ci skiem na funk cjo na riu szy pio nu

kry mi nal ne go i tech ni ki kry mi na li stycz nej, zwłasz cza,

że z oma wia ny mi te ma ta mi sty ka ją się nie ustan nie,

a zdo by ta w ten spo sób wie dza mo że za owo co wać

traf niej szy mi i szyb szy mi od po wie dzia mi na sta wia -

ne nie jed no krot nie zło te py ta nia kry mi na li sty ki. �

LE SZEK KOŹ MIŃ SKI

Praktycy dla praktyków
Kryminalistyka współcześnie większości ludziom kojarzy się z efektownym światem seriali. W rzeczywistości
nauka ta wiąże się z morzem wiedzy, żmudną pracą i wnikliwym, systematycznym dążeniem do poznania prawdy.
Dwie ostatnio wydane pozycje książkowe w znakomity sposób pozwalają policjantom przypomnieć oraz poszerzyć
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kryminalistyki.
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WPol sce dzia ła wie le sto wa rzy szeń i osób, któ re

re ali zu jąc swo ją pa sję, po szu ku ją ukry tych

przed mio tów o cha rak te rze nu mi zma tycz nym,

mi li ta ry stycz nym czy fa le ry stycz nym (fa le ry sty ka to

dzie dzi na hi sto rii zaj mu ją ca się od zna cze nia mi i or de -

ra mi, a tak że ich ko lek cjo no wa niem). 

KTO BEZ PO ZWO LE NIA
Cho ciaż oso by te po sia da ją ze zwo le nia wo je wódz kie go

kon ser wa to ra za byt ków, to na dal więk szość po szu ki wa -

czy dzia ła bez ja kiej kol wiek re je stra cji swo ich przed się -

wzięć. Dzia ła nia te opi sa ne są w art. 111 ust. 1 usta wy

o ochro nie za byt ków i opie ce nad za byt ka mi (Dz.U.

z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.): 

Kto bez po zwo le nia al bo wbrew wa run kom po zwo le nia
po szu ku je ukry tych lub po rzu co nych za byt ków, w tym
przy uży ciu wszel kie go ro dza ju urzą dzeń elek tro nicz nych
i tech nicz nych oraz sprzę tu do nur ko wa nia, pod le ga ka rze
aresz tu, ogra ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny.

Naj czę ściej po szu ki wa nia ta kie pro wa dzo ne są

przy uży ciu de tek to rów me ta li. 

Po zwo le nie na po szu ki wa nie po rzu co nych lub ukry -

tych za byt ków (w tym przy pad ku ru cho mych) jest de -

cy zją ad mi ni stra cyj ną wy da wa ną przez wo je wódz kie go

kon ser wa to ra za byt ków. Obej mu je ono ro dzaj po szu ki -

wa nych przed mio tów (np. mo ne ty z XIX w., mi li ta ria

z XIX i XX w.) oraz sprzęt, ja ki ma być uży ty (ro dzaj de -

tek to ra). Upraw nio ną do ko rzy sta nia z po zwo le nia jest

tyl ko wska za na oso ba. Do ku ment wy da wa ny jest na trzy

mie sią ce (gdy wnio sko daw ca ubie ga się o nie po raz

pierw szy), a przy zło że niu ko lej ne go wnio sku na wet

bez ter mi no wo. 

Po zwo le nie po win no okre ślać te ren, na któ rym pro -

wa dzo ne bę dą po szu ki wa nia. Miej sce mo że być wy zna -

czo ne pre cy zyj nie, ja ko okre ślo na nie ru cho mość

grun to wa, lub ogól nie, np. te ren gmi ny Ko lusz ki.

Przy uzy ska niu po zwo le nia na więk szy ob szar obo wią -

zu je bez względ ny za kaz pro wa dze nia po szu ki wań na te -

re nach wpi sa nych do re je stru za byt ków, sta no wią cych

stre fę ochro ny kon ser wa tor skiej, oraz na sta no wi skach

ar che olo gicz nych. Po szu ki wacz po wi nien mieć ma pę te -

re nu z do kład nym za zna cze niem eks plo ro wa nych sta -

no wisk, któ rej waż ność po twier dził wo je wódz ki

kon ser wa tor za byt ków. 

AR CHE OLOG NIE ZBĘD NY
Wa run kiem si ne qua non le gal no ści po szu ki wań jest obec -

ność ar che olo ga. Za pew nia nie tyl ko pro fe sjo na lizm dzia -

łań, ale i chro ni przed od rzu ce niem z po zo ru bez-

war to ścio wej rze czy. Nad zór za pew nia tak że rze tel ne

opra co wa nie efek tów prac po szu ki waw czych i pre cy zyj ne

ozna cze nie miejsc zna le zisk. Dla te go, ja ko dzia ła nie wy -

czer pu ją ce dys po zy cję art. 111 ust. 1 usta wy o za byt kach

– czy li nie le gal ne – na le ży za kwa li fi ko wać pro wa dze nie

prac po szu ki waw czych bez nad zo ru ar che olo gicz ne go. 

Od ręb ną kwe stią jest zgo da wła ści cie la te re nu, któ rą

na le ży do star czyć do kon ser wa to ra w ter mi nie wska za -

nym w po zwo le niu. W przy pad ku po szu ki wań na te re -

nach La sów Pań stwo wych po trze ba zgo dy wła ści we go

miej sco wo nad le śnic twa al bo, w ra zie sce do wa nia

upraw nień na le śnic two, le śni cze go La sów Pań stwo -

wych.

Po szu ki wa nie za byt ków bez wy ma ga ne go po zwo le -

nia oraz czyn no ści po szu ki waw cze po upły wie ter mi nu,

na któ ry zo sta ło ono wy da ne, rów nież są wy kro cze -

niem. Po dob nie jak pro wa dze nie po szu ki wań na te re -

nach wy łą czo nych: sta no wi skach ar che olo gicz nych,

mo gi łach, miej scach wy da rzeń hi sto rycz nych. Dzia ła -

nia ta kie, w przy pad ku znisz czeń lub uszko dzeń ta kich

sta no wisk, skut ko wać mo gą od po wie dzial no ścią kar ną

z art. 108 usta wy o za byt kach: Kto nisz czy lub uszka -
dza za by tek, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od
3 mie się cy do lat 5.

CO TO JEST ZA BY TEK?
W usta wie o za byt kach w art. 3 ust. 1 po da no de fi ni cję

za byt ku: to nie ru cho mość lub rzecz ru cho ma, ich czę ści lub
ze spo ły, bę dą ce dzie łem czło wie ka lub zwią za ne z je go
dzia łal no ścią i sta no wią ce świa dec two mi nio nej epo ki bądź
zda rze nia, któ rych za cho wa nie le ży w in te re sie spo łecz nym
ze wzglę du na po sia da ną war tość hi sto rycz ną, ar ty stycz ną
lub na uko wą. W usta wie okre ślo no też po ję cia za byt ku

ar che olo gicz ne go: to za by tek nie ru cho my, bę dą cy po -
wierzch nio wą, pod ziem ną lub pod wod ną po zo sta ło ścią eg -
zy sten cji i dzia łal no ści czło wie ka, zło żo ną z na war stwień
kul tu ro wych i znaj du ją cych się w nich wy two rów bądź ich
śla dów al bo za by tek ru cho my, bę dą cy tym wy two rem. Za -

by tek ar che olo gicz ny uznać na le ży za szcze gól ną po -

stać za byt ku ru cho me go – trud no wy obra zić so bie

sy tu ację, by po szu ki wacz uzy skał po zwo le nie na ich po -

szu ki wa nie. By ło by to sprzecz ne z za sa da mi kon ser wa -

tor ski mi, po nie waż po szu ki wa nia mi ta ki mi po win ni

zaj mo wać się tyl ko spe cja li ści w ra mach prac wy ko pa li -

sko wych. 

KLA SY FI KA CJA ZA BYT KÓW RU CHO MYCH
Przed mio tem po szu ki wań są naj czę ściej za byt ki ru cho me.

O tym, czy zna le zio na rzecz jest za byt kiem ru cho mym,

de cy du je bie gły z dzie dzi ny hi sto rii, bro nio znaw stwa, nu -

mi zma ty ki lub ar che olo gii. Nie ma do kład nie spre cy zo -

wa nych grup przed mio tów, któ re, ze wzglę du na war tość

hi sto rycz ną, są za byt ka mi ru cho my mi. Po li cjan ci, za bez -

pie cza jąc do wo dy zwią za ne z za rzu tem nisz cze nia sta no -

wisk ar che olo gicz nych i przy własz cze nia przed mio tów

po cho dzą cych z nie le gal nych wy ko pa lisk, za bie ra ją zwy -

kle wszyst ko, co zwią za ne jest z hi sto rią i wy glą da na sta -

re. Na le ża ło by spró bo wać uści ślić gru py przed mio tów, co

do któ rych mie li by śmy pew ność, że są za byt ka mi ru cho -

my mi. Naj bar dziej od po wied ni wy da je się po dział z uwa -

gi na stan za cho wa nia przed mio tu. Moż na tu wy róż nić:

PRAWO Poszukiwanie zabytków POLICJA 997       czerwiec 2009 r.40

Jak kopać legalnie
„Poszukiwanie
skarbów” wiąże się
ze wzrostem
zainteresowania
rynkiem
kolekcjonerskim
oraz wartością
znajdowanych
przedmiotów.
Zjawisko to
przybiera na sile,
ale żeby działania
poszukiwawcze
były legalne, trzeba
spełnić określone
warunki.
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1. Przed mio ty, któ re bez wzglę du na stan za cho wa nia

są za byt ka mi ru cho my mi w myśl art. 3 ust. 3 usta wy

o za byt kach.

2. Przed mio ty, któ re tyl ko w do brym lub bar dzo do -

brym sta nie za cho wa nia moż na uznać za za byt ki ru -

cho me.

3. Przed mio ty, któ re na wet w do brym i bar dzo do -

brym sta nie za cho wa nia nie ma ją żad nej al bo pra wie

żad nej war to ści hi sto rycz nej i nie mo gą być uzna ne

za za byt ki ru cho me.

Pierw sza gru pa obej mu je broń bia łą (po za ba gne ta -

mi), więk szą część nu mi zma tów: mo ne ty grec kie, cel -

tyc kie, rzym skie i śre dnio wiecz ne, skar by mo net (w tym

no wo żyt ne), srebr ne i zło te mo ne ty do po cząt ku XX w.,

nie śmier tel ni ki (waż ne ze wzglę du na nie za koń czo ne

po szu ki wa nia za gi nio nych żoł nie rzy z cza sów wo jen

świa to wych), ele men ty za sta wy sto ło wej wy ko na nej ze

szla chet nych me ta li: kub ki, kie li chy, ta le rze, sztuć ce –

obej mu ją ce okres do po cząt ku XX w., czę ści uzbro je nia

ochron ne go ry ce rzy (heł my, pan ce rze, na rę cza ki, na go -

len ni ki, rę ka wi ce) i kunsz tow ne ele men ty uprzę ży koń -

skiej (wę dzi dła, uzdy). 

Dru ga gru pa po win na obej mo wać: ba gne ty (znaj do -

wa ne w zie mi czę sto są sil nie sko ro do wa ne i po zba wio -

ne okła dzin), broń pal ną (sko ro do wa ne czę ści oraz

de struk ty bro ni pal nej nie mo gą zo stać wpi sa ne do zbio -

rów mu ze al nych), czę ści umun du ro wa nia i wy po sa że nia

żoł nier skie go (orzeł ki i in sy gnia od cza pek – do II woj -

ny świa to wej włącz nie), ma nier ki, ko cioł ki, sprzącz ki

do pa sów, bi żu te rię pa trio tycz ną oraz me da le i or de ry

(czę sto wy ko ny wa ne z mie dzi, mo sią dzu, że la za lub

cyn ku, któ re wsku tek dłu gie go prze by wa nia w zie mi

ule ga ją ko ro zji i znisz cze niu).

Do trze ciej gru py moż na za li czyć przed mio ty co -

dzien ne go użyt ku wy ko na ne z nie szla chet nych me ta li,

czę ści no wo żyt nej uprzę ży koń skiej, ele men ty słu żą ce

do bu do wy do mów (gwoź dzie, ćwie ki, oku cia, sko ble),

po wszech nie wy stę pu ją ce nu mi zma ty, mie dzia ne mo -

ne ty ostat nich kró lów Pol ski, z cza sów za bo rów i z okre -

su II RP i PRL, gu zi ki cy wil ne, urzęd ni cze i woj sko we

(ma ją war tość hi sto rycz ną wte dy, gdy sta no wią wy po sa -

że nie zmar łe go).

ZNA LE ZI SKA – DO MU ZEUM
W przed sta wio nym po dzia le nie uwzględ nio no za byt -

ków ar che olo gicz nych i po cho dzą cych ze sta no wisk ar -

che olo gicz nych. Ma ją one jed nak du żą war tość, a ich

zna le zie nie po win no być zgło szo ne do naj bliż sze go mu -

zeum lub wo je wódz kie go urzę du ochro ny za byt ków.

Do kład nie opi su je to art. 33 usta wy o za byt kach: Kto
przy pad ko wo zna lazł przed miot, co do któ re go ist nie je przy -
pusz cze nie, iż jest on za byt kiem ar che olo gicz nym, jest obo -
wią za ny, przy uży ciu do stęp nych środ ków, za bez pie czyć ten
przed miot i ozna ko wać miej sce je go zna le zie nia oraz nie -
zwłocz nie za wia do mić o zna le zie niu te go przed mio tu wła -
ści we go wo je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków, a je śli nie
jest to moż li we, wła ści we go wój ta (bur mi strza, pre zy den ta
mia sta). 

Wie le aspek tów do ty czą cych przed sta wio ne go po -

dzia łu, de fi ni cji za byt ków ru cho mych lub ar che olo gicz -

nych i pro ble mów z ni mi zwią za nych, wy ma ga szer szej

kon sul ta cji. Z uwa gi na do stęp ność wy kry wa czy me ta li

waż ne jest jak naj szyb sze okre śle nie te go, co po szu ki wa -

cze skar bów i mi li ta riów mo gą, a cze go nie po win ni

zbie rać. 

JA KIE SANK CJE?
Sank cją za po peł nio ne wy kro cze nie z art. 111 ust. 1

usta wy o za byt kach jest ka ra aresz tu, ogra ni cze nia wol -

no ści al bo grzyw na. Nie wy klu cza to moż li wo ści uka ra -

nia nie le gal ne go po szu ki wa cza man da tem kar nym.

W ra zie stwier dze nia spraw stwa z art. 111 ust. 1 usta wy

o za byt kach oraz po stę po wa nia wy kro cze nio we go

przed wy dzia łem grodz kim są du re jo no we go ist nie je

moż li wość orze cze nia prze pad ku na rzę dzi i przed mio -

tów, któ re słu ży ły lub by ły prze zna czo ne do po peł nie nia

wy kro cze nia (na wet je śli nie sta no wi ły wła sno ści spraw -

cy). Cho dzi tu taj zwłasz cza o de tek to ry me ta li. Sąd

może orzec tak że prze pa dek przed mio tów po cho dzą -

cych bez po śred nio lub po śred nio z wy kro cze nia, czy li

z nie le gal nych wy ko pa lisk. Od oce ny są du za le ży, czy

prze pa dek zo sta nie w ogó le orze czo ny, a je śli tak, to

na rzecz ja kiej pla ców ki mu ze al nej. 

Art. 111 ust. 2 pkt 3 usta wy o za byt kach umoż li wił

są do wi orze cze nie obo wiąz ku przy wró ce nia sta nu po -

przed nie go lub za pła ty rów no war to ści wy rzą dzo nej

szko dy. Z sy tu acją ta ką mo że my mieć do czy nie nia, gdy

spraw ca, pro wa dząc po szu ki wa nia, wy rzą dzi szko dy, np.

znisz cze nie upraw rol nych. Do pro wa dze nie do ta kich

znisz czeń bę dzie skut ko wa ło też od po wie dzial no ścią

z in ne go prze pi su ko dek su wy kro czeń. �

WAL DE MAR SZY MAŃ SKI, JA CEK ZIĘ TEK

czerwiec 2009 r.       POLICJA 997 Poszukiwanie zabytków  PRAWO 41

Pod ko niec mar ca łódz cy po li cjan ci z ze spo łu
do wal ki z prze stęp czo ścią prze ciw ko za byt kom
za trzy ma li 41-lat ka, któ ry po słu gi wał się de tek to -
rem me ta li i nie le gal nie eks plo ro wał sta no wi ska
ar che olo gicz ne. Znisz czył je i przy własz czył
sobie zna le zio ne w nich przed mio ty. Roz ko pał
też i okradł mo gi łę żoł nie rza z II woj ny świa to wej,
a zna le zi ska za ofe ro wał na au kcji in ter ne to wej.
Po li cja za in te re so wa ła się nim, gdy wy sta wił 
na li cy ta cję pió ro i nie śmier tel nik woj sko wy.
W miesz ka niu za trzy ma ne go za bez pie czo no
przed mio ty z róż nych epok, m.in. gro ty włócz ni
i strzał, ozdo by z cza sów rzym skich, frag men ty
ce ra mi ki, no że śre dnio wiecz ne, mo ne ty i nie -
śmier tel ni ki woj sko -

we. Po li cjan ci zna leź li też u nie go amu ni cję
róż ne go ka li bru. Spraw ca nie le gal ny mi wy ko -
pa li ska mi zaj mo wał się od sze ściu lat, a in for -
ma cje o sta no wi skach ar che olo gicz nych
i miej scach pól bi tew nych znaj do wał w in ter -
ne cie. Za nie le gal ne wy ko pa li ska, nisz cze nie
i okra da nie sta no wisk ar che olo gicz nych, okra -
da nie miejsc po chów ku oraz nie le gal ne po sia -
da nie amu ni cji gro zi mu ka ra do 10 lat
po zba wie nia wol no ści. �

AW
zdj. KWP w Ło dzi
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Aleksandra Saraceń 17 lat trenowała
pięciobój nowoczesny. Przez 10 lat
była w kadrze narodowej juniorek,
przez chwilę także seniorek. 
Gdy trzeba było zdecydować
o przyszłości, wybrała służbę
w Policji. Dziś startuje
w resortowych zawodach,
zapełniając służbowy pokój
kolejnymi trofeami. 

Wkwiet niu br. sierż. Alek san dra Sa ra -

ceń z war szaw skiej Pra gi zo sta ła 

mi strzy nią Pol ski w ma ra to nie po li -

cjan tów w Dęb nie. Bieg był jed no cze śnie 

mi strzo stwa mi Pol ski w ma ra to nie. W kla sy -

fi ka cji ogól nej zna la zła się na 12. miej scu.

Dzię ki współ pra cy z ko le gą Mi cha łem, z któ -

rym ra zem tre nu je, po pra wi ła ubie gło rocz ny

re zul tat o 20 mi nut. 

PO LI CJA 
Mi strzy ni na co dzień pra cu je w III Re fe ra cie

Wy dzia łu Do cho dze nio wo -Śled cze go KRP

War sza wa VII. Pro wa dzi po stę po wa nia zwią za -

ne z prze stęp czo ścią sa mo cho do wą na Pra dze -

-Po łu dnie. 

– Dla cze go pra cu ję w Po li cji? – Alek san dra

Sa ra ceń nie mu si się dłu go za sta na wiać. 

– Od dzie ciń stwa cią gnę ło mnie do mun du ru.

Na mo ich ry sun kach po ja wia ły się ra dio wo zy,

po li cjan ci na skrzy żo wa niach. Wi dać tak mi zo -

sta ło – śmie je się. 

Pa ni Ola pią ty rok no si nie bie ski mun dur,

od po cząt ku pra cu je w tej sa mej jed no st ce. 

– Ma rze nia z dzie ciń stwa wró ci ły, gdy skoń -

czy łam stu dia na AWF – mó wi po li cyj na mul ti -

me da list ka. – Trze ba by ło się zde cy do wać, czy

da lej chcę tre no wać i być na utrzy ma niu ro dzi -

ców, czy za cząć sa me mu za ra biać na ży cie. Wy -

bra łam Po li cję. Spró bo wa łam, zda łam te sty

i przy ję to mnie. I nie ża łu ję! 

Te raz sierż. Sa ra ceń jest na III ro ku pra wa,

a kie row nic two Po li cji mo że być dum ne, że

w sze re gach for ma cji są lu dzie z ta kim za pa łem

do pra cy, któ rzy po za służ bą znaj du ją jesz cze

czas, aby upra wiać sport i się uczyć. 

PIĘ CIO BÓJ 
Po li cjant ka z Pra gi tre no wa ła cięż ką dys cy pli nę

spor tu – pię cio bój no wo cze sny, na któ ry skła da się:

strze la nie, szer mier ka, pły wa nie, jaz da kon -

na i bieg prze ła jo wy. W 1996 r. zo sta ła mi strzy nią

Eu ro py ju nio rek, zdo by ła dwa brą zo we me da le

na mi strzo stwach świa ta ju nio rek. Kil ka ra zy by ła

w fi na łach Pu cha ru Świa ta za rów no w ka te go rii ju -

nio rów, jak i se nio rów. 

– Pię cio bój to nie jest dys cy pli na, któ rą moż -

na upra wiać i jed no cze śnie pra cować – wy ja śnia

Alek san dra Sa ra ceń. – Gdy trenowałam, mój dzień

za czy nał się o 5.00 ra no, je cha łam na pły wal nię, 

po tem by ła szko ła, po któ rej co dzien nie mia łam

jesz cze dwa lub trzy tre nin gi, koń czą ce się oko ło

godz. 21. O 22.00 wra ca łam do do mu i o 5.00 zno -

wu wsta wa łam... Pię cio bój, mi mo że jest dys cy pli -

ną olim pĳ ską, nie na le ży do spor tów ob le ga nych

przez spon so rów. Nie mia łam żad ne go sty pen dium.

Mu sia łam po sta no wić o swo jej przy szło ści. To też

nie jest tak, że za wsze się wy gry wa. By ły me da le,

ale by ły i nie po wo dze nia. Dla mnie za wsze opar -

ciem by ła ro dzi na, któ ra mnie do pin go wa ła i po ma -

ga ła wyjść z doł ków. To ro dzi ce za pi sa li mnie

do szko ły spor to wej i je stem im za to wdzięcz na.

Tre ning har tu je i po ma ga w ży ciu. Wszyst kie stre -

sy mi ja ją, gdy so bie po rząd nie po bie gam. 

BIE GA NIE 
Pa ni Ola zmie ni ła pię cio bój no wo cze sny na pen -

ta th lon po li cyj ny. 

– To praw da – uśmie cha się. – Rok te mu wy -

star to wa łam po raz pierw szy w mi strzo stwach

Pol ski w pię cio bo ju po li cyj nym w Szczyt -

nie. I choć z pchnię ciem ku lą i sko kiem w dal nie

mam nic wspól ne go, to wy gra łam (pię cio bój po li -

cyj ny to: strze la nie, pły wa nie, bieg prze ła jo wy,

pchnię cie ku lą i skok w dal – przyp. aut.). Zde cy -

do wa nie jed nak mo ją ulu bio ną for mą ru chu jest

bie ga nie. Sie dem na ście lat tre nin gów spra wi ło,

że te raz nie po tra fię żyć bez upra wia nia ja kiejś

dys cy pli ny – mó wi po li cyj na mi strzy ni. – Star tu -

ję w re sor to wych za wo dach, kie dy tyl ko po zwa la

na to pra ca i przełożeni, którzy przychylnym

okiem patrzą na moje sportowe pasje. 

Ten se zon pa ni Ola za czę ła świet nie, zo sta -

jąc 19 kwiet nia mi strzy nią Pol ski w ma ra to nie

wśród po li cjan tek, 24 maja wygrała VII Mi strzo -

stwa Służb Mun du ro wych w Biegu na 10 km

w Koszalinie. W ubie głym ro ku przy wio zła trzy

me da le z li sto pa do wych Mi strzostw Pol ski

w Pły wa niu MSWiA (2 zło te: na 100 i 400 m

sty lem do wol nym i srebr ny na 50 do wol nym).

We wrze śniu by ła naj lep sza wśród po li cjan tek

w pół ma ra to nie w Pi le. W lip cu wy gra ła Mi -

strzo stwa Po li cji w Pły wa niu Dłu go dy stan so -

wym na Kie krzu. To tyl ko naj waż niej sze

suk ce sy pra skiej po li cjant ki. Ola Sa ra ceń star -

tu je tak że w po li cyj nym tria th lo nie czy np. bie -

gu o nóż ko man do sa w Lu bliń cu (dy stans 6 km

po ko nu je się w mun du rze i bu tach po li cyj nych). 

– Nic nie przy cho dzi sa mo – mó wi Alek san dra

Sa ra ceń. – Dwa lata te mu bez spe cjal ne go przy -

go to wa nia wy star to wa łam w mo im pierw szym ma -

ra to nie. Mi mo 17 lat tre nin gów nie wie dzia łam,

że po bie gu tak mo że wszyst ko bo leć. Prze bie -

głam, ale za me tą nie umia łam iść po li nii pro stej,

przez kil ka ty go dni do cho dzi łam do sie bie. Te raz

nie po zwa lam so bie już na ta kie eks pe ry men ty. 

W tym ro ku sierż. Olę Sa ra ceń moż na do pin go -

wać w czerw cu w Śro dzie Wiel ko pol skiej pod czas

za wo dów w tria th lo nie, w lip cu w ma ra to nie pły -

wac kim na je zio rze kier skim, a we wrze śniu pod -

czas pół ma ra to nu w Pi le. 

Naj więk szym jed nak jej ma rze niem jest wy jazd

na mi strzo stwa świa ta stra ża ków i po li cjan tów

do Van co uver na prze ło mie lip ca i sierp nia. Trzy -

ma my kciu ki! �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z archiwum A. Saraceń (2) 

SPORT Bieganie, pływanie, pięciobój POLICJA 997       czerwiec 2009 r.42

W ubiegłym roku, podobnie jak rok wcześniej,
Aleksandra Saraceń wygrała Mistrzostwa
Policjantów w Pływaniu Długodystansowym
„Wpław przez Kiekrz”. Jak będzie w tym roku?
Zawody już 11 lipca

Teraz nie pływam dużo – śmieje się
Aleksandra Saraceń. – Głównie
na zawodach. Technika mi została,
a kondycję mam z biegania

Aleksandra Saraceń jest również
instruktorką narciarstwa
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Mistrzyni z PragiMistrzyni z Pragi

– Nie lubię biegać po asfalcie, ale trasy
maratonów właśnie tak są prowadzone
– mówi pani Ola. 
Na zdjęciu ćwiczenia rozciągające
na Moście Siekierkowskim w Warszawie
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Mó wi się, że do brze za pla no wa -

na i prze pro wa dzo na za sadz ka jest

nie do przej ścia. Cho ciaż mu si my li -

czyć się z du ży mi stra ta mi po na szej stro nie,

to mo że my je zmi ni ma li zo wać po przez do -

brze do bra ne pro ce du ry.

DO KO NAĆ WY BO RU
Wbrew po zo rom w stre fie śmier ci jest za rów -

no czas na wal kę, jak i na ewa ku ację ran nych.

Jed nak w na szym po stę po wa niu mu si my do -

ko ny wać wy bo ru, czę sto nie do koń ca ro zu -

mia ne go przez oso by po stron ne. Na sze ży cie

uza leż nio ne jest od zdol no ści bo jo wej i je śli

za gro że nie cią gle ist nie je, mu si my sku pić się

na: od sko ku, czy li krót ko trwa łej uciecz ce od

za gro że nia, kontr ata ku (za pla no wa nym wyj -

ściu do za gro że nia), a na stęp nie na ra to wa -

niu tych, któ rzy mie li mniej szczę ścia od nas. 

Cy wil ny ra tow nik me dycz ny, za nim przy -

stą pi do czyn no ści ra tow ni czych, naj pierw

oce nia sy tu ację i dba o swo je bez pie czeń -

stwo. Być mo że na sze pro ce du ry, przed sta -

wio ne w czer wo nej tak ty ce, wy glą da ją mniej

hu ma ni tar nie, ale ten sche mat zo sta je rów -

nież za cho wa ny. Dla te go uczy my wszyst kich

pod sta wo wych czyn no ści ra tow ni czych, po -

mo cy sa me mu so bie oraz in nym po szko do -

wa nym w wal ce. Ła twiej wy szko lić po li cjan ta

w pod sta wo wych czyn no ściach ra tow ni czych

niż ra tow ni ka me dycz ne go na uczyć bo jo -

wych dzia łań tak tycz nych. 

TYLKO SŁUŻBA Czerwona taktyka (5) POLICJA 997       czerwiec 2009 r.44

MI NI MA LI ZO WAĆ SKUT KI
Mi ni ma li za cja skut ków zmu sza nas do nie -

na ra ża nia gru py na więk sze stra ty. Oczy wi -

ście mo że my jed no cze śnie wal czyć i ra to wać

ran nych – to jed na z opcji, ale bar dziej nie -

bez piecz na. Po ma ga my wszyst kim w od po -

wied nim cza sie i ra tu je my, ale tak, by nie

przy pła cić te go wła snym ży ciem. Je że li dba -

my o to od sa me go po cząt ku, to do sko na le

wie my, jak po stę po wać, by ran nych by ło jak

naj mniej: sta ra my się oca lić jak naj wię cej

osób i udzie la my po mo cy naj pierw tym, któ -

rzy, po opa trze niu, po mo gą nam przy ra to -

wa niu tych naj bar dziej po szko do wa nych.

Zdol ność bo jo wa jest naj waż niej sza – naj -

pierw walcz, a po tem ra tuj. �

ALEKSANDRA WICIK
konsultacje taktyczno-medyczne 

Bogdan Serniak 
Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk

zdj. Dariusz Rogoziński

W poprzednich częściach czerwonej taktyki opisywaliśmy strefę śmierci –
miejsce, w którym zostaliśmy zaskoczeni przez wroga. To teren bardzo
trudny do podjęcia walki, ale jeśli prowadzony przez nas konwój jest przez
cały czas dobrze chroniony, jesteśmy w stanie wyjść z zasadzki.

1

Przeży

Pojazdy poruszające się w kolumnie, wykonujące ściśle określone
zadania, wjeżdżają w zasadzkę

3

Walka w tej strefie służy wypracowaniu najlepszej pozycji do odskoku i wycofania się, gdyż siły
i środki planujących zasadzkę przeważają. Jednak, za pomocą szybkiego rozwiązania sytuacji,
środków technicznych lub ognia osłonowego, staramy się wycofać ze strefy śmierci

2

Miejsce, w którym się znaleźliśmy, określane jest jako strefa śmierci,
czyli sytuacja najbardziej niebezpieczna
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4 5

6

7

żyć strefę śmierci
Szpital znajduje się już
w strefie bezpiecznej i nie
potrzebuje zabezpieczenia
bojowego, w nim
udzielana zostaje
specjalistyczna pomoc
medyczna

Gdy brak możliwości wycofania, ranni, ale schowani za zasłoną,
pozostajemy w strefie śmierci

Jeśli ze względu na urazy, jakich doznaliśmy, nie jesteśmy w stanie
sami sobie pomóc, czekamy na ratunek. Pierwszej pomocy
przedmedycznej osobom poszkodowanym udzielamy w strefie
względnie bezpiecznej, wykonując podstawowe czynności ratujące
nasze życie i nienarażające nas na większe urazy podczas dalszych
czynności bojowych

Najczęstsze urazy, z którymi spotykamy się na polu walki, to: urazy
narządu ruchu, silne krwawienia, amputacje urazowe, rany
postrzałowe i oparzenia. Przy urazach wielonarządowych jesteśmy
w stanie działać tylko w zespole. Często wszyscy wykonują określone
czynności w tym samym czasie, co jest konieczne do uratowania
osoby będącej w ciężkim stanie
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cia ło jest przy jem nie cie płe i cięż kie. Pa mię taj my, że na sze su ge stie mu -

szą być od dziel ne dla każ dej koń czy ny.

Ten etap tre nin gu au to gen ne go wpły wa na roz luź nie nie na czyń

krwio no śnych. 

3. Re gu la cja pra cy ser ca. To ćwi cze nie po le ga na kon cen tro wa -

niu się na ryt mie na sze go ser ca – po wta rza my w my śli Ser ce bi je zu -
peł nie spo koj nie i sil nie. Ni gdy na to miast nie su ge ruj my Na sze ser ce
bi je spo koj nie i wol no, gdyż mo że my wy wo łać za kłó ce nie je go pra cy!

4. Kon cen tra cja na od de chu. W tym eta pie tre nin gu au to gen -

ne go nie wol no nam świa do mie re gu lo wać od de chu. Sto su je my su -

ge stię Od dy cham rów no i spo koj nie lub Od dy cha mi się lek ko
i spo koj nie.

5. Cie pło w ca łym cie le. Kon cen tru je my się na oko li cach splo tu

sło necz ne go (miej sce mię dzy koń cem most ka a pęp kiem). Wy bie ra -

my jed ną z na stę pu ją cych su ge stii: Mój brzuch jest/sta je się cie pły,
coraz cie plej szy lub Splot sło necz ny jest pro mien nie cie pły al bo Ze splotu
sło necz ne go pły nie stru mień cie pła, któ rą po wta rza my kil ka ra zy, prze -

pla ta jąc su ge stią Je stem spo koj ny/spo koj na.

Ćwi cze nie to re gu lu je czyn no ści na rzą dów we wnętrz nych. Nie po -

win ny go jed nak wy ko ny wać oso by z cho ry mi na rzą da mi we wnętrz -

ny mi, np. wrzo da mi prze wo du po kar mo we go. Je że li ćwi cze nie to

wy wo łu je w nas lęk, mo że my je po mi nąć.

6. Chłod ne czo ło. Ćwi czą cy sku pia się na czo le, po wta rza jąc

w my śli Mo je czo ło jest lek ko chłod ne lub Mo je czo ło jest przy jem nie
chłod ne. A tak że da wać so bie su ge stie do ty czą ce na wy ków czy cech,

któ re chciał by zmie nić, np. oso ba nie śmia ła mo że su ge ro wać Lu bię
prze by wać w du żej gru pie lu dzi.

Tre ning au to gen ny Schul za wy ma ga od ćwi czą ce go cier pli wo ści.

Nie na le ży znie chę cać się, je że li od ra zu nie za uwa ży my po pra wy

na sze go sa mo po czu cia. Po win ni śmy ćwi czyć dwa ra zy dzien nie, ra no

i wie czo rem, od 5 do 15 mi nut.

Tre ning au to gen ny Schult za nie jest też wska za ny dla osób nad -

mier nie po bu dli wych, ma ją cych skłon no ści do re ak cji ner wi co wych,

o zmniej szo nym po czu ciu re ali zmu, uży wa ją cych nar ko ty ków lub in -

nych środ ków odu rza ją cych. Je śli ma my go rącz kę, rów nież re zy gnu -

je my z ćwi czeń. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
Kon sul ta cja Mag da le na Sa mo rań ska, psy cho log KSP

zdj. An drzej Mi tu ra

Jedną z najbardziej skutecznych technik relaksacyjnych
jest trening autogenny. Oddziałuje on zarówno
na funkcje somatyczne, np. oddech, krążenie, 
jak i psychiczne człowieka.

Me to da ta – opra co wa na w la tach 30. ubiegłego wie ku przez

nie miec kie go uczo ne go Jo han ne sa Schul za – po pu lar na jest

nie tyl ko w Eu ro pie, ale USA i Ja po nii. Na le ży wy ko ny wać

ją le żąc, pół le żąc lub sie dząc.

Po zy cja le żą ca
Kła dzie my się na ka na pie, łóż ku, pod ło dze. Gdy jest ładna pogoda,

możemy ćwiczyć w plenerze. Gło wa spo czy wa na pod wyż sze niu.

Ręce lek ko ugię te w łok ciach, dło nie przy udach. Czub ki pal ców nóg

zwró co ne na ze wnątrz. Oczy pół przy mknię te.

Po zy cja do roż kar ska (pół le żą ca)
Sia da my na ta bo re cie, fo te li ku, pu fie – istot ne jest, aby sprzęt nie

miał opar cia. Wsta je my, pro stu je my krę go słup. Na stęp nie swo bod nie

po chy la my się do przo du, pa mię ta jąc, by nie uci skać brzu cha. No gi

roz sta wio ne. Rę ce, lek ko ugię te, spo czy wa ją na udach. Gło wa zwi sa

luź no do przo du.

Po zy cja sie dzą ca 
Ćwi czą cy sia da wy god nie w fo te lu, gło wę opie ra na pod głów ku, ręce

– lek ko zgię te w łok ciach – kła dzie na po rę czach. Oczy przy mknię -

te. Nogi na pod ło dze, pa mię taj my, aby ich nie krzy żo wać!

Włą cza my mu zy kę. Po przy ję ciu naj wy god niej szej dla nas po zy cji

przy stę pu je my do ćwi czeń. Tre ning au to gen ny Schult za skła da się

z sze ściu ele men tów, każ dy ćwi czy my tak dłu go, aż go opa nu je my

(jed ni po trze bu ją np. dwóch dni, in ni dwóch ty go dni). Do pie ro wte -

dy wpro wa dza my ko lej ny ele ment.

1. Uczu cie cię ża ru. Po le ga na wy wo ły wa niu wra że nia cięż ko ści

w rę kach i no gach. Roz po czy na my od rąk, naj pierw tej, któ rą le piej

się po słu gu je my. Kil ka ra zy po wta rza my w my śli Mo ja pra wa/le wa
rę ka jest cięż ka. Na stęp nie prze cho dzi my do wy wo ła nia cię ża ru w no -

gach Mo ja pra wa/le wa no ga jest cięż ka. Pierw szy etap tre nin gu koń -

czy my su ge stią Ca łe mo je cia ło jest cięż kie, bar dzo cięż kie. Pa mię taj my,

za wsze od dziel nie wy obra ża my so bie uczu cie cię ża ru każ dej z koń -

czyn – w prze ciw nym ra zie mo że my mieć pro ble my z kon cen tra cją.

Wy wo ły wa nie uczu cia cię ża ru spra wia, że na sze mię śnie roz luź -

nia ją się.

2. Od czu wa nie cie pła. Ten etap tre nin gu po le ga na wy wo ły wa -

niu wra że nia cie pła. Roz po czy na my od rąk, na stęp nie prze cho dzi my

do nóg. Kil ka krot nie po wta rza my w my ślach Mo ja pra wa/le wa
ręka/noga jest cie pła, co raz cie plej sza, a koń czy my su ge stią Ca łe mo je

Po móż so bie sam (4)

In fo li nia: 0800 88 98 98
Dzia ła ca łą do bę. Zo staw swój numer te le fonu, 
psy cho log po li cyj ny od dzwo ni.

Psy cho log przy tym te le fo nie peł ni dy żu ry 
we wtor ki i czwart ki od 14.00 do 20.00.

Sto so wa nie tech nik re lak sa cyj nych nie roz wią że jed nak
na szych pro ble mów. Nie za stą pi też wi zy ty u le ka rza czy
psy cho lo ga. Nie za po mi naj my, że w Po li cji są psy cho -
logowie, do któ rych za wsze mo że my zwró cić się z proś bą
o po moc.
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GDZIE MY JE STE ŚMY?
Za tka ło mnie zu peł nie. Sta łem jak wry ty. Chcia łem

za trza snąć mu drzwi przed no sem i prze krę cić za mek,

był jed nak szyb szy. Wsu nął sto pę za próg, a dłoń mi ode -

pchnął drzwi tak, że wpa dłem na ścia nę. Jesz cze tro chę

i le żał bym jak dłu gi. Wpa ro wał do miesz ka nia. Nie zbyt

wy so ki, z su mia stym wą sem i bar dzo ma ły mi ocza mi,

pa trzał na mnie, jak bym był ca łym złem te go świa ta.

Mu siał się do wie dzieć o tej ko per cie. Za pew ne gdy bym

nie wy stra szył się je go nie spo dzie wa nej wi zy ty i nie

dzia łał tak de spe rac ko, nie do my ślił by się ni cze go.

– Gdzie to masz? – za py tał bez ogró dek, wcho dząc

dalej.

– Pin ky, ska suj to! – zdą ży łem krzyk nąć i wte dy za -

uwa ży łem, że za Wie czor kiem do miesz ka nia wpa ko wa -

ło się dwóch osił ków.

Ostrzy że ni pra wie na ły so, przy po mi na li prze ro śnię -

tych pseu do ki bi ców, któ rych wi dy wa łem cza sa mi w te -

le wi zji. Za mknę li za so bą drzwi. Są siad prze su nął mnie

z ła two ścią pod ścia nę i znik nął w mo im po ko ju. Sta łem

stru chla ły. Usły sza łem krzyk Pin ky, któ ry na gle ucichł.

Je den z ty pów zła pał mnie za rę ce, a dru gi mo men tal nie

spę tał je czymś sze lesz czą cym. Ta śma kle ją ca. Za moc -

na i za sze ro ka, że by ją prze rwać. Rów nież za czą łem się

drzeć. Mia łem na dzie ję, że któ ryś z są sia dów usły szy.

Ban dy ta na tych miast przy ło żył wiel ką dłoń do mo ich

ust i po cią gnął mnie do po ko ju. Pin ky sta ła wy stra szo -

na obok biur ka. Te raz zro zu mia łem, dla cze go uci chła.

Do ku ment z taj nym prze ka zem dla Wie czor ka na dal był

otwar ty. Je go ad re sat czy tał łap czy wie na sze no tat ki,

trzy ma jąc ma ły czar ny pi sto let wy ce lo wa ny w mo ją ko -

le żan kę. Ska pi tu lo wa łem.

– Gdzie jest pły ta? – za py tał gniew nie Wie czo rek,

pod sta wia jąc mi pod nos ze szyt, w któ rym no to wa łem

roz wią za nie szy fru.

– Po li cja ją za bra ła – od par łem zgod nie z praw dą.

– Ty wścib ski gów nia rzu! – krzyk nął i zdzie lił mnie

pię ścią w ra mię.

Syk ną łem z bó lu i chcia łem się zwi nąć, ale drab sto -

ją cy za mną za raz mnie wy pro sto wał. Spoj rza łem na

Pinky. Jej rów nież skrę po wa no dło nie. Ma ło te go. Sze -

ro ka ta śma kle ją ca zna la zła się na jej ustach. War kocz

już nie był ta ki ład ny, nie któ re ko smy ki ja snych wło sów

przy kle iły się do ta śmy.

– Cze go od nas chce cie? – za py ta łem, ła piąc po wie -

trze.

– Cze go chce my? – Wie czo rek zno wu zmru żył oczy. 

– Chce my, że by ście wię cej nie wcho dzi li nam w dro gę.

A to mo że my zro bić tyl ko jed nym spo so bem. Prze trzy -

mu jąc was do cza su, kie dy bę dzie po wszyst kim.

– To zna czy po czym?

– Ej, ma ły! Nie bądź ta ki cwa ny. My ślisz, że uda ci się

po cią gnąć mnie za ję zyk? Da lej! – zwró cił się do swo ich

kom pa nów. – Za bie ra my ich!

Na nic by ło szar pa nie się z osił ka mi. Mnie też usta

szczel nie za kle ili ta śmą. Wie czo rek za brał ze szyt z za no -

to wa nym tek stem i wy szli śmy z miesz ka nia. Co za pech

– ani ży wej du szy na ko ry ta rzu. So bot nie po po łu dnie.

Pew nie są sie dzi zaj mo wa li się swo imi spra wa mi, a może

w ogó le nie by ło ich w do mu. Z wy jąt kiem jed ne go, któ -

ry pro wa dził mnie scho da mi w dół. Och, że by te raz ko -

mi sarz Wój to wicz tu był! Ale nie przy szedł. Przed klat ką

stał srebr ny mer ce des va neo. Mógł bym przy siąc, że to

ten sam, któ ry wi dzia łem w ze szłą śro dę. Wie czo rek

scho wał broń i od su nął tyl ne drzwi. Usa do wił się wy -

god nie, po cią ga jąc mnie za so bą. Tuż obok wy lą do wa ła

Pin ky, a po tem je den z ty pów. Dru gi za trza snął drzwi

i po szedł do przo du, na miej sce kie row cy. Za pa lił sil nik

i włą czył świa tła. Za czę ło już do brze zmierz chać. Mo -

tor cho dził rów no mier nie i po kil ku se kun dach ru szy li -

śmy.

(…) Spoj rza łem na ko le żan kę. Od dy cha ła spo koj nie

przez nos. Na jej le wym po licz ku do strze głem za schnię -

ty ślad po spły wa ją cej łzie. Od wró ci łem gło wę w stro nę

Wie czor ka. Za uwa żył.

– Co? – za py tał, po ru sza jąc wą si ska mi. – Siedź spo -

koj nie, to nic ci się nie sta nie. Ani to bie, ani two jej ko -

le żan ce.

Prze jeż dża li śmy z rzad ka przez ja kieś wio ski. (…)

– Wła ści wie to moż na już im to zdjąć – ode zwał się

je den z je go oprysz ków, wska zu jąc na na sze usta, cią gle

za kle jo ne ta śmą. 

Mój wą sa ty są siad my ślał przez chwi lę, po czym jed -

nym szyb kim szarp nię ciem od kle ił pa sek ta śmy z twa -

rzy Pin ky.

– Aaaaaach! – jęk nę ła i zła pa ła się za gło wę. Pew nie

ta śma przy kle iła się moc no do jej wło sów. Na szczę ście

mo je by ły o wie le krót sze.

(…) Wie czo rek tyl ko po sęp nie spoj rzał na nas spod

krza cza stych brwi. (…) 

– Nie spać! – szturch nął mnie Wie czo rek. – Już do jeż -

dża my.

– Nie śpię – od par łem, ale mój głos był ja kiś dziw ny,

jak by za chryp nię ty i bez wy ra zu.

– To do brze – do dał. – Nikt nie za mie rza was tu taj

niań czyć.
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„Mors, Pin ky 
i ostat nia prze sył ka”
fragmenty 
piątego tomu
przygód szkolnych
detektywów
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Ro zej rza łem się wo kół. Sa mo chód pod ska -

ki wał na wy bo jach, więc nie ła two by ło do -

strzec co kol wiek za oknem. Pin ky tak że

pró bo wa ła wy pa trzyć, gdzie je ste śmy. Po kil -

ku chwi lach za trzy ma li śmy się i po ry wa cze

wy cią gnę li nas na ze wnątrz. By ło chłod no.

A ja nie za bra łem z do mu na wet kurt ki. Nie

zdą ży łem. Do brze, że po zwo li li mi cho ciaż

wło żyć bu ty... Mo ja ko le żan ka rów nież za czę -

ła dy go tać, cho ciaż mia ła na so bie blu zę

z kap tu rem.

– Co? Zim no? – za py tał Wie czo rek. – Za raz

się roz grze je cie. Idzie my – rzu cił groź nie.

(…) Do szli śmy do, jak mi się zda wa ło,

koń ca łą ki. (...) Tym cza sem Wie czo rek wy jął

z kie sze ni ja kieś urzą dze nie elek tro nicz ne.

Z po cząt ku my śla łem, że to krót ko fa lów ka,

po tem, że pi lot od te le wi zo ra. Ale nie by ło

to ani jed no, ani dru gie. Wy su nął an te nę

i przy ci snął trzy czy czte ry kla wi sze. Po czu -

li śmy, jak zie mia lek ko za drża ła, a tra wa

za ostat nim men hi rem po pra wej za czę ła się

uchy lać w stro nę urwi ska. I nie tyl ko tra wa.

Zie mia pod nią tak że. Z otwo ru za mi go ta ło

chłod ne, błę kit ne świa tło.

– Jaz da! – za ko men de ro wał Wie czo rek

i prze su nął nas zde cy do wa nie w stro nę wła -

zu. – Schodź cie na dół!

Spoj rza łem przed sie bie. W otwo rze uka -

za ła się me ta lo wa dra bin ka. Wszyst ko wo kół

roz świe tla ły nie bie sko -bia łe ja rze niów ki.

Przez chwi lę mia łem wra że nie, że to sen i że

za raz się obu dzę. Po tem przy szło mi do gło -

wy, że ta kie rze czy wi dzia łem do tych czas tyl -

ko w fil mach. Nie mo głem w to uwie rzyć,

lecz skie ro wa łem się w stro nę otwo ru. Je den

z ko le gów Wie czor ka wsko czył na dra bin kę

przede mną i zszedł w dół. Mu sia ło być ze

trzy me try. 

– Cze kaj cie – po wie dział jesz cze Wie czo rek.

Wy jął z kie sze ni kurt ki ja kiś błysz czą cy

przed miot i przy cią gnął mnie do sie bie. Do -

strze głem błysk ostrza i sprę ży no wy nóż

otwo rzył się przed mo im no sem. Jed nym

spraw nym ru chem Wie czo rek prze ciął ta śmę

krę pu ją cą mo je nad garst ki. Od kle iłem ją na -

tych miast i wy rzu ci łem gdzieś za sie bie. Roz -

ma so wa łem rę ce. Pin ky zro bi ła to sa mo, gdy

po chwi li i ona zo sta ła oswo bo dzo na.

– Tak wam bę dzie ła twiej – wy sa pał Wie -

czo rek. – Tyl ko jesz cze raz ostrze gam, bez

nu me rów!

Po ki wa li śmy gło wa mi i ostroż nie ze szli śmy

po dra bi nie. Naj pierw Pin ky, po tem ja. We -

wnątrz by ło bar dzo ja sno i du żo cie plej. Z od -

da li do bie gał ja kiś szum, nie zbyt gło śne

bu cze nie czy coś w tym ro dza ju. No i ten za -

pach. Jak w dro ge rii, al bo w skle pie ma lar -

sko -ta pe ciar skim. Zna leź li śmy się w ja kimś

ko ry ta rzu. (…)

– To tu taj – za ko mu ni ko wał nam osi łek. 

– Właź cie i siedź cie tam ci cho, a nic wam się

nie sta nie.

Już mia łem prze kro czyć próg po ko ju, gdy

na gle Pin ky z ję kiem upa dła na pod ło gę.

Chwy ci ła się za kost kę i za sy cza ła z bó lu.

– Ach! Chy ba skrę ci łam no gę…

Mógł bym przy siąc, że sy mu lo wa ła, ale nie

da wa łem nic po so bie po znać.

– Nie wy głu piaj się, ma ła – rzu cił w jej kie -

run ku fa cet i schy lił się, że by zo ba czyć, co

się sta ło. Jed no cze śnie, wy do był z kie sze ni

ta śmę sa mo przy lep ną. Brrrr! – aż się wzdry -

gną łem.

Pan kie wi czów na szyb kim ru chem wy ję ła

z kie sze ni blu zy… dłu go pis? Usły sza łem

krót kie psik nię cie i zo ba czy łem, jak roz py lo -

na mgieł ka obej mu je pra wie ca łą gło wę po -

ry wa cza. Zbir zła pał się za oczy i gar dło,

a na stęp nie bez gło śnie ru nął na pod ło gę,

upusz cza jąc ta śmę. Był nie przy tom ny. Sta -

łem do brą chwi lę z roz dzia wio ny mi usta mi,

za nim przy sze dłem do sie bie.

– Wcią gnĳ my go do środ ka! – po le ci ła

Pinky.

Chwy ci ła zbi ra za le wą rę kę, ja po cią gną -

łem za pra wą. Po chwi li by li śmy w po miesz -

cze niu 6-SK.

– Pin ky?

– Co?

– Co to by ło?

– Ten spray?

– No?

– Ma ma mi ku pi ła – wy cią gnę ła do mnie

rę kę z, jak mi się wcze śniej wy da wa ło, dłu -

go pi sem.

By ła to jed nak po dłuż na bu te lecz ka, z za -

wor kiem i spry ski wa czem na koń cu jak nie -

wiel ki dez odo rant. Bez żad nych na pi sów.
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Roz mo wa z Da riu szem Re ko szem

Na stronie internetowej poświęconej
pańskiej serii kryminałów dla dzieci jest list
taty 10-latka, który nie lubił czytać. Ale
kiedy sięgnął po Morsa i Pinky, pochłonął
wszystkie książki z tej serii. To chyba
największy komplement dla autora?

– Tak, bar dzo mnie to cie szy. Kie dy by łem

w wie ku mo ich bo ha te rów, czy ta łem wie le

ksią żek róż nej ma ści, jed nak prym wio dły hi -

sto rie stwo rzo ne przez Nie nac kie go, Bah da -

ja, Ni ziur skie go czy Wo ro szyl skie go – dziś

mło dzi czy tel ni cy nie ste ty pra wie w ogó le

nie ko ja rzą tych au to rów. A prze cież na przy -

go dach Pa na Sa mo cho dzi ka wy cho wa li się

ich ro dzi ce!

Pierwsza część serii „Mors, Pinky
i tajemnica dyrektora Fiszera” pojawiła się
ponad dwa lata temu i miała bardzo dobre
recenzje. Niedługo ukaże się tom szósty
przygód szkolnych detektywów Leszka
Morszola i Ali Pankiewicz, czyli Morsa
i Pinky. Jaką zagadkę tym razem będą mieli
do rozwikłania?

– Ty tuł bę dzie brzmiał „Mors, Pin ky i za -

gad ka Lu dol fi ny”, ale nie chciał bym za du żo

zdra dzać. Jak zwy kle ilu stra cje wy ko nał pan

Boh dan Bu ten ko, ilu stra tor „Mi sia”, „Pło -

mycz ka” i twór ca przy gód Ga pi szo na. Je go

cha rak te ry stycz ną kre skę pa mię tam z wła -

sne go dzie ciń stwa i bar dzo się cie szę, że

chciał zi lu stro wać mo je książ ki.

Leszek i Ala są teraz w piątej klasie,
niedługo skończą podstawówkę. Czy
będziemy im towarzyszyć też w gimnazjum?

– Za pla no wa łem dzie więć czę ści przy gód

Mor sa i Pin ky, aku rat do mo men tu skoń cze -

nia przez nich szko ły. Dla gim na zja li stów 

i li ce ali stów przy go to wa łem nie zgor szą de -

tek ty wi stycz no -przy go do wą nie spo dzian kę,

ale na ra zie o tym ci cho sza. Wy pa da tak że

przy po mnieć, że i dla do ro słych coś na pi sa -

łem: „Szyfr Ja na Ma tej ki”, zwa rio wa ną ko -

me dię, opo wia da ją cą o al ter na tyw nej hi sto rii

Pol ski, z nie wy da rzo nym po li cjan tem Ziut -

kiem (Jó ze fem) Świen tym ja ko głów nym bo -

ha te rem. 

W „Morsach” też występuje policjant, 
ale całkiem serio – komisarz Piotr
Wójtowicz wydaje się dobrym znajomym
małych detektywów, nieraz ratuje ich
z opresji. 

– Ko mi sarz po ja wił się już w pierw szej

czę ści, od wie dził Lesz ka w do mu w związ ku

z oso bli wą spra wą szkol nych kom pu te rów.

Kie dy, dzię ki po mo cy Mor sa i Pin ky, wszyst -

ko się wy ja śni ło, dzie cia ki w na gro dę po je -

Szkolni detektywi są wśród nas

�
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Po zio mo: 1 – nie funk cjo na riusz, 4 – do bry do speł nie nia, 8 – ma ły chło piec, 11 – arab ski ksią żę,
14 – pa ni Asa, 15 – gór ny bieg rze ki Kon go, 17 – ru mie niec na dzie wi czym li cu, 18 – wią za ny na wę -
zeł, 22 – krze pa, tem pe ra ment, 24 – głów na wie wszyst ko o wpły wach i wy dat kach fir my, 26 – kró -
lów i ksią żąt pol skich na ma lo wał Ma tej ko, 27 – ko pia do ku men tu, ale nie kse ro, 29 – dra bi nia sty,
30 – ró żo wo czer wo ny z fio le tem, 33 – gó ral ski pie śniarz i ba jarz, przy ja ciel Cha łu biń skie go, 
34 – Kto ty je steś?, 35 – … Bro thers, ame ry kań ska fa mi lĳ na gru pa po po wa z lat 70., 36 – stro na
świa ta, 37 – ga lo wy – ze sznu rem, 41 – wy raz no ta w sto sun ku do to na, 43 – przy pra wa do pier ni -
ków, 44 – skó ra na rę ka wicz ki, kurt ki, 45 – ma je każ de drze wo, 46 – no ży co wa lub pe ry sko po wa.
Pio no wo: 1 – sze reg po wta rza ją cych się czyn no ści, zja wisk, pro ce sów, 2 – wła sna i nie przy mu szo -
na, 3 – część pi sto le tu, 5 – dro go wy lub in ter punk cyj ny, 6 – na bank, 7 – ochron ne obo wiąz ko we
dla mo to cy kli stów, 8 – czer wie nią się w zbo żu, 9 – za pra wa pod puszcz ko wa do pro duk cji se rów,
10 – do bry, gdy po pa chy, 12 – rzym ska bo gi ni po ran ku, 13 – złu da, uro je nie, 16 – wal na sto czo -
na nie jed na, 19 – pra wa sze fa to se kre tar ka, 20 – na her ba tę, mi ne ral na, 21 – de li kat ność, opa no -
wa nie, 23 – np. te re nu przed ak cją, 25 – to czło wiek, a tak że wie lo ryb, pies, 28 – są człon ka mi IPA,
31 – rzym skie imię mę skie, 32 – tzw. struś amerykański, 33 – miej ski też pil nu je i ochra nia, 
35 – za bieg lecz ni czy, 38 – brak prze sa dy, 39 – je go wro giem lep sze, 40 – ciast ko z kre mem,
42 – klub spor to wy w Ma dry cie.
Po roz wią za niu krzy żów ki pro si my od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo nych
w pra wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 31:

(………………...)   (…)   (…………………........…..)   (……........)   (……...................................................................)
1  2  3  4  5  6  7                8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

BOŻENA CHMIELEWSKA

Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych pod ad re sem re dak cji do
20 czerwca 2009 r. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro -
dy: książki wydawnictwa Prószyński i S-ka.
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję swo je go
imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz ka nia w razie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du 
w re dak cji. 
Rozwiązanie krzyżówki z hasłem nr 1 „Niech prawo zawsze prawo znaczy”. Nagrodę, książki
Wydawnictwa Dolnośląskiego, wylosowały Janina Pala z Pszczyny i Krystyna Kaźmierska z
Wejherowa.

Gdy by do ro bić do niej skuw kę, wy glą da ła -

by na se rio jak dłu go pis.

– Co to jest? – za py ta łem.

– Bar dzo sil ny gaz obez wład nia ją cy.

Uwa żaj. Nie psik nĳ so bie, bo uśniesz jak

ten ban dzior. Ma ma mi ku pi ła, gdy bym

mu sia ła się bro nić przed kimś, kto chciał -

by mi zro bić krzyw dę. I, jak wi dać, przy dał

się.

– Nie mo głaś te go zro bić u mnie

w domu? Te raz je ste śmy Bóg wie gdzie…

– Nie mo głam. No jak? Ich by ło trzech,

w do dat ku Wie czo rek miał pi sto let. Da li -

by nam ra dę i nie wia do mo, co by wte dy

z na mi zro bi li.

– Masz ra cję – przy zna łem prze pra sza -

ją co.

– Mu sia łam wy cze kać na od po wied ni mo -

ment. My śla łam już o tym w sa mo cho dzie,

ale mie li śmy ca ły czas skle jo ne rę ce ta śmą,

no i nie chcia łam ata ko wać kie row cy. Jesz -

cze by nas za bił, jak by usnął za kół kiem.

– Fakt – skrzy wi łem się. – To co te raz

robimy? �

Skró ty po cho dzą 
od re dak cji.

Dariusz Rekosz:
Mors, Pinky
i ostatnia przesyłka. 
Prószyński i S-ka,
Warszawa 2009. 

cha ły na wy ciecz kę do Lon dy nu w to wa -

rzy stwie ro dzi ców i pa na ko mi sa rza. I tam

też na tra fi ły na za gad ki god ne sa me go

Sher loc ka Hol me sa.

Pańscy bohaterowie to zwykłe dzieciaki, 
ale obdarzone detektywistycznym
zacięciem. Są wzorem do naśladowania 
dla rówieśników?

– Bar dzo bym się cie szył, gdy by tak się

sta ło. Dzie ci są bar dzo mą dre, wie le wie -

dzą o świe cie, po tra fią ko rzy stać z no wo -

cze snej tech ni ki. Trze ba im tyl ko

po ka zy wać, że cie ka wy świat jest też

w książ kach, a nie tyl ko na ekra nie kom pu -

te ra. Do sta łem kie dyś e-mail od 9-let nie go

Mać ka z Ra cła wic, py tał mnie, czy przy je -

chał bym do je go mia sta. Przy ją łem za pro -

sze nie i oka za ło się, że na to spo tka nie

przy szło ja kieś 150 dzie ci, któ re bar dzo

chcia ły po znać au to ra, któ ry na pi sał, jak

mó wi ły, ta kie faj ne książ ki. �

Dzię ku ję za roz mo wę.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ar chi wum au to ra
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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

Niepo da łem na zwi ska au to ra sen ten cji

roz po czy na ją cej ten tekst, bo ja koś

tak głu pio po wo ły wać się na sa me go 

sie bie. A z dru giej stro ny chcia łem za zna -

czyć, że po waż nie pod cho dzę do pro ble -

mu, któ ry mam opi sać. Umiesz cze nie

na po cząt ku pi sa nej wy po wie dzi ja kie-

go kol wiek mot ta, cza sem na wet kom -

plet nie nie pa su ją ce go do tre ści (cy tat z

Chur chil la w re kla mie zmy war ki) pod no -

si jej ran gę (wy po wie dzi, nie zmy war ki).

A mo je mot to pa su je.

Mó wiąc o grzesz kach, prze wi nie niach

i pa to lo giach wśród funk cjo na riu szy po li -

cji, na le ży szu kać ich pod ło ża i le czyć

przy czy ny, a nie tyl ko uża lać się na skut ki. 

Otóż po pierw sze – więź emo cjo nal na.

Ko men dant po wi nien być jak oj ciec.

Wiem, że prze pra co wa nie, kło po ty fi nan -

so we, brak cza su, ale wła śnie ta kie są wy -

mów ki wszyst kich ro dzi ców, któ rzy ma ją

pro ble my z dzieć mi. Po wi nien umieć

skar cić (i są dząc z przed wo jen ne go wy ka -

zu uka ra nych za róż ne prze wi nie nia, po -

tra fi), ale i oka zać odro bi nę czu ło ści.

A kto wi dział ko men dan ta przy tu la ją ce go

smut ne go funk cjo na riu sza al bo ro bią ce go

„pa ta taj na ko lan kach” za ło dze ra dio wo -

zu, któ ra wra ca po cięż kiej służ bie? Jak

czę sto do wód ca za bie ra swo ich pod wład -

nych na ka ru ze lę, do cyr ku, na wa tę cu -

kro wą? Że do ro śli? Że po waż ni lu dzie?

Ale lu dzie! Każ dy po trze bu je ta kiej sa mej

czu ło ści. I nie trze ba czę sto. Ta kie jed no

„pa ta taj na ko lan kach” spo wo du je, że

funk cjo na riusz nie wyj dzie z uzdra wia ją -

ce go szo ku emo cjo nal ne go przez kil ka lat.

Fakt, że wy wo ła to dziw ne re ak cje

(na przy kład bę dzie cho dził po ko ry ta -

rzach z pal cem w gó rze i po wta rzał w kół -

ko „E. T. pho ne Ho me”) po twier dza

tyl ko przy pusz cze nie, że za rzad ko spo ty -

kał się z ta ki mi prze ja wa mi ludz kich

uczuć.

Je śli w na tło ku za jęć ko men dan ci róż -

nych szcze bli nie bę dą mie li cza su na

te go ty pu dzia łal ność wy cho waw czą, po -

win ni do niej ko goś od de le go wać. Po wo -

łać sta no wi ska po li cyj nych ma tek i oj ców.

Opra co wać za sa dy ich pra cy i po dać je

do pu blicz nej wia do mo ści. Tak, że by 

każ dy funk cjo na riusz wie dział, że „Mat -

ka po wia to wa po cie sza w śro dy i piąt ki

mię dzy 12.00 a 15.00”, „Oj ciec wo je -

wódz ki kar ci w dni nie pa rzy ste od 14.00

do 14.15”.

Za sta no wił bym się rów nież nad wy ka -

zem kar. Te, któ re są, na le ży utrzy mać,

ale do dał bym jesz cze: „Szla ban na kom -

pu ter i in ter net”, „Za kaz spo ty ka nia się

z dziew czy ną” (na wet je śli ta dziew czy na

jest już od dwu dzie stu lat żo ną funk cjo -

na riu sza… Cho ciaż nie, w nie któ rych

przy pad kach ta ki za kaz mógł by być uzna -

ny za na gro dę – tę ka rę trze ba sto so wać

in dy wi du al nie, po każ do ra zo wym spraw -

dze niu, czy lu bi dziew czy nę, czy nie).

Na le ży czer pać z do świad czeń sys te mu

edu ka cji szkol nej. Wpro wa dzić za ję cia po -

za służ bo we. Kół ko fo to gra ficz ne, bu do -

wa nie karm ni ków i bu dek dla pta ków,

za ję cia z szy deł ko wa nia. Or ga ni zo wać wy -

wia dów ki, któ rych mo dy fi ka cją mo że być

to, że mo gą na nie przy cho dzić dzie ci

funk cjo na riu szek i funk cjo na riu szy, że by

do wie dzieć się, ja ką ich oj co wie i mat ki

w mun du rach bę dą mie li na ko niec ro ku

oce nę ze spra wo wa nia.

Przy każ dej ko men dzie two rzyć te -

atrzy ki ama tor skie, ka pe le lu do we

(„Pięk nie w Wiel ko pol sce, prze pięk nie

w Ga li cji, a ja je stem trzeź wy, bo słu żę

w Po li cji, hu ha”).

Się gnąć po do świad cze nia har cer stwa.

Po li cjant za ję ty zdo by wa niem spraw no ści

„So bie rad ka obo zo we go” nie bę dzie miał

cza su na głu po ty, a i ta kie umie jęt no ści

zdo bę dzie, że po tem bez pro ble mu na -

pra wi ra dio wóz, uży wa jąc garst ki gli ny

i ga łąz ki lesz czy ny.

Że się wy głu piam? Ow szem, po to tu taj

je stem. Ale o tej czu ło ści mó wi łem po waż -

nie. Pro szę spró bo wać te raz. Pro szę odło -

żyć ga ze tę, po dejść do naj bliż sze go

po li cjan ta, zdjąć mu czap kę z gło wy, po czo -

chrać czu pry nę i po wie dzieć „Mój ma lut -

ki, mój”. W ra zie

cze go pro szę po -

wie dzieć, że pan

An drus ka zał. A ja

mam od po wied -

nie za świad cze -

nie od le ka rza

i nic mi nie zro -

bią. �

ARTUR ANDRUS
zdj. Andrzej Mitura

Pa ta taj na ko lan kach
Mot to: „Przy czy ną wszel kiej nie go dzi wo ści jest brak czu ło ści”
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