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Areszt w bran so let ce
We dług za pew nień Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, wrze -

sień bę dzie mie sią cem re wo lu cji w do tych cza so wym spo -
so bie od by wa nia kar przez ska za nych – wpro wa dzo ny
zo sta nie elek tro nicz ny sys tem do zo ru.

Usta wa o nim wcho dzi w ży cie 1 wrze śnia br. Go to we są już
bran so let ki, na daj ni ki i po zo sta ły sprzęt w Cen trum Mo ni to ro -
wa nia MS. Część osób od by wa ją cych ka ry po zba wie nia wol no ści
opu ści wię zie nia, lecz za kres ich swo bo dy bę dzie ogra ni czo ny –
areszt we wła snym do mu, moż li wość po ru sza nia się po ści śle wy -
ty czo nych tra sach, np. dom – pra ca, dom – wy bra ny sklep.
Na ru sze nie ogra ni czeń lub pró ba po zby cia się bran so let ki ma
skut ko wać po wro tem za krat ki. �

PK

Kon tro la le gal no ści GPS -ów ina czej
Wbrew wcze śniej szym za po wie dziom nie któ rych ko -

mend wo je wódz kich nie bę dzie spraw dza nia cer ty fi ka tów
na wi ga cji GPS pod czas ca ło dzien nych ak cji kon tro lo wa -
nia po jaz dów na dro gach.

Ak cję ta ką prze pro wa dzi ła lu bu ska KWP; w jej śla dy za mie rza -
ły pójść na stęp ne. Brak do ku men ta cji sprze da ży pro gra mu wraz
z cer ty fi ka tem miał skut ko wać za bra niem GPS i prze ka za niem
go bie głym do oce ny. Ry chło jed nak po ja wi ły się wąt pli wo ści, czy
te go ro dza ju prze szu ka nie ma pod sta wy praw ne? Po li cja przy -
zna je, że w trak cie ru ty no wej kon tro li funk cjo na riu sze mo gą je -
dy nie ba dać stan tech nicz ny po jaz du, trzeź wość kie row cy
i zgod ność jaz dy z prze pi sa mi. Pro wa dzą cy nie ma ją obo wiąz ku
za bie ra nia ze so bą cer ty fi ka tów le gal no ści opro gra mo wa nia.

Mi mo wszyst ko nie ozna cza to, że po li cjan ci nie bę dą in te re -
so wać się kwe stią le gal no ści opro gra mo wa nia do GPS. Róż ni ce
cen mię dzy wer sja mi le gal ny mi i pi rac ki mi (np. Au to Ma pa Eu -
ro py z cer ty fi ka tem – 600 zł; bez – 400 zł) po wo du ją, że co raz
wię cej użyt kow ni ków się ga po te ostat nie, głów nie za po śred nic -
twem in ter ne tu. �

PK

Po li cja do nie sie
Służ bo we au to ma słu żyć tyl ko do ce lów służ bo wych, a Po li cja ma

in for mo wać urzę dy skar bo we o za trzy ma niu służ bo wych sa mo cho -
dów, któ re by ły uży wa ne przez pra cow ni ków firm do ce lów pry wat -
nych. Ta kie są za ło że nia do pro jek tu no we li za cji ustaw o po dat kach
do cho do wych oraz VAT. Mi ni ster stwo Fi nan sów chce w ten spo sób
zmu sić fir my udo stęp nia ją ce pra cow ni kom sa mo cho dy do pro wa -
dze nia ewi den cji aut oraz in for mo wa nia, do ja kich ce lów są uży wa -
ne. Fir ma po win na też wska zać, kto jest upraw nio ny do ko rzy sta nia
z po jaz du, a je śli ta oso ba wy ko rzy stu je sa mo chód do ce lów pry wat -
nych, bę dzie mu sia ła za pła cić po da tek od do dat ko we go przy cho du.
Je go wy so kość wy nie sie mie sięcz nie 0,5 proc. war to ści au ta, a przy -
chód bę dzie li czo ny pro por cjo nal nie do licz by dni, pod czas któ rych
sa mo chód jeź dził w ce lach pry wat nych. Mi ni ster stwo do po mo cy
w ści ga niu nie uczci wych po dat ni ków chce zo bo wią zać Po li cję.

– W sy tu acji stwier dze nia przez Po li cję oko licz no ści wska zu ją -
cych na wy ko rzy sty wa nie przez oso bę fi zycz ną udo stęp nio ne go
jej sa mo cho du fir mo we go do ce lów pry wat nych bę dzie ona mia ła
obo wią zek za wia do mie nia o tym na czel ni ka urzę du skar bo we go,
wła ści we go ze wzglę du na miej sce do ko na nej kon tro li – po in for -
mo wał re sort fi nan sów. �

PAP, AK

KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       wrzesień 2009 r.4

No mi na cje ge ne ral skie
15 sierp nia br. pre zy dent RP Lech Ka czyń ski mia no wał na sto pień

nad in spek to ra Woj cie cha Ol bry sia (na zdjęciu górnym) – wiel ko pol -
skie go ko men dan ta Po li cji oraz Krzysz to fa Ga jew skie go (na zdjęciu
dolnym) – ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Byd gosz czy. In ne
no mi na cje ge ne ral skie przed sta wio ne przez mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty nę nie zna la zły uzna -
nia pre zy den ta. �

PK
zdj. An drzej Mi tu ra 

Dymisja pierwszego zastępcy
Nad insp. Ar ka diusz Pa weł czyk, pierw szy za stęp ca

ko men dan ta głów ne go Po li cji, 25 sierp nia br. po dał
się do dy mi sji, po wo łu jąc się na wzglę dy zdro wot ne.
Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Grze -

gorz Sche ty na przy jął ra port nad insp. Pa weł czy ka, któ ry od dwóch 
lat nad zo ro wał w Po li cji pion pre wen cji. Był też od po wie dzial ny
za szkol nic two po li cyj ne. Ja ko pierw szy za stęp ca ko men dan ta głów-
ne go uczest ni czył w przy go to wy wa niu no mi na cji ge ne ral skich, a 15 
sierp nia re pre zen to wał Po li cję na uro czy sto ści ich wrę cze nia. �

IF
zdj. An drzej Mi tu ra 

04-05.09:Layout 6  8/26/09  11:51 AM  Page 4



Dorn prze grał pro ces
„Rzecz po spo li ta” mia ła pra wo na zwać by -

łe go mar szał ka Sej mu i mi ni stra SWiA
„przed się bior cą” i na pi sać, że za ta ił dzia łal -
ność go spo dar czą w oświad cze niu ma jąt ko -
wym. Tak w pra wo moc nym wy ro ku orzekł
Sąd Ape la cyj ny w War sza wie. 

W grud niu 2005 r. „Rzecz po spo li ta” na pi -
sa ła, że Dorn – wte dy mi ni ster spraw 
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, ma za re je stro -
wa ną dzia łal ność go spo dar czą, któ rej nie wy ka -
zu je w oświad cze niach ma jąt ko wych. Dorn
po zwał ga ze tę i jej wy daw cę, żą da jąc prze pro sin
i 30 tys. zł od szko do wa nia. Twier dził, że dzia -
łal ność go spo dar czą za re je stro wał w 1989 r., 
ale po nie waż ni gdy jej nie pro wa dził, nie mu si
te go ujaw niać.

Sąd uznał, że Dorn, w imię trans pa rent no -
ści ży cia pu blicz ne go i wy so kich stan dar dów
obo wią zu ją cych naj waż niej sze oso by w pań -
stwie, po wi nien był wpi sać ten fakt
do oświad cze nia ma jąt ko we go.

– Twier dze nia z ar ty ku łu by ły upraw nio ne
– mó wi ła sę dzia Wan da La soc ka w uza sad -
nie niu wy ro ku. – Po zwa ni nie na pi sa li, że
Lu dwik Dorn „pro wa dzi” dzia łal ność go spo -
dar czą, lecz że jest za re je stro wa ny ja ko

przed się bior ca. Nie moż na się w tym do pa -
trzeć bez praw no ści ani złej wo li – pod kre śla -
ła sę dzia. �

PAP, AK

Użyj wy obraź ni
Każ de go dnia w wy pad kach

spo wo do wa nych przez mło -
dych kie row ców gi ną w Pol sce
trzy oso by. Ko lej nych dzie sięć
zo sta je ran nych. To nie tyl ko sta ty sty ki, ale
rze czy wi stość, któ ra do ty czy nas wszyst kich.
Dla te go Biu ro Ru chu Dro go we go KGP, we
współ pra cy z licz ny mi part ne ra mi, pro wa dzi
ogól no pol ską kam pa nię spo łecz ną „Użyj wy -
obraź ni”. Na stro nie www.uzyj wy obra -
zni.pl moż na zna leźć pro jek ty pla ka tów,
któ re mło dzi przy go to wa li dla mło dych.
Po to, by ru szy li gło wą, pó ki mo gą i nie
spraw dza li, ile fa bry ka da ła. Bo mo że to być
ich ostat ni w ży ciu eks pe ry ment. Ak tu al -
na od sło na kam pa nii no si ty tuł „Mło dzi kie -
row cy” i do nich jest ad re so wa na. 

Pla kat in for mu ją cy o ak cji dru ku je my
w środ ku nu me ru. Wy rwij, po wieś, by
in ni uży li wy obraź ni. �

IF
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Wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji Adam Ra pac ki za po wie -
dział zmia ny w spo so bie orze ka nia rent
in wa lidz kich, ma jąc na ce lu uszczel nie -
nie do tych cza so we go sys te mu.

Im pas w eme ry tu rach?
Obec nie funk cjo na riu sze pod le gli MSWiA

mo gą otrzy my wać ren ty z ty tu łu in wa lidz -
twa lub utra ty zdro wia, je śli ma to zwią zek
ze służ bą. Ren ta jest do li cza na do eme ry tu -
ry – mak sy mal nie do wy so ko ści 80 proc. pod -
sta wy jej na li cze nia.

– W prak ty ce zda rza się, że po mi mo po -
sia da ne go pra wa do ren ty oso by ta kie są
zdol ne do pra cy. Cho ciaż otrzy mu ją pod wyż -
szo ną eme ry tu rę z ty tu łu stwier dzo nej cho -
ro by, pra cu ją np. w fir mach ochro niar skich
– wy po wie dział się dla „Ga ze ty Praw nej” 
wi ce mi ni ster SWiA.

No we re gu la cje ma ją uszczel nić sys tem –
ren ty bę dą mo gły być do li czo ne do eme ry -
tu ry je dy nie, gdy wy pa dek lub cho ro ba
za wo do wa, bez po śred nio zwią za ne ze służ -
bą, cał ko wi cie po zba wią funk cjo na riu sza
zdol no ści do pod ję cia in nej pra cy.

Kwe stia do li cza nia rent do eme ry tur by ła
jed ną z naj dłu żej ne go cjo wa nych spor nych
spraw mię dzy kie row nic twem MSWiA a Fe -
de ra cją Związ ków Za wo do wych Służb Mun -
du ro wych w pra cach nad za ło że nia mi
pro jek tu no wej usta wy eme ry tal nej dla służb
mun du ro wych pod le głych MSWiA. 

– MSWiA ma ra cję, że obec ny sys tem ro dzi
pa to lo gie – przy zna wał po czerw co wych i lip -
co wych spo tka niach prze wod ni czą cy KKW
NSZZP An to ni Du da, za strze ga jąc jed nak
przy tym, że no we roz wią za nie wy ma gać bę -
dzie pre cy zyj ne go, rze tel ne go okre śle nia ka -
ta lo gu cho rób za wo do wych zwią za nych ze
służ bą. 

Tym cza sem w pra cach nad pro jek tem
usta wy eme ry tal nej za po wia da się im pas.
Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
oraz szef do rad ców pre mie ra mi ni ster Mi -
chał Bo ni na ci ska ją, by wy pra co wa ny mię dzy
Fe de ra cją Związ ków Za wo do wych Służb
Mun du ro wych a MSWiA kom pro mis od no -
śnie do mi ni mal ne go sta żu służ by upraw nia -
ją ce go do przej ścia na eme ry tu rę (20 lat)
za stą pić no wy mi wy mo ga mi: mi ni mal ny staż
służ by – 25 lat i ukoń cze nie co naj mniej
55 lat. Nie zga dza się na to Fe de ra cja ZZSM.

Na dal trwa ją kon sul ta cje mię dzy re sor to -
we; naj bliż sze spo tka nie stro ny rzą do wej ze
związ ko wą na stą pi naj praw do po dob niej
na prze ło mie sierp nia i wrze śnia, nie ma jed -
nak jesz cze ści śle okre ślo ne go gra fi ku dal -
szych prac. �

PK
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Rozmowa z gen. insp. Andrzejem Matejukiem,
komendantem głównym Policji 

Po szkołach przyszła kolej na Komendę Główną Policji. Krążą plotki,
że zwolnionych zostanie około 30 procent zatrudnionych. 
Czy to prawda?

– Ab so lut nie nie praw da. Fakt, że ta kie plot ki krą żą, to błąd nie któ -
rych dy rek to rów, któ rzy nie wła ści wie po de szli do pro ble mu, sto su -
jąc me to dę „na skró ty”, spro wa dza jąc ca ły zło żo ny pro ces głów nie
do aspek tu per so nal ne go… A po le ce nie by ło jed no znacz ne – spo -
rzą dze nie szcze gó ło wej ana li zy za dań re ali zo wa nych przez me ry to -
rycz ne biu ra. Ana li zy za wie ra ją cej mię dzy in ny mi: ro dzaj za da nia,
licz bę osób je re ali zu ją cych, moż li wość prze ka za nia za da nia in nej
jed no st ce lub in sty tu cji, czy moż li wość li kwi da cji za da nia. Je że li hi -
po te tycz nie zmniej szyć się mo że liczba re ali zo wa nych za dań, za tem
być mo że bę dzie po trze ba zmniej sze nia za trud nie nia o 10, 30,
a może i na wet o 50 pro cent. Ope ro wa nie dzi siaj licz ba mi i pro cen -
ta mi mi ja się zu peł nie z ce lem. Mo że się na wet oka zać, że nie któ re
ko mór ki po win ny być za si lo ne na sta łe lub na okres re ali za cji no we -
go za da nia.

Czy ta reorganizacja to efekt poszukiwania oszczędności
w kryzysie?

– Nie ma to związ ku z kry zy sem. Po pro stu mu si my zmo dy fi ko wać
struk tu rę ko men dy głów nej, uno wo cze śnić i do sto so wać ją do za dań,

któ re też się zmie nia ją. KGP nie mo że ist nieć dla sa mej sie bie, lecz
mu si być apa ra tem po ma ga ją cym w spraw nym kie ro wa niu Po li cją –
mnie i mo im na stęp com w przy szło ści. Fak tem jest, że kry zys jest
do brym cza sem do przy glą da nia się funk cjo no wa niu każ dej in sty tu -
cji. A ra cjo na li za cja kosz tów i szu ka nie oszczęd no ści to za da nie każ -
de go sze fa jed nost ki nie tyl ko w kry zy sie.

Na czym ma polegać modyfikacja struktury KGP?
– Do 1 wrze śnia br. wszy scy dy rek to rzy ma ją spo rzą dzić ana li zę i za -

pro po no wać opty mal ną struk tu rę. Po tem po wo ła ny prze ze mnie
zespół do ko na ana li zy tych za dań i za pro po nu je, co i gdzie moż na 
po pra wić i uspraw nić. Gdy zo sta ną okre ślo ne no we za da nia po szcze -
gól nych biur, do tych za dań do pa su je my struk tu rę za trud nie nia. Może
się to rów nież wią zać z prze su nię cia mi nie któ rych osób do in nych ko -
mó rek i jed no stek or ga ni za cyj nych. Dziś nie je stem w sta nie po wie -
dzieć, gdzie, ile i ja kie prze su nię cia bę dą mia ły miej sce. O tym
do wie my się, gdy ze spół przed sta wi kom plet ną ana li zę i wnio ski. 
Ze spo łem bę dę kie ro wał oso bi ście. W je go skład wej dą wszy scy moi
za stęp cy oraz eks per ci, głów nie z Ze spo łu Au dy tu We wnętrz ne go oraz
Wy dzia łu Kon tro li Stra te gicz nej i Ana liz. Cho dzi o to, by z jed nej
strony nie oce nia ły KGP pod mio ty – oso by, któ re nie zna ją re aliów
funk cjo no wa nia tej jed nost ki, a z dru giej – aby by li to fa chow cy w dzie -
dzi nie uni wer sal nych re guł pro jek to wa nia struk tur or ga ni za cyj nych.
Efekt pra cy ze spo łu zo sta nie pod da ny oce nie ze wnętrz nej – Ra dy
Kon sul ta cyj nej przy Ko men dan cie Głów nym Po li cji, w skład któ rej
wcho dzą wy bit ni pol scy pro fe so ro wie i in te lek tu ali ści.

Dziś nie je stem w sta nie po dać da ty za koń cze nia prac przez ze -
spół, ale roz pocz nie ją na pew no 1 wrze śnia br.

A zatem nie będzie zwolnień?
– Za pew niam, że nie ta ki jest cel na szych dzia łań. Oczy wi ście każ -

dy przy pa dek per so nal ny bę dzie szcze gó ło wo ana li zo wa ny, ni ko mu
bo wiem nie mo że stać się krzyw da. Prze pro wa dzi li śmy już prze cież
re or ga ni za cję szkół Po li cji, pio nu trans por tu czy od dzia łów pre wen -
cji i nie stra ci li śmy ani jed ne go eta tu. Z ko men dą głów ną bę dzie tak
sa mo.

Nie ma my nic do ukry cia, gra my przej rzy ście. Bę dę wszyst kich
na bie żą co in for mo wał o zmia nach. Je śli jed nak ktoś bę dzie czuł się
po krzyw dzo ny no wą pro po zy cją, upo waż niam do bez po śred nie go
zwra ca nia się do mnie, z po mi nię ciem dro gi służ bo wej. Pro szę o te -
le fon al bo o e -ma ila, od po wiem oso bi ście na wąt pli wo ści czy py ta nia.
Pod jed nym wa run kiem: że nie bę dą to py ta nia ano ni mo we. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Andrzej Mitura 
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Po wód jest pro sty – mniej wię cej po ło wa kon wo jów mu si od by -
wać się dro gą lot ni czą. W 2005 ro ku zre ali zo wa no ich 93, przej -
mu jąc 114 osób po zba wio nych wol no ści. Po trzech la tach by ły

już 354 kon wo je lot ni cze i 748 osób. W ro ku 2009 bę dzie ich jesz cze
wię cej, co po ka zu je już pierw sze pół ro cze – 237 kon wo jów lot ni czych
i 497 osób prze trans por to wa nych tą dro gą (66,4 proc. licz by osób
prze kon wo jo wa nych sa mo lo ta mi w 2008 r.).

Dla po rów na nia, w pierw szej po ło wie bie żą ce go ro ku by ły 242 kon -
wo je lą do we, w ra mach któ rych na przej ściach gra nicz nych prze ka -
za no 311 osób (229 przy ję tych i 82 „od da ne”).

ZBIOR CZO, CZY LI TA NIEJ
Śred ni koszt kon wo ju jed nej oso by na po kła dzie sa mo lo tu rej so we -
go to ład nych kil ka ty się cy zło tych (np. w 2008 r. – 8483 zł). Nic
dziw ne go, że KGP szu ka ła in nych moż li wo ści. Roz wią za niem sta ły
się kon wo je zbior cze re ali zo wa ne na po kła dach po li cyj nych śmi głow -
ców oraz – na pod sta wie umo wy mię dzy MSWiA i MON – woj sko -
wych sa mo lo tów trans por to wych.

Pierw szych sześć zbior czych kon wo jów woj sko wy mi ma szy na mi
od by ło się już w 2007 ro ku. Do Pol ski prze wie zio no ni mi 81 osób
(na ogól ną licz bę 500 osób prze trans por to wa nych w 324 kon wo jach
lot ni czych); oszczęd no ści wy nio sły oko ło 400 tys. zło tych. W ko lej -
nym ro ku wy ko na no 24 zbior cze kon wo je lot ni cze, w tym 3 po li cyj -
ny mi śmi głow ca mi (280 osób; ok. 1 700 tys. zło tych oszczęd no ści),
w pierw szym pół ro czu 2009 ro ku zaś – 17, w tym 4 po li cyj ny mi śmi -
głow ca mi (195 osób; oszczęd no ści rzę du 985 tys. zło tych).

O ile tań sze są zbior cze kon wo je lot ni cze, naj le piej uzmy sła wia
po rów na nie śred nie go kosz tu prze wo zu jed nej oso by. W przy pad ku
sa mo lo tów rej so wych wy niósł on w 2008 ro ku 8483 zł, a w przy pad -
ku ma szyn woj sko wych i po li cyj nych – 2537 zł. W pierw szym pół ro -
czu 2009 ro ku by ło to od po wied nio – 6954 zł i 1897 zł.

SYS TEM NA BI LE TY
Mi mo za let „zbio ró wek” zna czą co prze wa ża ją kon wo je pro wa dzo ne
sa mo lo ta mi rej so wy mi (330 w 2008 r. i 220 w pierw szej po ło wie roku
2009). Dzie je się tak, gdyż nie za wsze moż li we jest zor ga ni zo wa nie
zbior cze go kon wo ju w okre ślo nym mię dzy na ro do wy mi uzgod nie nia -
mi ter mi nie na prze ję cie oso by po zba wio nej wol no ści. W przy pad ku
ENA jest to mak sy mal nie 10 dni (je dy nie w szcze gól nych przy pad -
kach moż na go prze dłu żyć o ko lej nych 10).

Tym cza sem wpro wa dze nie przez PLL LOT zmia ny prze pi sów do -
ty czą cych sprze da ży bi le tów spo wo do wa ło ko niecz ność ku po wa nia
ich po wyż szych ce nach w sy tu acji, gdy stro na pol ska nie otrzy ma ła
po twier dze nia ter mi nu prze ka za nia przez pań stwo wy da ją ce oso bę.
Po ana li zie prze pro wa dzo nej przez Wy dział Kon wo jo wy Biu ra Pre -
wen cji KGP oka za ło się jed nak, że ist nie je moż li wość za ku pu tań -
szych bi le tów z 50-pro cen to wym zwro tem kosz tów w przy pad ku

re zy gna cji (np. cho ro ba aresz tan ta, stro na prze ka zu ją ca od wo ła ter -
min kon wo ju). Tak że i to roz wią za nie przy czy ni ło się do ob ni że nia
śred nie go kosz tu kon wo ju jed nej oso by.

DZIEŃ KON WO JO WY
Oszczęd no ści szu ka się tak że i na dro gach, choć sa mo cho do we kon -
wo je są znacz nie tań sze od lot ni czych. Po nie waż wśród państw, z któ -
rych prze ka zy wa nych jest stro nie pol skiej naj wię cej osób
po zba wio nych wol no ści, przo du je RFN, tak że i na gra ni cy z są sia -
dem mo że za cznie dzia łać dro go wy od po wied nik lot ni czych kon wo -
jów zbior czych. W 2009 ro ku Wy dział Kon wo jo wy BP KGP wy stą pił

za po śred nic twem Biu ra Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP
do stro ny nie miec kiej o wy zna cze nie w ty go dniu jed ne go dnia kon -
wo jo we go, kie dy to w punk tach kon tak to wych (Koł ba sko wo, Świe -
cko, Zgo rze lec) by ły by prze ka zy wa ne oso by. Do tych czas od by wa ło
się wie le prze ka zań po je dyn czych osób, co tyl ko przy spa rza ło obo -
wiąz ków i kosz tów po li cjom obu stron. Nie miec kie Mi ni ster stwo
Spra wie dli wo ści nie usto sun ko wa ło się jesz cze do pro po zy cji, ale
nowa pro ce du ra za czę ła już żyć wła snym ży ciem w punk cie kon tak -
to wym w Świec ku. W przy pad ku ak cep ta cji przez stro nę nie miec ką
zo sta nie wpro wa dzo na na ca łej gra ni cy. �

oprac. PRZE MY SŁAW KA CAK
na pod sta wie ma te ria łów Wy dzia łu Kon wo jo we go BP KGP

infografika Krzysztof Zaczkiewicz 

Drogie powroty

Od czasu naszego wstąpienia do UE z roku na rok rośnie liczba Polaków, którzy – w ramach umów
międzynarodowych, a głównie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania – z zagranicy wracają do kraju

w kajdankach. Niezależnie od tego, czy przeskrobali coś na obczyźnie, czy też usiłowali uciec krajowemu
wymiarowi sprawiedliwości, za ich powroty płaci strona polska, a konkretnie Policja. Niestety, coraz więcej.

Pomimo zmian w sposobie przeprowadzania konwojów i poczynionych dzięki temu znacznych oszczędności.

LOTNICZE KONWOJE MIĘDZYNARODOWE
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Odkil ku mie się cy w Sej mie trwa ją pra ce pod ko mi sji nad -
zwy czaj nej do roz pa trze nia dwóch pro jek tów – rzą do -
we go i po sel skie go – ustaw o zmia nie usta wy

o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie oraz nie któ rych in nych
ustaw. Pro po no wa ne w nich re gu la cje ma ją le piej chro nić ofia ry
oraz sku tecz niej od dzia ły wać na spraw ców, m.in. przez wpro wa -
dze nie za ka zu bi cia nie let nich, za bez pie cze nie dziec ka, gdy za -
gro żo ne jest je go ży cie i zdro wie, wy da nie na ka zu opusz cze nia
przez spraw cę miesz ka nia oraz za ka zu zbli ża nia do ofia ry. A tak -
że dzię ki te mu, że oso ba po krzyw dzo na bę dzie mo gła bez płat nie

uzy skać za świad cze nie o do zna nych ob ra że niach, na po zio mie
gmin po wo ła ne zo sta ną ze spo ły in ter dy scy pli nar ne, pro ce du rę
Nie bie skich Kart bę dą uru cha mia li rów nież na uczy cie le i le ka -
rze, a spraw cy bę dą mie li obo wią zek uczest ni cze nia w pro gra mach
ko rek cyj no -edu ka cyj nych.

BEZ PRZE MO CY
W pol skim usta wo daw stwie nie ma prze pi su od no szą ce go się bez -
po śred nio do sto so wa nia prze mo cy wo bec nie let nich. Za rów no
pro jekt rzą do wy, jak i po sel ski za wie ra ją pro po zy cję wpi sa nia
do ko dek su ro dzin ne go i opie kuń cze go za ka zu sto so wa nia kar cie -
le snych – przez ro dzi ców, opie ku nów i oso by wy ko nu ją ce pie czę.
Dla więk szo ści par la men ta rzy stów uchwa le nie te go pra wa jest
spra wą prio ry te to wą. Są jed nak prze ciw ni cy, głów nie z pra wi cy,
któ rzy twier dzą, że „bez bi cia dziec ko nie wy ro śnie na przy -
zwo ite go czło wie ka”.

Ja ro sław Du da, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej, któ re przy go to wa ło rzą do wy pro jekt no we li za cji
usta wy, pod czas ob rad sej mo wej Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej i Ro -
dzi ny prze ko ny wał, że ka ry cie le sne uwła cza ją god no ści dziec ka,
osła bia ją po czu cie bez pie czeń stwa. 

– Za da niem ro dzi ców i opie ku nów jest wy cho wa nie dziec ka
w at mos fe rze mi ło ści i spo ko ju, a tak że wska zy wa nie mu pra wi -
dło wych wzor ców wy cho waw czych, wol nych od prze mo cy i stra -
chu – mó wił mi ni ster.

Iza be la Ja ru ga -No wac ka (na zdję ciu z pra wej), twór czy ni
uchwa lo nej w 2005 r. usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro -
dzi nie, a te raz au tor ka po sel skie go pro jek tu
no we li za cji tej usta wy, twier dzi, że na le ży za -
ka zać sto so wa nia wszel kich form prze mo cy
wo bec dzie ci, a więc tak że psy chicz nej, eko -
no micz nej, sek su al nej.

– Ba da nia po ka zu ją, że naj czę ściej sto so wa -
na jest prze moc psy chicz na, a więc jej tak że
na le ży za ka zać – mó wi Ja ru ga -No wac ka. 
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Nowelizacja
ustawy

Zakaz bicia dzieci, zakaz zbliżania się
do ofiary, nakaz opuszczenia przez sprawcę
przemocy lokalu zajmowanego wspólnie
z ofiarą, a nawet odebranie dziecka rodzicom
to niektóre z przepisów, jakie chce
wprowadzić ustawodawca, 
by ograniczyć przemoc w rodzinie.
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PRA COW NIK SO CJAL NY ZA BIE RZE DZIEC KO
Obec nie Po li cja mo że, bez zgo dy są du, za brać nie let nie go z do mu,
w któ rym za gro żo ne jest je go ży cie lub zdro wie. Po za pew nie niu
dziec ku bez pie czeń stwa ma obo wią zek na tych mia sto we go za wia do -
mie nia są du o zda rze niu. Sę dzia de cy du je o dal szych lo sach nie let -
nie go.

Rząd i po sło wie pro po nu ją, aby ta kie upraw nie nia, ja kie ma ją po -
li cjan ci, do sta li rów nież pra cow ni cy so cjal ni. Pro jekt bu dzi oba wy,
np. pro fe sor An drzej Zoll uwa ża, że pra wo to mo że być nad uży wa ne. 

– Nasz pro jekt no we li za cji usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy
w ro dzi nie za kła da, że pra cow nik so cjal ny bę dzie mógł ode brać
dziec ko tyl ko w obec no ści po li cjan tów czy pra cow ni ków służ by zdro -
wia – le ka rza, pie lę gniar ki, ra tow ni ka me dycz ne go – prze ko ny wał
Jarosław Du da. – I tyl ko w sy tu acjach, gdy wszy scy zgod nie stwier -
dzą, że za gro żo ne jest je go ży cie. Pra cow nik so cjal ny bę dzie zo bo -
wią za ny nie zwłocz nie po wia do mić sąd opie kuń czy, nie póź niej
jed nak niż w cią gu 24 go dzin, o ode bra niu dziec ka z ro dzi ny
i umiesz cze niu go w pla ców ce opie kuń czo -wy cho waw czej. I to sąd
za de cy du je o dal szych lo sach dziec ka.

Rząd chce też wpro wa dzić do usta wy za pis, że dziec ko na le ży ode -
brać z do mu, w szcze gól no ści wte dy, gdy je go opie ku no wie są
pod wpły wem al ko ho lu czy środ ków odu rza ją cych.

– To nie re al ne, bo nie trzeź wi ta tu sio wie tra fia ją się w jed nej trze -
ciej ro dzin w kra ju, a więc mu sie li by śmy naj pierw wy bu do wać znacz -
ną licz bę do mów dziec ka – mó wi Ja ru ga -No wac ka. – Mu si my za tem
bar dzo pre cy zyj nie za pi sać, że cho dzi o stan za gro że nia lub o to, że
opie kun jest tak pi ja ny, iż nie jest w sta nie opie ko wać się dziec kiem.
Do ty czy to rów nież tzw. od lo tu w przy pad ku za ży wa nia nar ko ty ków.

PO LI CJANT WY DA ZA KAZ I NA KAZ
Pro jek ty rzą do wy i po sel ski za kła da ją wpro wa dze nie do usta wy
o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie prze pi sów za ka zu ją cych
spraw com kon tak tów z po krzyw dzo ny mi oraz na ka zu ją cych im
opusz cze nie lo ka lu – tak że wte dy, gdy jest ich wła sno ścią – zaj mo -
wa ne go wspól nie z ofia rą. 

– Dzię ki ta kiej re gu la cji to nie ofia ra bę dzie mu sia ła opu ścić lokal,
a obec nie naj czę ściej tak wła śnie się dzie je, lecz spraw ca – mó wił
po seł Sławomir Pie cho ta, prze wod ni czą cy sej mo wej Ko mi sji Po li ty ki
Spo łecz nej i Ro dzi ny.

Pro jekt po sel ski za kła da też, aby na kaz opusz cze nia lo ka lu i za kaz
zbli ża nia się spraw cy do ofia ry wy da wa li po li cjan ci,
na okres nie dłuż szy niż dzie sięć dni. 

– We dług ofi cjal nych sta ty styk rocz nie po nad
50 ko biet tra ci ży cie w wy ni ku tzw. nie po ro zu mień
ro dzin nych – mó wi Ja ru ga -No wac ka. – Po dej rze wam
jed nak, że w rze czy wi sto ści ofiar śmier tel nych jest
o wie le wię cej. Na tych mia sto we izo lo wa nie spraw -
ców od ofiar jest więc nie odzow ne. A po li cjan ci na -
le żą do naj le piej przy go to wa nych grup, je śli cho dzi
o roz po zna nie prze mo cy w ro dzi nie. 

BEZ PŁAT NE BA DA NIA LE KAR SKIE
Za rów no w rzą do wym, jak i po sel skim pro jek cie no -
we li za cji usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro -
dzi nie znaj du je się za pis umoż li wia ją cy ofia rom
bez płat ne uzy ska nie za świad cze nia le kar skie go 
o ro dza jach i przy czy nach ob ra żeń cia ła. Wy da wać je
bę dą m.in. le ka rze pierw sze go kon tak tu, a są dy
uzna wać za do wód w spra wie. Obec nie są dy ho no -
ru ją je dy nie ob duk cję, któ rą bez płat nie uzy skać
moż na tyl ko na wnio sek pro ku ra to ra. Pry wat nie wy -
da nie ob duk cji kosz tu je po nad 100 zło tych, co dla

wie lu osób sta no wi ol brzy mi wy da tek. Ofia ry nie za wsze bez po śred -
nio po zda rze niu ma ją moż li wość do stę pu do le ka rza, któ ry ma
upraw nie nia, aby ta ki do ku ment wy sta wić. Czę sto więc re zy gnu ją
ze zgło sze nia prze mo cy or ga nom ści ga nia, uwa ża jąc, że bez do wo -
dów spra wa zo sta nie umo rzo na. 

– Dzię ki wpro wa dze niu te go prze pi su ma my na dzie ję, że wię cej
ofiar bę dzie ko rzy stać z moż li wo ści uzy ska nia bez płat ne go za świad -
cze nia, a tym sa mym wię cej przy pad ków prze mo cy w ro dzi nie zo -
sta nie zgło szo nych po li cji i pro ku ra tu rze – uza sad niał mi ni ster Du da.

ZE SPO ŁY IN TER DY SCY PLI NAR NE
Rząd pro po nu je, aby w no we li za cji zna lazł się za pis o ko niecz no ści
po wo ły wa nia, na po zio mie gmin, ze spo łów in ter dy scy pli nar nych.
W ich skład wcho dzić bę dą przed sta wi cie le po mo cy spo łecz nej,
gmin nych ko mi sji roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych, Po li cji,
oświa ty, służ by zdro wia, or ga ni za cji po za rzą do wych, a tak że – nie -
obo wiąz ko wo – pro ku ra to rzy. Ze spo ły in ter dy scy pli nar ne bę dą po -
dej mo wa ły dzia ła nia w za kre sie prze ciw dzia ła nia prze mo cy
w ro dzi nie.

Zgod nie z pro jek tem rzą do wym człon ko wie ze spo łu in ter dy scy -
pli nar ne go bę dą mo gli tak że wy mie niać, gro ma dzić i prze twa rzać in -
for ma cje oraz da ne osób do tknię tych prze mo cą oraz osób sto su ją cych
prze moc w ro dzi nie, do ty czą ce: sta nu zdro wia, na ło gów, ska zań, orze -
czeń o uka ra niu, a tak że in nych orze czeń wy da nych w po stę po wa niu są -
do wym lub ad mi ni stra cyj nym, bez ich zgo dy.

– Ten za pis bu dzi za strze że nie, czy nie zo sta ną na ru szo ne pra wa
za rów no ofiar, jak i spraw ców w za kre sie dys po no wa nia swo imi da ny -
mi – mó wi Ja ru ga -No wac ka. – Ze spół, aby pod jąć pra wi dło wą de cy -
zję, mu si po sia dać nie któ re in for ma cje, ja to ro zu miem. Ale nie jest
po trzeb na wie dza o tym, ja kie ope ra cje prze szły mat ka i ciot ka
spraw cy, al bo ja ki ślub bra ła ofia ra – ko ściel ny czy cy wil ny. 

Po sie dze nia ze spo łu in ter dy scy pli nar ne go mia ły by od by wać się
w za leż no ści od po trzeb, jed nak nie rza dziej niż raz w mie sią cu.

NIE BIE SKIE KAR TY
Nie bie skie Kar ty to pro ce du ra stwo rzo na w ce lu udzie la nia sku tecz -
nej po mo cy oso bom do świad cza ją cym prze mo cy w ro dzi nie. Na kła -
da ona na in sty tu cje okre ślo ne obo wiąz ki oraz spo sób po stę po wa nia
wo bec ofiar i spraw ców. Re ali za cja pro ce du ry wy ma ga od in sty tu cji
po ma ga ją cych wza jem nej współ pra cy.
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W myśl znowelizowanej ustawy procedury NK będą mogli uruchamiać nie tylko
policjanci, ale i pracownicy ochrony zdrowia i oświaty

�
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Zaswo ją dzia łal ność aspi rant szta -
bo wy Ro bert Że brow ski otrzy -
mał od bi sku pa po lo we go

Woj ska Pol skie go me dal i dy plom „Glo ria
In tre pi dis et Ani mi Promp tis” (Chwa ła
ofiar nym i nie ustra szo nym). Pro mu ją one
wśród służb mun du ro wych po sta wy świad -
czą ce o praw dzie, bo ha ter stwie i spra wie -
dli wo ści. 

Z nie let ni mi – za rów no ty mi, któ rzy
ma ją pro ble my z pra wem, jak i ty mi, któ -
rzy są krzyw dze ni i za nie dby wa ni przez
ro dzi ców i opie ku nów – pra cu je od po -
nad dzie się ciu lat. Ca ły czas na Pra dze -
-Pół noc, po wszech nie uzna wa nej za jed ną
z naj trud niej szych, je śli cho dzi o prze -
stęp czość, dziel nic w sto li cy. Obec nie kie -
ru je Re fe ra tem ds. Nie let nich i Pa to lo gii
Wy dzia łu Pre wen cji War sza wa VI, przy ul.
Ja giel loń skiej.

DO BRO DZIEC KA 
NAJ WAŻ NIEJ SZE
– Pro wa dzi my po stę po wa nia wy ja śnia ją ce,
zbie ra my in for ma cje o spraw cach czy nów
ka ral nych, zaj mu je my się pre wen cją, dzia -
ła nia mi pro fi lak tycz ny mi – opo wia da Ro -
bert Że brow ski. – A kie dy nie let nie mu
dzie je się krzyw da, np. jest ofia rą lub
świad kiem prze mo cy do mo wej, jest za -
nie dby wa ny, ro dzi ce zo sta wia ją go bez
opie ki, wsz czy na my po stę po wa nia opie -
kuń cze. Pro wa dzi my je tak że wte dy, gdy
ro dzi ce lub opie ku no wie są nie po rad ni
(np. ma ją de fek ty psy chicz ne, za bu rze nia
emo cjo nal ne) al bo nie są w sta nie za pew -
nić dzie ciom pod sta wo wych wa run ków
by to wych.

Naj trud niej sze są spra wy, w któ rych
dziec ko jest ofia rą prze mo cy fi zycz nej
lub sek su al nej. Że brow ski, któ ry od szes -
na stu lat pra cu je w Po li cji i do mię cza ków
z ca łą pew no ścią nie na le ży, wi dział sce -
ny tak dra stycz ne, że na wet nie chce
o nich opo wia dać. Strasz ny jest wi dok
ma lu chów ży ją cych w miesz ka niu za sy pa -
nym me tro wą ster tą śmie ci. Al bo dzie ci
śpią cych w kurt kach, spodniach i bu tach
pod pie rzy ną, gdyż w do mu nie ma ogrze -
wa nia, prą du, a na ze wnątrz tem pe ra tu ra
wy no si mi nus dwa dzie ścia stop ni.

– W ta kich sy tu acjach kie ru je my się
przede wszyst kim do brem dziec ka –
mówi Że brow ski. – W try bie in ter wen cyj -
nym od bie ra my je od ro dzi ców i umiesz -
cza my w pla ców ce wy cho waw czej,
oczy wi ście pod wa run kiem, że jest zdro -
we. Cho re tra fia do szpi ta la. Na stęp nie
wy stę pu je my do są du o wy da nie po sta no -
wie nia o umiesz cze niu dziec ka w pla ców -
ce. Ode bra nie dziec ka za wsze trak tu je my
ja ko osta tecz ność, gdyż ode rwa nie od ro -
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W Po li cji pro ce du ra Nie bie skiej Kar ty
obo wią zu je od 1998 r. Funk cjo na riu sze we -
zwa ni na in ter wen cję zo bo wią za ni są wy -
peł nić for mu larz, któ ry na stęp nie tra fia
do dziel ni co we go, ten zaś nie zwłocz nie
kon tak tu je się z ro dzi ną, w któ rej na stą pi -
ła prze moc, a na stęp nie sys te ma tycz nie
(co naj mniej raz w mie sią cu) ją wi zy tu je.
Dziel ni co wy po dej mu je też dzia ła nia pre -
wen cyj ne wo bec spraw ców oraz na wią zu je
współ pra cę z in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się

po mo cą ofia rom prze mo cy w ro dzi nie. Po -
li cja re ali zu je pro ce du rę Nie bie skiej Kar ty
do mo men tu, kie dy w ro dzi nie pro blem
prze mo cy zo sta nie roz wią za ny.

Od 2004 r. pro ce du rę tę re ali zu ją rów -
nież jed nost ki or ga ni za cyj ne po mo cy spo -
łecz nej. Ich za da niem jest udzie la nie
ofia rom prze mo cy do mo wej wspar cia, 
mo ty wo wa nie do zmia ny sy tu acji, na wią -
zy wa nie współ pra cy z in sty tu cja mi i or ga -
ni za cja mi mo gą cy mi współ uczest ni czyć
w pro ce sie po mo cy. 

W przy pad ku, gdy w ro dzi nie wy stę pu je
pro blem al ko ho lo wy, pro ce du ra Nie bie -
skiej Kar ty sto so wa na jest rów nież przez
gmin ne ko mi sje roz wią zy wa nia pro ble mów
al ko ho lo wych.

Rzą do wy pro jekt no we li za cji usta wy
o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie
za kła da roz sze rze nie tej pro ce du ry o pra -
cow ni ków ochro ny zdro wia i oświa ty.

Le karz, pie lę gniar ka, ra tow nik me dycz -
ny, na uczy ciel, któ rzy w to ku czyn no ści
służ bo wych na bio rą po dej rzeń, że np. pa -
cjent czy uczeń są ofia ra mi prze mo cy 
do mo wej, bę dą mie li obo wią zek wy peł -
nie nia for mu la rza Nie bie skiej Kar ty (inny
dla pra cow ni ka oświa ty, in ny dla pra cow -
ni ka ochro ny zdro wia) oraz pod ję cia dzia -
łań w opar ciu o tę pro ce du rę. Po le gać ona

bę dzie na prze pro wa dze niu roz mo wy
z oso bą, a kie dy po twier dzi się, że jest
ofia rą prze mo cy, po in for mo wa niu Po li cji
lub pro ku ra tu ry o po peł nie niu prze stęp -
stwa. W przy pad ku, gdy ofia ra mi bę dą
dzie ci, lub nie bę dzie moż li we na wią za -
nie kon tak tu z po krzyw dzo ny mi, trze ba
bę dzie po wia do mić służ by upraw nio ne
do po dej mo wa nia in ter wen cji. A tak że
prze ka zać wszyst kie in for ma cje do ze spo -
łu in ter dy scy pli nar ne go, któ ry po dej mie

od po wied nie dzia ła nia ma ją ce po móc
ofie rze.

OBO WIĄZ KO WE PRO GRA MY 
KO REK CYJ NO -EDU KA CYJ NE
We dług obo wią zu ją cych prze pi sów spraw ca
mu si wy ra zić zgo dę na udział w pro gra -
mach ko rek cyj no -edu ka cyj nych. Rząd i po -
sło wie pro po nu ją, aby do ko dek su kar ne go
wpro wa dzo ny zo stał za pis zo bo wią zu ją cy
ska za ne go, bez je go zgo dy, do udzia łu w ta -
kim pro gra mie.

– Więk szość wy ro ków w spra wach
o prze moc w ro dzi nie wy da wa nych jest
w za wie sze niu – mó wi Re na ta Dur da, kie -
row nik Ogól no pol skie go Po go to wia Nie -
bie ska Li nia, prze wod ni czą ca Ko mi sji
Dia lo gu Spo łecz ne go ds. Prze ciw dzia ła nia
Prze mo cy w Ro dzi nie w War sza wie. –
Spraw ca po zo sta je z ro dzi ną, z oso ba mi
skrzyw dzo ny mi, na wol no ści. Waż ne więc,
aby ten czas pró by wy ko rzy stać do zmia ny
je go za cho wa nia. Nie cho dzi nam o za peł -
nia nie wię zień, któ re i tak są za tło czo ne,
lecz o to, że by oso by, któ re nie po tra fią
roz ma wiać z bli ski mi, na uczy ły się no wych
me tod ko mu ni ka cji. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Andrzej Mitura, Anna Michejda

64 proc. Polaków zna w swoim otoczeniu, sąsiedztwie, takie rodziny, o których
słyszeli bądź wiedzą, że dochodzi w nich do różnych form przemocy.

52 proc. Polaków twierdzi, że zna rodziny, w których dochodziło do przemocy
psychicznej. 

44 proc. Polaków twierdzi, że zna rodziny, w których dochodziło do przemocy
fizycznej.

26 proc. Polaków znane są przypadki przemocy ekonomicznej, 
a 9 proc. przemocy seksualnej.

36 proc. Polaków doświadczyło przemocy od członka rodziny.

31 proc. Polaków doświadczyło przemocy psychicznej, 17 proc. fizycznej,
8 proc. ekonomicznej, 3 proc. seksualnej.

Z badań przeprowadzonych w 2007 r. przez OBOP dla MPiPS

�
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dzi ców czy opie ku nów po wo du je ol brzy -
mią trau mę przede wszyst kim u dziec ka.
Ro dzi ce – ale tyl ko ci, któ rzy nie ma ją po -
sta wio nych za rzu tów o znę ca nie się oraz
o mo le sto wa nie, je śli są trzeź wi i za cho -
wu ją się spo koj nie, mo gą od wie dzać
dziec ko.

O dal szych lo sach nie let nie go umiesz -
czo ne go w pla ców ce wy cho waw czej zawsze
de cy du je sąd.

WY SŁU CHAJ MY SIĘ WZA JEM NIE
Ro bert Że brow ski po świę ca też du żo uwa -
gi ro dzi nom, w któ rych za kłó co ne są re la -
cje mię dzy ro dzi ca mi a dzieć mi. Wie lu
ro dzi ców przy cho dzi z py ta nia mi, co ma ją
ro bić, gdy dziec ko za czę ło ucie kać z domu,
za mknę ło się w so bie, sta ło się agre syw ne,
nie chce cho dzić do szko ły. I przez myśl
im nie przej dzie, że ono czu je się nie ko -
cha ne, bo np. ma ma ma no we go mę ża,

nowego dzi dziu sia i tyl ko im po świę ca
czas, al bo że w szko le znę ca ją się nad nim
ko le dzy lub bie rze nar ko ty ki.

– Ro dzi ce czę sto ma ją po czu cie, że zo -
sta li przez dziec ko skrzyw dze ni – wszyst -
ko ro bi li dla je go do bra, a ono jest ta kie
nie wdzięcz ne – mó wi Że brow ski. – I roz -
pa mię tu ją do zna ne krzyw dy. A po win ni ra -
czej za py tać sie bie, czy nie wy rzą dzi li
dziec ku krzyw dy? Czy roz ma wia li z nim
o je go pro ble mach? Czy by li przy nim,
kie dy ich po trze bo wa ło? Czy mó wi li, że je
ko cha ją? Czy po wie dzie li mu, cze go
od nie go wy ma ga ją, ale też czy py ta li, cze -
go ono od nich ocze ku je? 

W pra skim re fe ra cie ds. nie let nich bar -
dzo czę sto do cho dzi do swo istej kon fron ta -
cji ro dzi ców i dzie ci, pod czas któ rej mó wią
o wza jem nych krzyw dach. Ale rów nież
o tym, cze go ocze ku ją od dru giej oso by. 

– Za wsze oka zu je się, że każ da ze stron
jest w sta nie speł nić te ocze ki wa nia –
mówi Ro bert Że brow ski. – I tak jest z każ -
dym z nas, aby speł nić ocze ki wa nia żo ny,
mę ża, oj ca, mat ki, dziec ka mu si my naj -
pierw je po znać. A że by je po znać, mu si -
my ze so bą roz ma wiać. I nie wsty dzić się
uży wać sło wa mi łość. �

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

Ratuje dzieci, ratuje rodziny.
Nie tylko wtedy, kiedy
podejmuje trudną decyzję
o odebraniu małoletniego
z domu, gdy zagrożone jest
jego życie lub zdrowie.
Ale także, gdy tłumaczy
rodzicom, jak powinni
postępować ze zbuntowanym
czy rozbitym emocjonalnie
dzieckiem.

Nie wsty dzić się mi ło ści

Ks. Jan Kot, ka pe lan KGP, o asp. sztab.
Ro ber cie Że brow skim, od zna czo nym
przez bi sku pa po lo we go Woj ska Pol -
skie go me da lem „Glo ria In tre pi dis et
Ani mi Promp tis” (Chwa ła ofiar nym
i nie ustra szo nym):

– Jest żar li wym orę dow ni kiem mi ło ści ro -
dzin nej, jed no ści mał żeń skiej, od po wie -
dzial no ści ro dzi ciel skiej, peł ne go
za an ga żo wa nia w wy cho wy wa nie dzie ci
przez ich oj ców, a tak że ochro ny ży cia
i po sza no wa nia god no ści czło wie ka.
Uczy pra wi dło we go kształ to wa nia po staw
ro dzi ciel skich, sza cun ku dzie ci do ro dzi -
ców, spo so bów po głę bia nia wza jem nych
re la cji w ro dzi nie.

08-13.09:Layout 6  8/24/09  9:43 PM  Page 11



TYLKO ŻYCIE Przemoc w rodzinie POLICJA 997       wrzesień 2009 r.12

Elbląscy policjanci wręczają ofiarom
przemocy domowej broszurę
zawierającą wywiad z kobietą,
nad którą przez lata znęcał się mąż.
W ten niekonwencjonalny sposób
chcą przekonać maltretowane
osoby do zgłaszania problemu
organom ścigania.

– Czę sto mam do czy nie nia z ofia ra mi
prze mo cy do mo wej – mó wi Wal de mar 
Czer ski, psy cho log z Wy dzia łu Pre wen cji 
Kry mi nal nej i Wy kro czeń KMP w El blą gu,
po my sło daw ca i au tor wy wia du. – Me cha -
nizm kształ to wa nia się prze mo cy jest za wsze
po dob ny. Na po cząt ku mię dzy part ne ra mi
ukła da się bar dzo do brze. Po pew nym cza sie
po ja wia ją się pierw sze trud no ści – ja kieś pre -
ten sje, za czep ki, wy mów ki. I wresz cie do -
cho dzi do re gu lar nej prze mo cy – fi zycz nej,
psy chicz nej, sek su al nej, eko no micz nej – ze
stro ny spraw cy. Do dat ko wo po tra fi on obar -
czyć ofia rę od po wie dzial no ścią – wszyst ko to
two ja wi na, bo mnie zdra dzasz, nie zaj mu -

jesz się dzieć mi, za nie dbu jesz dom. A im
dłu żej trwa prze moc, tym bar dziej ofia ra
uza leż nia się od ka ta. Aby wy zwo lić się
z tego prze klę te go krę gu, ofia ra mu si do -
strzec swój pro blem, przy znać się do nie go.
Oczy wi ście, to nie jest ła twe. By wa, że skła -
da za wia do mie nie o po peł nie niu prze stęp -
stwa, a na stęp nie je wy co fu je, gdyż wie rzy,
że spraw ca się zmie ni. Nie ste ty, on sam się
nie zmie ni. 

Mar ta nie wy co fa ła się – spra wa jest w są -
dzie, mąż prze by wa w aresz cie. 

– Li czy my, że lek tu ra tej bro szu ry uświa -
do mi in nym ofia rom, że jed nak moż na wy -
zwo lić się z pie kła prze mo cy do mo wej
– mó wi Ja kub Sa wic ki, kie row nik Ze spo łu
Pra so we go KMP w El blą gu. – Mu szą tyl ko
otwo rzyć się, po zwo lić so bie po móc.

Przerwać spiralę przemocy
Po my słem KMP w El blą gu za in te re so wa li

się po li cjan ci z in nych jed no stek.
– Każ de dzia ła nie, któ re słu ży zmniej sze -

niu prze mo cy do mo wej, za słu gu je na sza cu -
nek – mó wi pod insp. Ja cek Do liń ski
z Wy dzia łu Psy cho lo gów KWP w Olsz ty nie.
– Ma my na dzie ję, że hi sto ria Mar ty skło ni

in ne ofia ry do pod ję cia kro ków po zwa la ją -
cych wy rwać się z prze mo cy. Że uświa do mią
so bie, że to, w czym tkwią, nie jest ani do -
bre, ani zwy czaj ne. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. KMP w Elblągu

By łam ofia rą prze mo cy – mo ja dro ga
Po zna łam mę ża w po ło wie lat 90. (...) Był bar dzo mi łą oso bą, za wsze sym pa tycz ny, uśmiech -

nię ty.(...) Za szłam w cią żę.(...) Jak się uro dził sy nek, to jesz cze by ło do brze. (...) Mąż czę sto wy -
cho dził wie czo rem do pra cy. Wra cał pod pi ty. (...) Wzię li śmy ślub. Dość szyb ko po wró cił
do daw ne go ży cia – im pre zy z ko le ga mi, póź ne po wro ty do do mu. Za czę ło bra ko wać pie nię dzy na -
wet na je dze nie, ra chun ki. (...) Zro bił się za zdro sny. Wy my ślał, wy zy wał mnie, oskar żał o pro sty -
tu cję. Jak pierw szy raz mnie po bił – po twa rzy, po ple cach, wy krę cał mi rę ce (...) to po tem uciekł
z do mu. Po pa ru dniach wró cił. Prze pro sił – za szłam dru gi raz w cią żę – on tak chciał. Oka za ło
się, że cią ża jest mno ga. Gdy mu o tym po wie dzia łam (...) za czął na mnie krzy czeć, że ta cią ża bliź -
nia cza nie jest je go, w je go ro dzi nie nie by ło ta kich przy pad ków. Wma wiał mi, że się pu ści łam.
Po bił mnie. Z krwo to kiem po je cha łam do szpi ta la – stra ci łam cią żę.

Le ka rze o nic nie py ta li, cho ciaż mo je go sta nu nie da ło się ukryć – by łam ca ła po si nia czo na, mia -
łam krwia ki na twa rzy, od bi te pal ce. Wró ci łam do do mu. (...) On so bie cho dził, gdzie chciał.(...)
Gdy się po ja wiał, wy mu szał współ ży cie. Mia ło to być po twier dze nie mo jej wier no ści. Mnie już
wte dy by ło wszyst ko jed no (…). Uni ka łam lu dzi – on przy zna jo mych po tra fił na pluć mi w twarz,
szar pać (...). Trwa ło to pa rę lat. Ja miesz ka łam z sy nem w jed nym po ko ju, on w dru gim. Cza sa -
mi przy cho dził w no cy i wy mu szał sto su nek. Za szłam w cią żę. By łam w szó stym mie sią cu, gdy
mnie po bił. Po uro dze niu dziec ka na dal miesz ka li śmy w od dziel nych po ko jach. Czę sto na cho dził
mnie, za bie rał żyw ność, któ rą ku pi łam. Gro ził, że wstrzyk nie mi HIV. Nie spa łam, cią gle czu wa -
łam. Star szy syn bał się zo sta wać z nim w do mu – wa lił go po gło wie, wy zy wał od do wnów.

Syn nie mógł się sku pić w szko le, ja cho dzi łam za pła ka na. (...) Gdy po bił sy na tak, że nie mógł
zła pać tchu, nie wy trzy ma łam, po szłam do dy rek to ra szko ły sy na. Dy rek tor za dzwo nił po po li cję.
Pa mię tam, jak po li cjant po wie dział – mi łość mi ło ścią, ale trze ba coś z tym zro bić. Wte dy coś we
mnie pę kło, roz pła ka łam się. Po li cjant mó wił, że to, co się u mnie w do mu dzie je, to jest prze stęp -
stwo. Wte dy się o tym do wie dzia łam. Po tem po twier dzi ła to ku ra tor ka. To ona da ła mi kart kę
i dłu go pis i po wie dzia ła, że mam wszyst ko opi sać, je śli za le ży mi na ży ciu dzie ci i swo im. Na pi -
sa łam to pi smo do pro ku ra tu ry. (...)

Za mknę li go. Wte dy za czę ły się te le fo ny je go ko le gów z groź ba mi. Mó wi li, że mam wy co fać
spra wę, bo mo że mi się coś po dro dze stać.

(...) Z aresz tu pi sał, że to ja się znę cam nad młod szym. Na je go wnio ski bar dzo czę sto mu sia -
łam cho dzić na po li cję – mia łam te go do syć, czu łam się osa czo na. Ni by go nie by ło w do mu, ale
ca ły czas miał wpływ na mo ją psy chi kę.

(...) Był ta ki po li cjant, któ ry mnie prze słu chi wał – Ma rek. On bar dzo mi po mógł. To by ło dla
mnie bar dzo waż ne, że mi wie rzył, nie trak to wał spra wy po wierz chow nie, nie wy py ty wał mnie
w kół ko o to sa mo. (...) Pod kre ślał, że to ja je stem w tej spra wie po szko do wa ną, a nie od wrot nie.
By ła umo wa (z po li cjan ta mi – red.), że je że li sąd mę ża nie aresz tu je, to prze wio zą mnie do ho -
te lu dla ofiar prze mo cy. Uspo ka ja li, że na pew no nie zo sta wią mnie z nim. In for mo wa li mnie
o każ dym no wym ele men cie po stę po wa nia. Jak już do sta łam wspar cie, coś we mnie pę kło – wte -
dy wie dzia łam, że już się nie wy co fam.

(...) Na ko ry ta rzu, w są dzie, spo tka łam Tom ka w asy ście po li cjan tów. Krzy czał, „Co ty mi ro -
bisz, ko cha nie”. Nie po win no być ka ta i ofia ry w jed nym miej scu.

Po roz pra wie je go aresz to wa li. (...). Jest mi du żo lżej. Fakt, że są ta kie mo men ty, że śpię czuj -
nie, po 2–3 go dzi ny na do bę. Miesz kam wy so ko, a sły szę, jak ktoś na par te rze wcho dzi na klat kę
scho do wą. Wsta ję z łóż ka, za pa lam wszyst kie świa tła, spraw dzam, czy są drzwi za mknię te, czy
nikt do nich nie pod cho dzi.

Skró ty po cho dzą od re dak cji.
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Ubie gło rocz ne kam pa nie „Ko cham. Nie
bi ję” i „Ko cham. Re agu ję” kosz to wa ły
fun da cję KCK pra wie pół mi lio na zło -

tych. 90 pro cent kosz tów po chło nął druk
i wy kle ja nie bill bo ar dów. Udział ar ty stów,
pra ce agen cji re kla mo wej, znacz na część pro -
duk cji re klam oby ła się bez kosz tów. W tym
ro ku bę dzie dro żej, bo ha seł i no śni ków jest
wię cej. Wy dat ki fun da cji się gną za pew ne
800 tys. zło tych.

Ty le KCK pła ci za do tar cie do lu dzi z in -
for ma cją o rze czach oczy wi stych, o tym, że
dzie ci wy ma ga ją cza su i cier pli wo ści, że nie
na le ży ich bić, a je śli wi dzi my, że ktoś to robi,
trze ba re ago wać.

– Do te go się to spro wa dza – mó wi Kon -
rad Woj ter kow ski, fun da tor i pre zes Fun da cji
KCK. – Po trze ba wie dzy i edu ka cji jest
ogrom na. Wie lu lu dzi w tych scen kach, któ -
re po ka zu je my w spo tach, wi dzi sie bie. 

W tym ro ku, po dob nie jak w po przed nim,
Po li cja jest part ne rem kam pa nii. 

– Kie dy ma my zgło sze nie, Po li cja re agu je –
mó wi Woj ter kow ski. – To współ pra ca, a nie
tyl ko pa tro nat. Kam pa nia jest wpi sa na w rzą -
do wy pro gram „Ra zem bez piecz niej”, stąd
współ pra ca z MSWiA. W tym ro ku do szło
Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści, co jest bar -
dzo waż ne z punk tu wi dze nia zbli ża ją cej się
no we li za cji usta wy o prze ciw dzia ła niu prze -
mo cy w ro dzi nie. Re sor ty pra cy i edu ka cji
współ pra co wa ły z na mi już w ubie głym
ro ku. Wspar cie Mi ni ster stwa Zdro wia
jest istot ne, bo, zgod nie z pro jek tem
no we li za cji usta wy, pra cow ni cy służ by
zdro wia bę dą uczest ni czy li w ze spo łach
in ter dy scy pli nar nych. Współ pra cu je też
z na mi rzecz nik praw dziec ka. 

Jak zmie rzyć efek ty kam pa nii spo -
łecz nej? 

– Efek ty są mie rzal ne tyl ko w za kre sie
licz by zgło szeń – mó wi Kon rad Woj ter -
kow ski. – Przez pół ro ku trwa nia po -
przed nich kam pa nii mie li śmy po nad 500

zgło szeń prze mo cy w ro dzi nie, a po kam pa nii,
kie dy już nie emi to wa no spo tów, ko lej nych sto
zgło szeń. Za rok czy dwa, kie dy zo sta ną 
po wtó rzo ne ba da nia zmian w świa do mo ści
spo łecz nej i po staw spo łecz nych, w kon tek ście
bi cia dzie ci, sto so wa nia prze mo cy, klap sów itd.
bę dzie my wie dzie li wię cej. Ta kie ba da nia 
za ma wia Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej i Fun da cja Dzie ci Ni czy je. Na ra zie
wie my z son da ży, że 70 pro cent ro dzi ców sto -
su je klaps ja ko me to dę wy cho waw czą.

Kon rad Woj ter kow ski, któ ry z du mą mówi,
że ni gdy nie ude rzył swo je go 7-let nie go sy -
na, ma idee fix, by zor ga ni zo wać zin te gro wa -
ne szko le nia dla po li cjan tów, pra cow ni ków
po mo cy spo łecz nej, ale też pro ku ra to rów, sę -
dziów, ku ra to rów są do wych z za kre su prze -
ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie. To jed nak
ogrom na gru pa lu dzi, kosz ty szko leń pój dą
w dzie siąt ki mi lio nów i bez pań stwo wych
pie nię dzy się nie obę dzie. 

W te go rocz nej kam pa nii, po za ar ty sta mi, któ -
rych wi dzie li śmy przed ro kiem, we zmą udział
mię dzy in ny mi An na Przy byl ska, Anna Wy sz-
ko ni, Pa weł Kró li kow ski i Piotr Grusz ka. �

IF

Już we wrze śniu do wszyst kich 7264
gim na zjów w Pol sce tra fią pa kie ty edu -
ka cyj ne do ty czą ce Te le fo nu Za ufa nia

dla Dzie ci i Mło dzie ży 116 111. Jed nost ki
Po li cji rów nież dys po nu ją ta ki mi pa kie ta mi,
by upo wszech niać wie dzę o dzia ła niu te le fo -
nu wśród dzie ci i mło dzie ży. 

Pa kie ty za wie ra ją:
– Sce na riusz za jęć do prze pro wa dze nia
z ucznia mi. 
– Pla ka ty 116 111 do po wie sze nia w wi -
docz nych miej scach w szko łach i in nych
miej scach, gdzie czę sto prze by wa ją dzie ci
i mło dzież.

– Ulot ko -za kład ko -li nĳ ki – ga dżet dla każ -
de go ucznia – uczest ni ka za jęć o te le fo -
nie 116 111. 
– List prze wod ni.

Wszyst kie oso by, któ re chcia ły by za po -
znać się z ma te ria ła mi edu ka cyj ny mi 
wcho dzą cy mi w skład pa kie tów oraz 
włą czyć się w prze ka zy wa nie wie dzy o
te le fo nie 116 111 dzie ciom i mło dzie ży, 
za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.116111.pl/pa kie ty – skąd moż na po -
brać go to we do dru ku ma te ria ły.

Dzię ki współ pra cy z Biu rem Pre wen cji
KGP elek tro nicz ny pa kiet edu ka cyj ny moż -

na po bie rać rów nież ze
stro ny in ter ne to wej
www.po li cja.gov.pl –
w za kład ce Biu ra. 

Te le fon 116 111 dzia -
ła dzię ki współ pra cy
Fun da cji Dzie ci Ni czy -
je, fir my Po lkom tel
i Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych i Ad mi -
ni stra cji.

Fun da cja Dzie ci Ni czy je

... i co?
„Kocham. Nie bĳę”, „Kocham. Reaguję”, „Kocham. Nie krzyczę” 
i „Kocham. Mam czas” – znane osoby i ich dzieci na początku września
pojawią się w spotach telewizyjnych i radiowych, na billboardach, plakatach
i ulotkach z tymi hasłami. Kampanię, jak w ubiegłym roku, organizuje
Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji. Partnerem kampanii jest Policja. 

Kto po ma ga
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W ręcz prze ciw nie. Na wet do tak kla sycz nej me -
to dy wkra cza naj now sza tech ni ka. Po stu la tach
funk cjo no wa nia dak ty lo sko pia w Pol sce nie

przy po mi na tej z po cząt ku mi nio ne go wie ku.

MOR PHO RA PID
ZNA CZY SZYB KA IDEN TY FI KA CJA 
Urzą dze nie jest nie wiel kie i no wo cze sne, a od bę dą cych
już w wy po sa że niu Po li cji Mor pho To uch róż ni się tym,
że jest prze no śne. Bez pro ble mu moż na za brać je w te -
ren i bez prze wo do wo łą czyć się z cen tral nym sys te mem
AFIS. Oczy wi ście Mor pho Ra pID mo że rów nież pra co -
wać nie pod łą czo ny do sie ci na pod sta wie we wnętrz nej
li sty po szu ki wa nych. Ba za da nych zmie ści 100 ty się cy
po zy cji. Ta kie roz wią za nie jest bar dzo przy dat ne np.
pod czas im prez ma so wych. Da ne po szu ki wa nych lub
nie bez piecz nych osób za ła do wu je się do pa mię ci urzą -
dze nia, a po tem wy star czą dwa od ciski pal ców –
wska zu ją cych oby dwu dło ni. 

Jak to dzia ła? Za rów no prze no śny ter mi nal Mor pho
Ra pID, jak i sta cjo nar ny Mor pho To uch są urzą dze nia -
mi do szyb kiej iden ty fi ka cji dak ty lo sko pĳ nej. Za ich po -
mo cą moż na po twier dzić toż sa mość oso by, któ ra ma
za re je stro wa ną w AFIS kar tę dak ty lo sko pĳ ną. Trze ba
tyl ko po dać płeć i przy ło żyć ko lej no pal ce wska zu ją ce
pra wej i le wej dło ni iden ty fi ko wa ne go do nie wiel kie go
okien ka. Spe cjal ny czuj nik ze ska nu je wów czas li nie pa -
pi lar ne, po tem sys tem prze two rzy ob raz na spe cjal ny
cy fro wy kod, na pod sta wie któ re go AFIS zwe ry fi ku je

spraw dza ną oso bę. Ca ła ope ra cja mo że trwać od kil ku
do kil ku na stu mi nut. 

– To za le ży od sys te mu i łą czy – mó wi tech nik z KPP
w Go sty ni nie. – Ostat nio za trzy ma li śmy pa na, któ ry, zła -
pa ny na kra dzie ży kwia tów, po da wał fał szy we da ne. Nie
miał przy so bie do ku men tów. Uży li śmy ter mi na la i oka -
za ło się, że męż czy zna nie jest tym, za ko go się po da je.

Pierw sze Mor pho To uch po ja wi ły się w Po li cji w 2003
ro ku, w licz bie 48 sztuk. Dwa la ta póź niej za ku pio no ko -
lej nych 19. W ro ku 2008, w ra mach pro jek tu re ali zo wa -
ne go z Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go,
za ku pio no 152 urzą dze nia Mor pho Ra pID, a w ro ku bie -
żą cym re ali zo wa ny jest ko lej ny pro jekt, rów nież w ra -
mach NMF, któ ry ma za si lić Po li cję w ko lej ne 181
ta kich urzą dzeń. Z sys te mem AFIS współ pra cu ją rów -
nież 43 urzą dze nia Mor pho To uch i 40 Mor pho Ra pID
za in sta lo wa ne w jed nost kach Stra ży Gra nicz nej.

LIVE SCAN, 
CZYLI ELEKTRONICZNE
DAKTYLOSKOPOWANIE
Być mo że to po czą tek koń ca tu szo we go, bru dzą ce go
dak ty lo sko po wa nia. Li ve  Sca n tu szu nie po trze bu je.
Jest szyb ki, pre cy zyj ny i kom plet nie nie uciąż li wy. Urzą -
dze nie ska nu je od bit ki li nii pa pi lar nych pal ców i dło ni
bez po śred nio od oso by i na tych miast prze sy ła da ne dro -
gą elek tro nicz ną do Wy dzia łu Dak ty lo sko pii CLK KGP.
Da ne są oczy wi ście szy fro wa ne. Nie wąt pli wą za le tą
urzą dze nia jest kon tro lo wa nie ja ko ści i ko lej no ści wy -
ko ny wa nych ska nów w trak cie ich ro bie nia. Jeśli ob ra zy
nie są do bre ja ko ścio wo lub tech nik do ko nu ją cy dak ty -
lo sko po wa nia po my lił ko lej ność pal ców, pro gram nie
utwo rzy kar ty dak ty lo sko pĳ nej. Bę dzie żą dał po wtór ne -
go ze ska no wa nia li nii pa pi lar nych. Ta kich elek tro nicz -
nych kart jak na ra zie two rzy się nie wie le, bo nie wie le
jest urzą dzeń Li ve Scan. W ca łej Pol sce pra cu je 30 tych
urzą dzeń za ku pio nych w 2004 ro ku, z cze go 17 jest
w jed nost kach Po li cji, a 13 w jed nost kach Stra ży 
Gra nicz nej. Na prze ło mie lat 2009 i 2010, rów nież
w ramach Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go, 
pla no wa ne jest wy po sa że nie pod sta wo wych jed no stek
Po li cji w 385 sta no wisk do elek tro nicz ne go dak ty lo sko -
po wa nia sprzę żo nych z ka bi na mi do wy ko ny wa nia zdjęć
sy gna li tycz nych. Rów no le gle w ra mach Fun du szu Gra -
nic Ze wnętrz nych re ali zo wa ny jest pro jekt, któ re go ce -
lem ma być udo sko na le nie sys temu AFIS tak, by
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Mor pho Ra pID 
i Mor pho To uch

Live Scan

Nie ma zbrodni doskonałej i nie istnieje przestępca, który byłby 
w stanie zatrzeć za sobą wszystkie ślady.
I choć konkurencja badań DNA jest silna, daktyloskopia 
wcale nie pozostaje w tyle.

�
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elek tro nicz ne kar ty prze sy ła ne do Cen tral nej Re gi stra -
tu ry Dak ty lo sko pĳ nej tra fia ły bez po śred nio do AFIS.
Na ra zie jest tak, że kar ty trze ba wy dru ko wać, a póź niej
ręcz nie wpro wa dzić do sys te mu, gdyż obec na wer sja
apli ka cji ob słu gu ją cej AFIS, za ku pio na w ro ku 2000, za -
kła da ła je dy nie ob słu gę kart spo rzą dza nych me to dą
tuszową. 

LU MI NE SCEN CJA 
OPÓŹ NIO NA I CON DOR
Me to dy sto so wa ne w pra cow niach wi zu ali za cji śla dów
są o wie le czul sze i sku tecz niej sze niż te, któ ry mi 
dys po nu je tech nik na miej scu zda rze nia. Me to dy są
róż ne: ad he zyj ne, optycz ne, che micz ne, fi zy ko che -
micz ne, flu ore scen cyj ne, bio lo gicz ne. Ich wy bór za le -
ży w du żej mie rze od ro dza ju sub stan cji two rzą cej ślad
i od pod ło ża, na któ rym zo stał po zo sta wio ny. A co, je -
śli ślad znaj du je się na po wierzch ni po ły skli wej, od -
bi ja ją cej świa tło czy wy ka zu ją cej sil ną flu ore scen cję?
W ta kich przy pad kach wy ko rzy stu je się m.in. zja wi -
sko lu mi ne scen cji opóź nio nej. Słu ży do te go urzą -
dze nie elek tro nicz ne wy po sa żo ne w ele men ty opto elek tro nicz ne po zwa la ją ce na re je stra cję lu mi -

ne scen cji śla dów.
Jak to dzia ła? W wiel kim uprosz cze niu: przed miot po -

kry ty spe cjal ną sub stan cją na świe tla się, by ujaw nio ny
w ten spo sób ślad emi to wał wła sne świa tło. Ka me ra włą -
cza się w mo men cie, gdy prze sta je świe cić pod ło że i robi
zdję cie tyl ko świe cą ce mu śla do wi. Efekt jest zdu mie -
wa ją cy: wi dać wy raź ne śla dy li nii pa pi lar nych w miej -
scu, gdzie jesz cze przed chwi lą nic nie by ło wi dać.

Ab so lut ną no wo ścią jest rów nież sys tem CON -
DORTM ame ry kań skie go pro du cen ta Che mI ma ge Co.
Sys tem dzię ki ana li zie spek tral nej ba da nych po -
wierzch ni da je moż li wość bez in wa zyj ne go ujaw nie nia
śla dów li nii pa pi lar nych. Ma to istot ne zna cze nie
w przy pad ku ba dań cen nych przed mio tów czy dzieł
sztu ki, np. ob ra zów. Je dy ne ta kie urzą dze nie w Eu ro pie
jest w Pra cow ni Wi zu ali za cji Śla dów Wy dzia łu Dak ty -
lo sko pii CLK. Zo sta ło za in sta lo wa ne w grud niu 2008
ro ku. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Prze my sław Ka cak, 

Magdalena Kośmider i Przemysław Rejczak

RECENZJA

Sposoby na kiboli
Mi strzo stwa Eu ro 2012 w Pol sce co raz bli żej, dla te go war to

po znać za gro że nie, ja kie nio są ze so bą spo tka nia fa nów róż nych
dru żyn pił kar skich. Po moc na mo że być pu bli ka cja Chu li gań stwo
sta dio no we, któ rej ce lem jest, jak pi sze au tor we wstę pie, stwo -
rze nie kry mi no lo gicz ne go ob ra zu prze stęp czo ści sta dio no wej
w Pol sce. 

Piotr Chle bo wicz, pra cow nik Za kła du Kry mi no lo gii, Wik ty -
mo lo gii i Pro ble ma ty ki Prze stęp czo ści Zor ga ni zo wa nej Uni wer -
sy te tu War miń sko -Ma zur skie go, oma wia nie tyl ko me to dy
dzia ła nia pseu do ki bi ców, ta kie jak ustaw ka, ak cje, wjaz dy czy

pro mo cje, ale cha rak te ry zu je rów nież ich sa mych – przed sta wia
spo sób my śle nia i po bud ki, ja ki mi się kie ru ją. Z za miesz czo nej
w książ ce ana li zy akt są do wych wy ni ka rów nież, że ki bo le nie są
bez myśl ny mi ma szy na mi do wy wo ły wa nia roz rób, ale ma ją zor -
ga ni zo wa ną struk tu rę przy po mi na ją cą gru py prze stęp cze. Cen -
ne są zwłasz cza omó wie nia kon kret nych zda rzeń na sta dio nach
w Cho rzo wie, To ru niu i Wro cła wiu, któ re po ka zu ją, ja kich błę -
dów przy za bez pie cza niu im prez ma so wych na le ży uni kać.
Szko da tyl ko, że lek tu rę utrud nia dość nie sta ran -
na re dak cja ję zy ko wa tek stu. �

AW

Piotr Chle bo wicz: Chu li gań stwo sta dio no -
we. Stu dium kry mi no lo gicz ne. Ofi cy na Wol -
ters Klu wer bu si ness, War sza wa 2009, s. 239
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2–4 września 2009 r. 
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
KGP 
oraz Wydział Prawa i Administracji UW 
zapraszają 
na konferencję naukową 
„100 lat daktyloskopii 
na ziemiach polskich”.

CondorTM

�

Patronat medialny
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W związ ku z ar ty ku łem pt.: „In for ma cje na mia rę kry -
zy su”, „Po li cja 997” nr 8 (53) sier pień 2009 r. s. 8, któ re -
go au to rem jest insp. An drzej Tre la, za stęp ca ko men dan ta
głów ne go Po li cji, pra gnie my za cy to wać frag ment po wyż -
sze go tek stu i na chwi lę się nad nim za trzy mać. 

„(...) Naj czę ściej ze zwol nień ko rzy sta ją po li cjan ci mię -
dzy 3. a 10. ro kiem służ by. Naj czę ściej na opie kę
nad dziec kiem. Z punk tu wi dze nia ro dzi ny to eko no -
micz ne, ale z punk tu wi dze nia pań stwa – nie ko niecz -
nie...”. Ma jąc po wyż sze na uwa dze, bar dzo chcie li by śmy,
aby Sza now na Re dak cja po mo gła zro zu mieć nam pew ne
kwe stie. Po pierw sze, od kie dy in te res pol skiej ro dzi ny,
pod sta wo wej ko mór ki spo łecz nej, stoi w sprzecz no ści z in -
te re sem pań stwa, w imie niu któ re go wy po wia da się au tor.
W do stęp nej „Stra te gii roz wo ju pań stwa” wzrost uro dzeń
ma jed no znacz ne po wią za nie ze wzro stem ogól noro zu mia -
ne go do bro by tu go spo dar cze go. Czy w do bie za pa ści de mo -
gra ficz nej, w sy tu acji, w któ rej pań stwo na sze stać je dy nie
na sym bo licz ną po moc so cjal ną dla dzie ci w po rów na niu
z in ny mi kra ja mi eu ro pej ski mi, te go ty pu stwier dze nia po -
win ny być pu blicz nie gło szo ne przez naj wyż szych urzęd ni -
ków pań stwo wych? Pra gnie my przy po mnieć, że to te dzie ci
bę dą cięż ko pra co wa ły w ży ciu do ro słym na na sze (au to -
ra ar ty ku łu rów nież) eme ry tu ry, więc są dzi my, że odro bi -
na sza cun ku dla ro dzi ców, któ rzy dba ją o ich ży cie
i zdro wie, by ła by jak naj bar dziej na miej scu.

Po prze czy ta niu ar ty ku łu moż na od nieść wra że nie, że,
we dług wi zji au to ra, pań stwo jest by tem od ręb nym i naj -
wyż szym sa mym w so bie, a wszel kie ele men ty or bi tu ją ce
wo kół pra cu ją na je go rzecz. Te go ty pu teo rie zna my
z prze szło ści, a ich skut ki są ogól nie zna ne. Czy to dzie -
więć dzie sią ta rocz ni ca utwo rze nia Po li cji spro wo ko wa ła
do ta kich stwier dzeń na ła mach cza so pi sma dla po li cjan -
tów i nie tyl ko? W 1918 ro ku Po la cy pra gnę li zor ga ni zo -
wać się po now nie w jed no rod ny byt pań stwo wy przede
wszyst kim po to, aby prze trwać ja ko na ród. W dniu te go
pięk ne go ju bi le uszu za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li -
cji mó wi, że na ród (dzie ci) z punk tu wi dze nia pań stwa jest
nie eko no micz ny. W żad nym ra zie nie chce my pod wa żać
wie dzy au to ra z za kre su ma kro eko no mii, bar dziej zrzu ca -
my to na chęć przy po do ba nia się. 

Ży cząc du żo zdro wia dzie ciom au to ra i je mu sa me mu
chcie li by śmy na ko niec do dać, że słu ży my Po la kom i Pol -
sce, ale sa mi rów nież je ste śmy ludź mi. Bar dzo pro si my
prze ło żo nych, aby nie trak to wa li pod wład nych jak bez-
i mien nej tłusz czy. Zda je my so bie spra wę, że na wy so kich
sta no wi skach de kla ra cje słow ne do ty czą ce po świę ceń wła -
snych jak i pod wład nych są do brze wi dzia ne przez od po -
wied nich mi ni strów i wi ce mi ni strów i sprzy ja ją awan som,
ale al tru izm gra ni czą cy z obłę dem są czą cy się z te go ar ty -
ku łu brzmi nie szcze rze. Wy da je nam się, że po wi nien on
zo stać opu bli ko wa ny bar dziej w bro szu rze udo stęp nio nej
mi ni strom spraw we wnętrz nych i fi nan sów niż w ogól no -
pol skim mie sięcz ni ku dla każ de go – sza re go (nie bie skie go). 

Z po wa ża niem 
na zwi ska au to rów zna ne re dak cji

PS. By li by śmy wdzięcz ni, gdy by au tor ar ty ku łu mógł
się za po znać z po wyż szym i wraz z Pań stwem in te re su ją -
ce nas kwe stie omó wił.
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– Problem Policji w czasie kryzysu polega
na tym, że informacje o przyczynach
trudnych decyzji nie trafiają do policjantów
i pracowników Policji – mówi insp. Andrzej
Trela, zastępca komendanta głównego Policji
ds. logistyki. 

RA DIO WO ZY
– W spra wie nie za pła co nych ra dio wo zów nie ma żad nej

ta jem ni cy. W dru giej po ło wie 2008 r. roz strzy gnię to pięć

prze tar gów i pod pi sa no umo wy na sa mo cho dy z pro gra -

mu mo der ni za cji (125 mln zł). Wkrót ce zmniej szy ło się

za si le nie bu dże tu Po li cji o 540 mln zł, z tego oko ło 352

mln na mo der ni za cję, w tym ca ła kwo ta na sa mo cho dy.

Nie by ło z cze go za pła cić. Gdy by śmy ode bra li fak tu ry

i nie za pła ci li w cią gu 30 dni – zo bo wią za ni by li by śmy

do za pła ty od se tek za zwło kę. 

W kwo cie po nad 802 mln zł, któ rą stra ci li śmy w tym

ro ku, 421 mln 987 tys. zł to fun du sze mo der ni za cyj ne.

Rów no le gle z pod ję tą no we li za cją usta wy mo der ni za -

cyj nej, zmie rza ją cą do wy dłu że nia okre su jej obo wią zy -

wa nia na la ta 2010–2011 i do stworzenia praw nych

moż li wo ści wy dat ko wa nia tej kwo ty, ne go cjo wa li śmy

z do staw ca mi, któ rzy zgo dzi li się anek so wać umo wy.

Efekt jest ta ki: my pła ci my 13–14 proc. na leż nej kwo -

ty i od bie ra my sa mo cho dy, a resz tę za pła ci my w przy -

szłym ro ku. Au ta te sta ły na na szych pla cach, że by nie

na ra żać firm na do dat ko we kosz ty ich prze cho wy wa nia.

Dziś już wy jeż dża ją do służ by.

RZE CZÓW KA
– Do po zio mu wy dat ków rze czo wych z ro ku ubie głe go

bra ku je nam w tym ro ku oko ło 300 mln zło tych. Na pod -

sta wie da nych z pierw szych dwóch mie się cy ra cjo na li za -

cji kosz tów moż na sza co wać, że do koń ca ro ku

po win ni śmy uzy skać oko ło 111 mln zło tych oszczęd no -

ści, a mo że na wet za kła da ne 160 mln. Ma my już li piec,

a jest jesz cze pra wie 20 proc. bu dże tu na wy dat ki rze -

czo we. Gdy by śmy wy da wa li „rze czów kę” tak, jak rok te -

mu, nic by śmy już nie mie li. 

Za ło ży li śmy, że okro jo ny fun dusz rze czo wy wzmoc ni -

my, prze no sząc środ ki z fun du szu płac, z wa ka tów.

W związ ku z bra kiem po nad 802 mln zło tych na ten rok

za blo ko wa li śmy 3000 wa ka tów po li cyj nych i 939 pra -

cow ni ków cy wil nych, co da je oszczęd ność 156 mln zł.

War to do dać, że licz ba sta no wisk ksc w cią gu ostat nich

trzech lat wzro sła z 7773 (na 1 stycz nia 2007) do 12 581

(1 lipca 2009). To po zwo li ło uwol nić kil ka ty się cy eta -

tów po li cyj nych. 

W tej trud nej sy tu acji wy go spo da ro wa li śmy do dat ko -

wo 35 mln zł do po dzia łu mię dzy gar ni zo ny. Te oszczęd -

no ści w znacz nej czę ści po cho dzą z KGP i szkół Po li cji. 

ŚWIAD CZE NIA 
Trud na sy tu acja fi nan so wa, w tym zmniej szo ne za si le nia

i tak już okro jo ne go bu dże tu Po li cji, spo wo do wa ła opóź -

nie nia w wy pła cie świad czeń usta wo wo na leż nych po li -

cjan tom. 

W lip cu wy pła ca my 15 mln zł za za le głe świad cze nia.

To oko ło 30 pro cent zo bo wią zań, po za do jaz da mi. Do -

da tek za do jaz dy do miej sca peł nie nia służ by jest wy -

pła ca ny z wy dat ków rze czo wych i jest to kwo ta

się ga ją ca po nad 50 mln zł rocz nie. W ro ku ubie głym by -

ło to 57 mln zł. Na le ży przy po mnieć, że świad cze nie to

nie przy słu gu je po li cjan tom miesz ka ją cym na te re nie

miej sco wo ści, w któ rej peł nią służ bę, na wet je że li ich

czas do tar cia do służ by i po ko ny wa ne od le gło ści oraz

kosz ty są du żo wyż sze niż te, któ re po no si po li cjant do -

jeż dża ją cy z miej sco wo ści po bli skiej. Mun du rów ka,

190 mln zł, po cho dzi rów nież z rze czów ki i zo sta ła wy -

pła co na w ca ło ści. To efekt wy bo ru prio ry te tów. Na za -

pła ce nie wszyst kie go w ter mi nie w tej chwi li po pro stu

nas nie stać. Płat ność świad czeń bę dzie po stę po wa ła,

ale jej tem po jest uza leż nio ne od wiel ko ści za si leń bu -

dże tu Po li cji oraz sku tecz no ści w ra cjo na li za cji wy dat -

ków rze czo wych.

RA CJO NA LI ZA CJA
– Jak to moż li we, że w cią gu dwóch mie się cy koszt ki -

lo me tra spadł o po ło wę? W KGP: po ło wa sa mo cho dów,

po ło wa kie row ców. Zmia ny w trans por cie po win ny dać

rocz nie bli sko 80 mln zł oszczęd no ści. Z trans por tu wy -

ję li śmy do in nych za dań 297 eta tów, w tym 26 wa ka tów,

któ re nie zo sta ną już ob sa dzo ne. 

Te raz ana li zu je my kosz ty utrzy ma nia nie ru cho mo ści.

Obiek ty KGP są od czerw ca chro nio ne przez cy wi lów.

Po ka za li śmy, że moż na. W kra ju jest jesz cze 435 po li -

cjan tów, któ rzy pil nu ją obiek tów, wśród nich 207 po li -

cjan tów służ by kan dy dac kiej. Są wo je wódz twa, np.

ku jaw sko -po mor skie, gdzie nie ma żad ne go po li cjan ta

w ochro nie. Jest 35 cy wi lów plus fir ma ze wnętrz na.

W Gdań sku jest tyl ko 12 po li cjan tów na 9 obiek tów,

a w Kiel cach je den. Ale w nie któ rych wo je wódz twach

jest 84 czy 50 po li cjan tów w ochro nie. To kosz tu je nas

mie sięcz nie oko ło 3 mln zło tych.

Po pro si łem ko men dan tów o prze ana li zo wa nie sy tu -

acji. Alo ka cja, jesz cze raz alo ka cja za so bów i za stę po wa -
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Informacje 
na miarę kryzysu

Wy so ka i nie unik nio na ka ra
Po sta no wi łem na pi sać do ga ze ty 997 w spra -

wie bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym na pol -
skich dro gach. Je stem eme ry to wa nym
po li cjan tem zwią za nym nie tyl ko z ru chem dro -
go wym. Ob słu gi wa łem rów nież miej sca zda rzeń,
w tym tak że wy pad ki dro go we, kie ro wa łem jed -
nost ką Po li cji, jak rów nież od kil ku dzie się ciu lat
je stem uczest ni kiem ru chu dro go we go. To do -
świad cze nie upo waż nia mnie do stwier dze nia, że
usta wo daw ca nie ma za mia ru pod ję cia zde cy do -
wa nej wal ki o ludz kie ży cie na pol skich dro gach.
Nie chcę po ru szać spra wy zwią za nej ze śmier -
cią 5000 uczest ni ków ru chu dro go we go w cią gu
jed ne go ro ku oraz kosz tów le cze nia osób ran nych
w wy ni ku wy pad ków dro go wych, naj gor sze
w tym wszyst kim jest, że gi ną i do zna ją ob ra żeń
w tych wy pad kach lu dzie nie win ni, prze strze ga -
ją cy prze pi sów ru chu dro go we go. A dla cze go 
gi ną i do zna ją ob ra żeń, nie jed no krot nie sta jąc się
do koń ca ży cia ka le ka mi? Bo pra wie w 100 proc.
wy pad ki spo wo do wa ne są przez kie ru ją cych
świa do mie ła mią cych prze pi sy. Wśród prze pi sów,
któ re po wo du ją naj więk sze za gro że nie, są: –
nad mier na pręd kość, – wy prze dza nie w nie do -
zwo lo nych miej scach (na skrzy żo wa niach, na po -
dwój nej cią głej, przed i na przej ściach dla
pie szych itp.) – wy prze dza nie na „trze cie go”.
Na su wa się py ta nie, kto mo że po peł niać ta kie
wy kro cze nia, wy kro cze nia, któ re w każ dym
przy pad ku mo gą skut ko wać za bi ciem ko goś lub
po waż nym oka le cze niem? Od po wiedź jest pro -
sta: lu dzie bez wy obraź ni (...). Sko ro są to ta cy
lu dzie, to na le ży z ni mi zde cy do wa nie wal czyć.
Obec ne ka ry za na ru sze nie m.in. ww. prze pi sów
świad czą o przy zwo le niu pań stwa na za bi ja nie
na dro gach wie lo krot nie nie win nych lu dzi. Bo
czym jest uka ra nie MK 200 czy na wet 500 zł
spraw cy wy kro cze nia, któ re w każ dej chwi li 
mo że spo wo do wać za bi cie kil ku osób, a spraw ca
wy kro cze nia do brze wie, czym to gro zi, lecz uwa -
ża, że je go to nie do ty czy? 

(…) pro po nu ję wpro wa dzić man da ty kar ne
za po peł nie nie te go ty pu wy kro czeń od 2000 zł
do 10 000 zł. Te zmia ny po opu bli ko wa niu
i wpro wa dze niu w ży cie bę dą sku tecz ną za po rą
dla tych, któ rzy bę dą chcie li za ry zy ko wać (…). 

Sza now ni Pań stwo, mo że cie uwa żać mo ją
pro po zy cję za zbyt dra stycz ną i su ro wą, ale 
mo je do świad cze nie upo waż nia mnie do stwier -
dze nia, że pol ski kie row ca je że li nie bę dzie czuł,
że po peł nie nie ta kie go wy kro cze nia nie po pła ca
i mo że do pro wa dzić do du żych kło po tów fi nan so -
wych i nie tyl ko, NIE BĘ DZIE PRZE -
STRZE GAŁ prze pi sów. (...) po wiedz my
w koń cu S T O P WA RIA TOM. Nie wie rzę
w żad ne ak cje pro pa gan do we, spo ty, fil my, czar -
ne punk ty itp., a tyl ko w wy so ką i nie unik nio ną
ka rę. 

Z po wa ża niem 
na zwi sko au to ra zna ne re dak cji

In te res ro dzi ny i in te res pań stwa
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Sąd Ape la cyj ny w War sza wie pod trzy mał
orze cze nie płoc kie go są du. Kru piń ski jest wol -
ny. Pro ku ra tu ry Okrę go wa w Olsz ty nie

i Ape la cyj na w Gdań sku wy stę po wa ły
do sądów o tym cza so we aresz to wa nie dla
Jac ka Kru piń skie go (zgo dził się na pu bli ko -

wa nie je go per so na liów) już wcze śniej, ale
po raz pierw szy zo stał on za trzy ma ny do pie -
ro 11 lu te go 2009 r. Przy ja ciel i part ner biz -
ne so wy Krzysz to fa Olew ni ka nie przy znał
się do sta wia nych mu za rzu tów. Gdań skiej
pro ku ra tu rze uda ło się uzy skać prze dłu że -
nie aresz to wa nia tym cza so we go po upły wie
pierw sze go ter mi nu je go za koń cze nia.

Tym ra zem są dy nie zde cy do wa ły się
na prze dłu że nie, a mak sy mal ny ter min aresz -
to wa nia tym cza so we go upły nął 11 sierp nia br.
Sąd Okrę go wy w Płoc ku stwier dził, że: „choć
ist nie je du że praw do po do bień stwo związ ku

Po przed ni za rzut za gro żo ny był ka rą
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści; te raz
gro zi im ka ra do trzech lat po zba wie nia
wol no ści.

Po stę po wa nie ma ją ce wy ja śnić nie pra wi -
dło wo ści i błę dy po peł nio ne we wcze snej

fa zie śledz twa wsz czę ła w 2007 ro ku olsz -
tyń ska pro ku ra tu ra okrę go wa. Rok póź niej
po sta wi ła za rzu ty by łe mu (obec nie
na eme ry tu rze) za stęp cy Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go KWP w Ra do miu Re mi giu szo -
wi M. oraz Hen ry ko wi S. i Ma cie jo wi L.

z KMP w Płoc -
ku. Zo sta li oni
za trzy ma ni, ale
olsz tyń ski sąd
orzekł, że nie by -
ło ku te mu pod -
staw i zwol nił
ich z aresz tu.

Spra wa zo sta ła prze nie sio na do Wy dzia -
łu ds. Zwal cza nia Prze stęp czo ści Zor ga ni -
zo wa nej Pro ku ra tu ry Kra jo wej w Gdań sku
(prze kształ co ne go w 2009 r. w wy dział
Pro ku ra tu ry Ape la cyj nej) po po ja wie niu
się wąt pli wo ści co do pra wi dło wo ści dzia -
łań jed ne go z olsz tyń skich pro ku ra to rów.

14 sierp nia br. w gdań skiej PA sta wi li się
Re mi giusz M. i Ma ciej L.; przed sta wio no
im no we, zła go dzo ne za rzu ty. 

W spo tka niu, jed nym z cy klicz nych,
uczest ni czy li Ma rek Bier nac ki, Zbi gniew
Was ser man i Grze gorz Kar piń ski. Po sło wie
zna li już treść ofi cjal ne go ra por tu Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści, któ ry potwier dzał
wcze śniej sze usta le nia, że za sa mo bój czą
śmier cią Ma riu sza K. (pod czas je go noc nej
zmia ny w czerw cu 2008 r. w ce li po wie sił
się Woj ciech Fra niew ski, szef gru py od po -
wia da ją cej za za mor do wa nie mło de go
Olew ni ka) sto ją nie oso by trze cie, a kło po -

ty ro dzin no -oso bi ste i zo bo wią za nia fi nan -
so we prze kra cza ją ce trzy let nie za rob ki
straż ni ka.

BA DA JĄ TO SA MO
Mi mo to przed sta wi cie le ko mi sji chcie li
po znać zda nie pro ku ra to rów w tej spra wie.
In te re so wa ło ich tak że, czy pro ku ra -
to rom uda się wy wal czyć prze dłu że nie
aresz towania tym cza so we go wo bec Jac ka 
Kru piń skie go, przy ja cie la i part ne ra biz ne -

so we go Krzysz to fa Olew ni ka (dziś już wia -
do mo, że się nie uda ło – patrz poniżej
„Kru piń ski na wol no ści” – red.).

Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Gdań sku ba da
nie pra wi dło wo ści w po stę po wa niu śled -
czych we wcze snej fa zie śledz twa, ale tak -
że kwe stię ewen tu al nych ko lej nych, wciąż
nie usta lo nych spraw ców po rwa nia i za bój -
stwa – w su mie oko ło 30 róż nych wąt ków.

Nie mal iden tycz ne za da nia sta wia
przed so bą sej mo wa ko mi sja śled cza. Sta -
wa li już przed nią trzej po li cjan ci: Re mi -
giusz M., Hen ryk S. i Ma ciej L. (pi sze my
o nich w są sied nim ar ty ku le), by ły ko men -
dant KWP w Ra do miu Wie sław Stach i by -
ły ko men dant KMP w Płoc ku Ry szard
Ki ja now ski. Ko mi sja za mie rza je sie nią
prze słu chać jesz cze m.in. mł. insp. Ro ber -
ta Bał dy sa, za stęp cę ko men dan ta sto łecz -
ne go Po li cji, by zba dać, czy miał on
zwią zek z wy cie kiem taj nych in for ma cji ze
spra wy.

SPRA WA 
EWE LI NY B.
Waż nym świad -
kiem mo że też
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Nowi świadkowie 
przed komisją śledczą

Zmiana zarzutów dla policjantów
Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku zmieniła zarzuty wobec dwóch
policjantów ze sprawy Krzysztofa Olewnika – Remigiusza M. i Macieja L.
W ubiegłym roku Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zarzuciła im
niedopełnienie obowiązków i nieumyślne spowodowanie śmierci. Gdańska
PA zmodyfikowała drugi zarzut na narażenie człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia.

Kru piń ski na wol no ści
Sąd Okręgowy w Płocku odrzucił wniosek gdańskiej Prokuratury
Apelacyjnej o przedłużenie aresztowania tymczasowego wobec Jacka
Krupińskiego, podejrzewanego o udział w grupie przestępczej, która
uprowadziła i zamordowała Krzysztofa Olewnika. 

Na początku sierpnia prezydium sejmowej komisji śledczej, badającej
sprawę porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, spotkało się
z kierownictwem Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Rozmawiano m.in.
o niedawnym samobójstwie strażnika więziennego i o ewentualnym 
(nie)przedłużeniu aresztowania tymczasowego wobec Jacka Krupińskiego.
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być Jó zef B., przed się bior ca, zna jo my
Wło dzi mierza Olew ni ka, w któ re go za kła -
dzie wy buchł ostat nio ta jem ni czy po żar.
Praw do po dob ne pod pa le nie w ce lu za -
stra sze nia i skło nie nia do nie skła da nia ze -
znań przed ko mi sją śled czą nie jest
pierw szym cio sem lo su, z któ rym mu si się
zmie rzyć Jó zef B. W 2004 ro ku do tknę ła
go tra ge dia bliź nia czo po dob na do tra ge -
dii Olew ni ków. 25-let nia cór ka przed się -
bior cy Ewe li na zo sta ła po rwa na spod
bra my Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Mimo za pła ce nia oku pu dziew czy na nie
wró ci ła do do mu. Jó zef B. prze cho dził
podobne ko le je lo su, co Wło dzi mierz
Olew nik – za trud niał de tek ty wów, do sta -
wał in for ma cje od rze ko mo do brze 
po in for mo wa nych. Przed pod pa le niem 
za kła du otrzy my wał po gróż ki, że je śli bę -
dzie ze zna wać, ko lej ne krzyw dy do tkną
in nych człon ków je go ro dzi ny. W 2006 
ro ku pro ku ra tu ra po zy ska ła ta śmę z na gra -
niem gwał tu do ko na ne go przez ban dy tów
na Ewe li nie. Dziew czy na nie od na la zła
się do dziś. �

Przek.

Tym cza sem Re mi giusz M. i Ma ciej L.
wy stą pi li do są du o od szko do wa nia za bez -
za sad ne za trzy ma nia. We wrze śniu br. od -
szko do wa niem dla pierw sze go z nich
zaj mie się olsz tyń ski sąd; dru gie mu nie wy -
zna czył jesz cze ter mi nu.

Me ce nas obu męż czyzn Jo lan ta Tur czy -
no wicz -Kie rył ło nie po da ła wy so ko ści od -
szko do wa nia, o ja kie bę dą się ubie gać.

– Kwe stia pie nię dzy nie jest tu naj waż -
niej sza – po wie dzia ła. – Głów nie cho dzi
o ho nor i od zy ska nie do bre go imie nia. �

PK

Pa nią mec. Jo lan tę Tur czy no wicz -Kie rył ło prze -
pra sza my za błęd ne po da nie na zwi ska w po przed nim
nu me rze „Po li cji 997” – re dak cja

Kru piń skie go ze spra wą, to nie da się jed no -
znacz nie okre ślić cha rak te ru te go związ ku”.
Sąd Ape la cyj ny w War sza wie uznał, że pro -
ku ra tu ra: „nie przed sta wi ła prze ko nu ją cych
do wo dów upraw do po dob nia ją cych udział
Kru piń skie go w prze stęp stwie”.

– By ły to po nad to te sa me do wo dy, a wła -
ści wie po szla ki, co we wnio sku sprzed
trzech mie się cy – po wie dzia ła sę dzia Mał -
go rza ta Moj kow ska. – W prze ko na niu są du
łań cuch tych po szlak nie za zę bia się w lo -
gicz ną ca łość. �

Przek.

W i dząc nie daw no dwój kę dziel ni co -
wych w róż nym umun du ro wa niu,
po my śla łem, że aspi rant (na oko

lek ko 20 lat służ by) wciąż cze ka na no wy
uni form, na to miast je go part ner ka – mło da
po ste run ko wa (na oko nie peł ny rok w służ -
bie) do sta ła ta ko wy na kur sie pod sta wo wym,
bo do szkół mia ła być kie ro wa na pierw sza
par tia „mun du ro wej re wo lu cji”. Przy czy -
na mo gła być jed nak in na – być mo że aspi -
rant po pro stu nie chciał za ło żyć no we go
mun du ru. Tak, jak Spec tre, któ ry na IFP na -
pi sał: „Dziś za gro zi łem (...) swe mu 01, że go
do Try bu na łu Sta nu po dam za znę ca nie, jak
mi bę dzie da lej gło wę truł, bym w tym upa -
le, ja ki dziś był, w NO WYM kazał cho dzić.
No, bo tyl ko to mi do gło wy przy cho dzi.
Na 32-stop nio wym upa le w tych trze wicz -
kach -ba let kach i spodniach za 400 zł po pro -
stu bym był ugo to wa ny (...)”.

W PO CIE (NIE TYL KO) CZO ŁA
No we mun du ry te sto wa no je sie nią 2007
roku. Ge ne ral nie nie by ły złe, choć nie każ -
de mu wszyst ko pa so wa ło.

– Spodnie by ły bez na dziej ne, go rą ce, mało
kie sze ni – mó wi Da niel z Kra ko wa, któ ry
cho dził w umun du ro wa niu z prób nej par tii. –
Bu ty, na któ re te raz lu dzie na rze ka ją, mnie
aku rat pa so wa ły. O ko szu li trud no mó wić.
Wte dy się spraw dza ła, by ła prze wiew na, do -
bra. Nie wiem, jak spra wu je się te raz, w trzy -

dzie sto stop nio wym upa le.
Zo ba czę, jak do sta nę no we
umun du ro wa nie, na ra zie

mam jesz cze sta re.
– W mun du rze, któ ry

te sto wa łem, cho dzi ło mi
się znacz nie wy god niej
niż w no wym umun du -

ro wa niu, któ re do sta łem
nie daw no – mó wi sierż.

Pa weł Mro czek (na
zdjęciu obok) z Ogni wa
Pa tro lo wo -In ter wen cyj ne -
go KPP w Miń sku Ma zo -
wiec kim. – To głów nie
kwe stia nie do pa so wa nia
ro dza ju mun du ru do po ry
ro ku, bo otrzy ma li śmy

umun du ro wa nie wio -
sen no -je sien ne w środ -

ku la ta, ale nie tyl ko. Spodnie są źle
wy ko na ne, nie wy god ne w kro ku. Ko szul ka
jest nie prze wiew na. Bu ty są za cie płe, po -
nad to to por ne, twar de. Pro wa dze nie w nich
ra dio wo zu do star cza eks tre mal nych prze -
żyć, dla te go chy ba nikt w nich nie cho dzi.
Ogó łem no we umun du ro wa nie mo że nada -
wać się dla ko goś, kto pra cu je w kli ma ty-
zo wa nym po miesz cze niu, ale nie dla po li -
cjan tów na uli cy.

Grze gorz z ma ło pol skiej dro gów ki, któ -
ry te sto wał no we wzo ry i te raz też cho dzi

Za co my
płacimy?

Sądząc z napływających do redakcji opinii, nowe mundury nie zyskały
sympatii użytkowników. Mimo że początkowo testujący je policjanci
wyrażali się o nich dość pochlebnie. Pytania zatem: czy do testów dano
mundury inne gatunkowo od tych, które teraz otrzymują funkcjonariusze?
A może powodem niezadowolenia jest fakt, że wersja
wiosenno-jesienna trafiła do policjantów w lipcu, w największy
skwar? I kolejne: czy naprawdę muszą być one droższe niż garnitury
od Armaniego?

�
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w no wym umun du ro wa niu, ma nie co od mien ne 
zda nie.

– Sta re ko szu le są lep sze ma te ria ło wo i bar dziej prze -
wiew ne – mó wi. – Faj nie, że no we spodnie nie ma ją tych
fa tal nych kan ci ków jak sta re, ale nie ste ty są za go rą ce.
Czło wiek się po pro stu w nich po ci. Nie po ro zu mie niem
są też te bu ty na tę po rę ro ku, zwłasz cza dla dro gów ki.
No, mo że jesz cze pa tro lów ka, gdzieś w trud nym te re nie
mo że mieć z nich po ży tek, ale ge ne ral nie są za cie płe
na upal ne la to. Do brze mo gą się spraw dzać do pie ro je -
sie nią. Po dob nie wy glą da kwe stia pa sa. Mu si my się wy -
róż niać, być wi docz ni na dro dze, dla te go też w dal szym
cią gu uży wa my sta re go, bia łe go, pa sa. 

W opi nii Grze go rza za cie pła na obec ną po rę ro ku jest
tak że kurt ka, choć dla nie go to nie naj więk sza jej wa da;
go rzej, że jest za dłu ga i utrud nia do stęp do bro ni i śpb.

– Na pisz cie ko niecz nie, że dla dro gów ki po win na być
wpro wa dzo na kurt ka skó rza na, ta ka jak ta, któ rą po ka zy -
wa li ście w mie sięcz ni ku – mó wi. – Sa mo dziel nie za pro -
jek to wał i wy ko nał ją po li cjant z dro gów ki, a więc
prak tyk. By ła by do bra, bo funk cjo nal na, moc na, z przy -
pi na ną pod pin ką mo gła by być ubio rem na róż ne po ry 
ro ku. Za pew nia ła by cie pło, a jed no cze śnie od dy cha ła.
Koszt oko ło 600 zło tych, a więc ta niej niż kurt ki no we -
go wzo ru.

– Szcze rze? – py ta sierż. sztab. Grze gorz Waw ry szuk
(na zdjęciu obok) z łódz kiej dro gów ki, o któ rym pi sa li -
śmy w po przed nim nu me rze, kie dy zo stał uzna ny za naj -
przy stoj niej sze go funk cjo na riu sza łódz kiej po li cji.
– W no wym umun du ro wa niu pra cu je się bar dzo nie -
kom for to wo. Jest za go rą ce, czło wiek się po ci, klei. Buty
też są za cie płe na la to, do bre by ły by zi mą.

O tym, że nie są to od osob nio ne opi nie, a po dob ne
zda nie ma wie lu po li cjan tów użyt ku ją cych no we mun -
du ry, mo że świad czyć fakt, że spra wą na po waż nie za in -
te re so wa ła się KGP.

KGP RE AGU JE 
„Po ana li zie do nie sień me dial nych o rze ko mych wa dach
umun du ro wa nia no we go wzo ru pro szę Pa na Ko men dan -
ta o prze ka za nie in for ma cji ma ją cych na ce lu we ry fi ka -
cję pod no szo nych za rzu tów, w szcze gól no ści:

– Czy zgło szo no wy pad ki od pa rzeń w cza sie służ by
peł nio nej w no wym umun du ro wa niu i czy w związ ku

z tym pro wa dzo ne by ły po stę po wa nia po wy pad ko we.
W przy pad ku za ist nie nia ta kich sy tu acji, pro szę o po da -
nie in for ma cji o pro wa dzo nych po stę po wa niach. Je że li
nie – pro szę o wdro że nie ta kich po stę po wań.

– Czy ist nie je pro blem po le ga ją cy na od pa da niu li ter
z na pi su „Po li cja”, umiesz czo ne go na ele men tach
umun du ro wa nia. W przy pad ku po twier dze nia ww. fak -
tu, pro szę o za bez pie cze nie wa dli wych eg zem pla rzy
umun du ro wa nia i prze ka za nie in for ma cji do Biu ra Lo gi -
sty ki Po li cji KGP o licz bie i ro dza ju te go asor ty men tu.

Wnio sko wa ne in for ma cje są nie zbęd ne do oce ny za -
sad no ści wdro że nia pro ce du ry gwa ran cyj nej (...)” – frag -
ment pi sma za stęp cy ko men dan ta głów ne go Po li cji
insp. An drze ja Tre li ro ze sła ne go do ko men dan tów wo -
je wódz kich.

Co do bu tów, roz wią za nie pro ble mu też jest moż li we.
„(...) Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom po li cjan -

tów ru chu dro go we go do ty czą cym moż li wo ści wy po sa -
że nia w spodnie i obu wie po zwa la ją ce na pod nie sie nie
kom for tu służ by w okre sie let nim, w biu rze lo gi sty ki
pod ję to dzia ła nia zmie rza ją ce do za ku pu dla ww. po li -
cjan tów spodni let nich do bu tów i pół bu tów (...)” – frag -
ment pi sma za stęp cy dy rek to ra Biu ra Lo gi sty ki Policji
KGP pod insp. To ma sza Sa fjań skie go do p.o. dy rek to ra
Biu ra Ru chu Dro go we go KGP nad kom. Ra fa ła Ko złow -
skie go.

Let nie spodnie i pół bu ty po li cjan ci zo ba czą jed nak
nie wcze śniej niż w pierw szym kwar ta le przy szłe go 
ro ku, a więc zi mą.

PO LI CJANT NIE STRAŻAK
W po ło wie sierp nia po ja wi ły się do nie sie nia po li cjan tów
o tym, że no we spodnie pło ną jak po chod nie. Po li cyj ni
lo gi sty cy nie do cie ka li, kto i w ja kiej spra wie je pod pa -
lał, ale czym prę dzej zwo ła li spo tka nie z przed sta wi cie -
lem pro du cen ta tka ni ny – W.L. Go re & As so cia tes
Pol ska Sp. z o.o.

„Za rów no wo dosz czel ny la mi nat dwu war stwo wy,
z któ re go uszy to kurt ki, jak i la mi nat z mem bra ną
na spodnie są tka ni na mi, któ re speł nia ją wy ma ga nia
okre ślo ne w do ku men ta cji tech nicz nej. Uży te do pro -
duk cji spodni i kur tek tka ni ny nie po sia da ją wła ści wo -
ści nie pal nych, gdyż ta ki pa ra metr nie był wy ma ga ny.

(...)
Jak usta lo no w trak cie spo tka nia, wy ma ga nia do ty czą -

ce pa ra me trów tech nicz nych na tka ni ny, z któ rych wy -
ko na no umun du ro wa nie służ bo we, są opty mal ne
i w oce nie uczest ni ków spo tka nia nie jest za sad ne
uwzględ nia nie wa run ku trud no pal no ści” – czy ta my
w no tat ce z te go spo tka nia.

PO CO KO BIE CIE ROZ PO REK?
– W no wych mun du rach nie ma spód nic? – za py ta ła
mnie zna jo ma po obej rze niu na sze go mie sięcz ni ka,
a gdy po twier dzi łem, zdzi wi ła się – dla cze go?

Py ta nie pro ste, od po wiedź już nie ko niecz nie. Choć
moż na uza sad niać, że por t ki są da le ko bar dziej prak -
tycz ne w co dzien nej służ bie niż spód ni ca. „Mę ski 
za wód, to i mę ski strój”, jak na pi sał je den z in ter nau -
tów. Ja koś da się więc jesz cze wy brnąć, ale jak tu 
wy wi nąć się z od po wie dzi na py ta nie, cze mu w
sor tach mun du ro wych jest tyl ko mę ska bie li zna? Nie
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Na pisz cie jesz cze coś o tych no wych „mun du rach”. Wła ści wie trud no tu
mó wić o mun du rach, bo ta odzież wy glą da jak ubra nie ro bo cze pra cow ni -
ka bu dow la ne go lub MPO. Tra ge dia, gdy by nie na pi sy, nikt nie zo rien to -
wał by się, że ma do czy nie nia z po li cjan tem lub in ną te go ty pu for ma cją.
Ame ry ka nie, Niem cy, na wet Chiń czy cy nie są tak „opi sa ni” na swo ich mun -
du rach, a wszy scy wie dzą, z kim ma ją do czy nie nia. Jest mi wstyd za tak
ubra ną pol ską Po li cję. Że na da. Prze cież nikt nie bę dzie trak to wał po waż -
nie i z sza cun kiem tak ubra ne go czło wie ka. Do dam tyl ko, że nie je stem
w tej opi nii od osob nio ny. Mo je zda nie po dzie la ją funk cjo na riu sze, któ rzy
już otrzy ma li no we uni for my. Do dat ko wo do cho dzi spra wa uży tych ma te ria -
łów, ale o tym niech wy po wie dzą się użyt kow ni cy, a nie ob ser wa to rzy. Sko -
ro już wy da je my ta ką for tu nę na ciu chy, to niech to ja koś wy glą da
(po ludz ku). Pro jekt zo stał wy bra ny al bo przez cał ko wi te bez gu ście, al bo
ktoś wziął „łap kę”.

Z listów

�
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spo sób. Tu już trze ba uczci wie przy znać – ktoś nie
po my ślał.

Po li cjant ki nie za mie rza ją stro ić się w re gu la mi no we
bok ser ki (choć roz po rzą dze nie mi ni stra na ka zu je, że kto
otrzy mał no we umun du ro wa nie, ma w nim wy stę-
po wać).

„Nie bę dę się skar żyć ko men dan to wi. Po pro stu ich
nie za ło żę. Gdy by ktoś z po li cjan tów nie wie dział, to ko -
bie ty no szą in ną bie li znę, bo są ina czej zbu do wa ne.
Rozporek na nic się nam nie przy da” – wy po wiedź po li -
cjant ki dla in ter ne to we go „GS 24. Ser wis Gło su Szcze -
ciń skie go”.
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Sierż. Mariusz Toporowski
i asp. Andrzej Pruś,

dzielnicowi z Lublina
na początku byli bardzo
pozytywnie nastawieni
do nowych mundurów.

A potem? 
– Ze względu na te buty
i spodnie dobrze, że już

idzie jesień – mówił
24 sierpnia asp. Pruś

(z prawej).

�
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Jej ko le żan ka po fa chu z War sza wy ma iden tycz ną opi -
nię.

– No, co mam z tym ro bić, od da łam mę żo wi – mó wi,
dzi wiąc się – czy w ko mi sji prze tar go wej nie by ło żad nej
ko bie ty? A na wet je śli, to pa no wie w niej uczest ni czą cy
nie wie dzie li, że ko bie ta jest ina czej zbu do wa na niż
męż czy zna? Za po mnie li? Cie ka wa je stem, jak by ich 
żo ny po trak to wa ły, gdy by im za pro po no wa li no sze nie
bok se rek z roz por kiem.

CE NO WY SZOK
Nie za leż nie od róż nych opi nii o wy glą dzie, ja ko ści
i funk cjo nal no ści no wych mun du rów więk szość po li -
cjan tów, któ rzy je użyt ku ją, zga dza się co do jed ne go –
są one za ska ku ją co dro gie. Oto garść opi nii z li stów,
któ re przy szły do re dak cji.

Sza now na Re dak cjo – w Was na dzie ja – pro szę po rusz -
cie ten te mat na ła mach Wa sze go mie sięcz ni ka. Ko cha ni –
mun du ry, ja kie „za fun do wa ło” nam MSW wraz z KGP to

jesz cze gor sza po raż ka od te go, co ma my w chwi li obec nej.
(...) za ta kie pie nią dze, ja kie wy da no na umun du ro wa nie,
moż na ku pić odzież ta kich firm, jak: Cam pus, Al pi nus,
Ma gnum i wie le in nych re no mo wa nych i spraw dzo nych
pro du cen tów, a nie IST NE BA DZIE WIE, ja kie obec nie
wy da je się po li cjant kom i po li cjan tom w ca łej Pol sce o fik -
cyj nej i za wy żo nej ce nie (bu ty – 340 zło tych, spodnie po -
nad 400 zło tych, kurt ka pra wie 700 zło tych – to tyl ko
nie któ re z sor tów bu dzą ce naj więk sze kon tro wer sje).

I frag ment ko lej ne go li stu: Pro po nu ję ką cik w ga ze cie
– dla po li cjan tów. Je że li ktoś wie, gdzie moż na uszyć, bądź
zdo być ta niej czę ści umun du ro wa nia, niech po da je na mia -
ry. Spodnie za 450 zło tych – NIE SA MO WI TE.

I da lej o pie nią dzach:
(...) na le ży za dzwo nić lub udać się do skle pu ty pu „Cam -

pus”, a od pra cow ni ka te goż skle pu uzy skać od po wie dzi
na na stę pu ją ce py ta nia: czy w asor ty men cie skle pu są np.
spodnie, w któ rych jest w la to względ nie chłod no? Je że li od -
po wiedź jest twier dzą ca, za da je my py ta nie nr 2: ja ka jest
ce na przed mio to wych spodni? Po uzy ska niu od po wie dzi
i na to py ta nie, za da je my py ta nie nr 3: czy w przy pad ku
za mó wie nia na ja kieś 50 tys. sztuk moż na li czyć na ja kiś
ra ba cik?

Choć z dru giej stro ny, mój dzia dek ma wiał, że je ste -
śmy za bied ni, by ku po wać ta nie rze czy. Czy to się
spraw dzi ło w przy pad ku no wych mun du rów? �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. An drzej Mi tu ra
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A mi się wy da je ko le dzy, że trosz kę prze sa dza cie. Pra co wa łem
już w zie lo nym mo ro, póź niej nie bie ski mun du rek, czar ne mo ro,

a te raz to no we cu do. Fakt, jest trosz kę cie pło, ale czy w czar nym
mo ro by ło przy jem niej? Na pew no nie. Ja oso bi ście je stem za do wo lo ny,
a pra cu ję na uli cy w OPI i no wy mun dur jest na pew no lep szy niż czar ne,
gru be mo ro (...) – frag ment wy po wie dzi na IFP.

Kobieta? Mężczyzna? Nowe mundury są tylko męskie

�
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Oszczęd no ści a WSPol.
Z ogrom nym za in te re so wa niem śle dzę od kil ku ty -

go dni to czą cą sie na Wa szych ła mach dys ku sję na te -
mat ko niecz no ści zmian w sys te mie szko le nia
po li cjan tów. W peł ni zga dzam się z po glą da mi insp.
Tre li i gen. insp. Ma te ju ka, któ rzy uwa ża ją, że szko -
ły po li cyj ne w do tych cza so wym kształ cie i struk tu -

rze or ga ni za cyj nej nie ma ją ra cji by tu. Dzi wi mnie je dy nie, że tak ła two
go dzą się oby dwaj z sy tu acją pa nu ją cą w Wyż szej Szko le Po li cji
w Szczyt nie. Mo im zda niem ja ko oso by od po wie dzial ne za ca łą Po li cję
nie po win ni go dzić sie z fak tem, że w sy tu acji, kie dy na wszyst ko w re -
sor cie spraw we wnętrz nych bra ku je pie nię dzy, w Szczyt nie za pie nią dze
MSWiA kształ ci się tzw. cy wi lów na kie run kach ad mi ni stra cja i bez pie -
czeń stwo we wnętrz ne. By ło by to mo że zro zu mia łe w sy tu acji bra ku kan -
dy da tów do Po li cji (re sor tu) o ta kich kwa li fi ka cjach, ale dzi siaj co rocz nie
stu dia o ta kim pro fi lu koń czy kil ka ty się cy osób, z któ rych wie le ma rzy
o pra cy ja kiej kol wiek, nie mó wiąc już o Po li cji. Tym cza sem pro wa dze -
nie stu diów w ta kim za kre sie wy ma ga za trud nie nia na wy so ko płat nych
eta tach osób, dla któ rych WSPol. w Szczyt nie jest czę sto ko lej ną do brze
płat ną sy ne ku rą. War to zwró cić uwa gę, że za pen sję oso by za trud nio nej
na sta no wi sku pro fe so ra w Szczyt nie moż na za trud nić np. trzech dziel -
ni co wych. Ko niecz ność za trud nie nia okre ślo nej licz by bar dzo do brze opła -
ca nych pra cow ni ków na uko wych wy ni ka z prze pi sów wa run ku ją cych
pro wa dze nie stu diów wyż szych, ale czy na praw dę mu si na tym tra cić Po -
li cja? Prze cież pie nią dze kie ro wa ne z MSWiA do Szczyt na na pro wa -
dze nie stu diów dla osób spo za re sor tu mo gły by tra fić do jed no stek i szkół
szko lą cych po li cjan tów z więk szym po żyt kiem dla ca łej Po li cji. Na uczy -
cie le w Szczyt nie są w na praw dę kom for to wej sy tu acji: z jed nej stro ny
pen sum dy dak tycz ne wy ni ka ją ce z usta wy o szkol nic twie wyż szym (np.
ad iunkt – dok tor 210 go dzin w ska li ro ku aka de mic kie go) i in ne przy wi -
le je wy ni ka ją ce z tej usta wy, z dru giej zaś wszyst kie ko rzy ści wy ni ka ją -
ce z fak tu by cia po li cjan tem. Są dzę, że funk cjo no wa nie szko ły
w Szczyt nie wy ma ga wni kli we go przyj rze nia się te mu pro ble mo wi za -
rów no przez kie row nic two KGP, jak i MSWiA.

Po zdro wie nia dla ze spo łu ga ze ty
Czy tel nik ze Szczyt na

Sport w Po li cji
Mi ło po pa trzeć na zdję cia, gdzie nasz ko men dant

głów ny Po li cji w stro ju spor to wym po ka zu je, że jest
spraw ny fi zycz nie. Nie je den z prze ło żo nych po wi nien
z nie go brać przy kład. Za cho wa nie ta kie mo ty wu je
in nych po li cjan tów do dba nia o swo ją kon dy cję fi -
zycz ną. Nie ukry wam, że pi sząc do re dak cji, oba -

wiam się o swo ją przy szłość, ale nie mo gę stać obok i pa trzeć, jak to
wszyst ko tak pięk nie wy glą da. Na ła mach Wa sze go pi sma czę sto pre zen -
tu je cie syl wet ki osób, któ re są po li cjan ta mi i spor tow ca mi. Pięk nie jest to
wszyst ko opi sa ne, po ka za ne. Rze czy wi stość jest jed nak in na. Je stem po li -
cjan tem dba ją cym o swo ją spraw ność fi zycz ną. Nie wy obra żam so bie po -
li cjan ta, któ ry nie po tra fi do go nić i za trzy mać oso by po dej rza nej o ja kieś
prze stęp stwo. Roz cza ro wu je mnie to, że po skoń cze niu kur su pod sta wo we -
go do jed no stek li nio wych tra fia ją oso by, któ re mia ły by z tym pro blem. Każ -
de mu po li cjan to wi przy słu gu ją dwie go dzi ny wy cho wa nia fi zycz ne go
pod czas służ by, jed nak że pięk nie wy glą da to tyl ko na pa pie rze. Nikt nie
zwra ca na to uwa gi i wprost prze ciw nie – prze ło że ni utrud nia ją po li cjan -
to wi upra wia nie ja kie goś spor tu. Nie ma rów nież żad nej mo ty wa cji, aby
po li cjan ci by li spraw ni fi zycz nie, a prze cież jest to pod sta wą do zo sta nia
funk cjo na riu szem Po li cji. Je stem prze ko na ny, że nie je den prze ło żo ny miał -
by pro ble my z za trzy ma niem spraw cy w po ści gu pod czas pa tro lu pie sze go.

Wra ca jąc do ar ty ku łu umiesz czo ne go w sierp niu 2009 r. i me czu po -
mię dzy po li cjan ta mi i ar ty sta mi, cel bar dzo szczyt ny i szla chet ny. Dziw -
nie jed nak wy glą da, jak nasz ko men dant głów ny Po li cji na ko szul ce ma
na pis KGP, a obok re kla mę PKO Bank Pol ski. Zo sta wiam to bez ko -
men ta rza. Wy gląd stro jów świad czy, że są no we. Pew nie bę dę się po wta -
rzał, ale w trak cie trwa ją ce go kry zy su chęt nie bym się do wie dział, z ja kich
fun du szy zo sta ły one ku pio ne. Ja wspól nie z mo imi ko le ga mi tyl ko mo -
że my po zaz dro ścić, gdyż my mu sie li śmy so bie ku pić stro je za wła sne pie -
nią dze, aby wy stą pić m.in. na fe sty nie or ga ni zo wa nym w ce lu wspar cia
na sze go cho re go ko le gi. No cóż, to są dwa cał kiem in ne świa ty – KGP
i jed nost ki z pierw szej li nii, gdzie nikt tak na praw dę się z na mi nie li czy.
Na wet w Świę to Po li cji za po mi na się o nas, a prze cież to my je ste śmy
Po li cjan ta mi. Pi sząc tych kil ka słów, chciał bym, aby re dak cja mie sięcz -
ni ka „Po li cja” re al nie po de szła do pro ble mu sportu w Po li cji.

Po li cjant z woj. lu bel skie go
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Mun du ro wi z me da la mi
Po raz czwar ty re pre zen ta cja pol skich po li cjan tów i stra ża ków

wzię ła udział w Świa to wych Igrzy skach Po li cji i Stra ży, któ re od -
by ły się na prze ło mie lip ca i sierp nia w Ko lum bii Bry tyj skiej w Ka -
na dzie. Pol ska eki pa zdo by ła łącz nie 48 me da li, z któ rych po ło wa
przy pa dła ośmior gu po li cyj nym spor tow com. W eki pie by ła jed -
na ko bie ta – mł. asp. Alek san dra Sa ra ceń, o któ rej pi sa li śmy w nu -
me rze czerw co wym „Po li cji 997”. Na igrzy skach zdo by ła dwa
brą zo we me da le w pły wa niu i bie gu prze ła jo wym oraz zło to w pół -
ma ra to nie. Re kor dzi sta, pod insp. Ta de usz Stu chlik, ko men dant
KP I w Za brzu, przy wiózł sześć krąż ków: trzy zło te, dwa srebr ne
i je den brą zo wy (w pły wa niu i w szta fe cie tria th lo no wej). Z gar -
ni zo nu łódz kie go wy star to wa li nad kom. Bog dan Waw rzyń czak
i sierż. Zbi gniew Waw rzyń czak; pierw szy zdo był sre bro w wy ci -
ska niu sztan gi le żąc i brąz w dwu bo ju, dru gi po dwój ne zło to
w kul tu ry sty ce i dwu bo ju. Pierw sze Świa to we Igrzy ska Po li cji
i Stra ży od by ły się w 1985 r. w San Jo se w USA. W te go rocz nych
zma ga niach wzię ło udział po nad 10 tys. za wod ni ków z 70 kra jów.
Ko lej ne za wo dy mun du ro wych już za dwa la ta w No wym Jor ku,
a w 2013 r. – w Bel fa ście. �

AW
zdj. A. Mi tu ra

Policyjni medaliści (od lewej): kom. Witold Kreihs (2 złote),
podinsp. Tadeusz Stuchlik (3 złote, 2 srebrne i brązowy), 
podinsp. Maciej Wojciechowski (3 złote i srebrny), 
mł. asp. Janusz Miketa (2 złote i brązowy), mł. asp. Aleksandra
Saraceń (złoty, 2 brązowe), podinsp. Tomasz Kubicki (srebrny)

Mówi nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk,
pierwszy zastępca komendanta głównego
Policji, odpowiedzialny między innymi
za szkolnictwo policyjne:

–Za cznĳ my od te go, cze go się od szkół ocze ku -

je i ja kie są ich prio ry te ty. Po nad 60 pro cent

ich dzia łal no ści to szko le nie pod sta wo -

we. I w tym wzglę dzie oszczęd no ści być nie mo że. Resz -

ta to do sko na le nie za wo do we po li cjan tów. Czy

wszyst kie te kur sy i szko le nia mu szą być re ali zo wa ne

w szko łach, czy nie mo że my ich re ali zo wać w ko men -

dach wo je wódz kich? Czy to wła sny mi si ła mi, czy z wy -

ko rzy sta niem sił ze wnętrz nych? I dru ga spra wa: czy tak

per ma nent nie mu si my wszyst kich szko lić? Ma my mnó -

stwo świet nie wy szko lo nych lu dzi, któ rzy po krót kim

cza sie prze cho dzą do in nej pra cy i szko lą się w in nym

za kre sie. Nas po pro stu na to nie stać. Po pro si li śmy ko -

men dan tów wo je wódz kich, że by prze ana li zo wa li, jak

wy ko rzy stu ją ab sol wen tów szko leń. Mo że my zmie nić

funk cjo no wa nie szkół, nie ru sza jąc sta bil ne go już sys te -

mu szkol nic twa. 

20 PRO CENT DO PRZE NIE SIE NIA
Po ana li zach eko no micz nych osza co wa li śmy, że alo ka cja

sił szkół po li cyj nych po win na do ty czyć oko ło 20 pro cent

sił. Po tem ko men dan ci szkół ana li zo wa li, czy te ocze ki -

wa nia są re al ne, czy pro gi są zbyt wy so kie, czy też mo -

gą zro bić coś wię cej, nie tra cąc zdol no ści szko le nia.

Ta część lu dzi, któ ra nie jest nie zbęd na, mo że zo stać

prze nie sio na do jed no stek. W szko łach są prze cież oso -

by, któ re ma ją kil ka lat służ by zwią za nej wy łącz nie ze

szko łą. Ja się pod czymś ta kim nie pod pi su ję. Niech ci

lu dzie pój dą do jed no stek, po pra cu ją tro chę i być mo że

za ja kiś czas bę dą do bry mi wy kła dow ca mi. Nie ste ty, nie

do pra co wa li śmy się do tąd ta kie go sys te mu do bo ru ka -

dry, że by pra ca w szko le by ła zwień cze niem ka rie ry do -

świad czo ne go po li cjan ta. 

PRAK TY CY DO SZKO LE NIA
Uwa żam, że w szko łach mu si my zo sta wić me to dy ków

do sko na le nia za wo do we go, któ rzy przy go tu ją szko le nia,

ale prze pro wa dzą je lu dzie ścią gnię ci z Pol ski. I nad tym

bę dzie my pra co wać, że by by li to nie tyl ko wy kła dow cy

sto wa rzy sze ni, ale i oso by de le go wa ne z jed no stek.

Trze ba oczy wi ście mieć pew ne bo nu sy i za chę ty dla

tych lu dzi i dla ich prze ło żo nych, że by chcie li ich pusz -

czać. Ale to już mo je za da nie. To nie po trwa mie siąc czy

dwa, ale je ste śmy zde ter mi no wa ni i bę dzie my do te go

dą ży li. 

Dziś je ste śmy na eta pie dys ku sji: z któ rych szko leń

mo że my zre zy gno wać, któ re mo że my odło żyć w cza sie.

Za sta na wia my się też nad wpro wa dze niem kon ku ren -

cyj no ści szkół. One przy go tu ją szko le nia, a KWP za nie

za pła cą. Wte dy ko men dan ci za sta no wią się, ilu lu dzi po -

trze bu ją wy słać. Bo dzi siaj szko ły to ta kie mły ny, któ re

mie lą, ale za du żo nas to kosz to wa ło i kosz tu je. Je stem

prze ko na ny, że po spo koj nej ana li zie wszy scy za trud nie -

ni w szko łach znaj dą w Po li cji swo je miej sce. Ja ko kie -

row nic two KGP stwo rzy li śmy sys tem prze cho dze nia

na praw dę opty mal ny. W fir mach pry wat nych by ło by to

nie moż li we. Da je my etat, pie nią dze, czło wie ka – ko -

men dan tów jed no stek nic to nie kosz tu je. Oczy wi ście,

zda rza się, że ktoś po kil ku na stu la tach w szko le mó wi,

że on nie przej dzie do jed nost ki te re no wej. No, trud no. 

SY TU ACJA DO ZRO ZU MIE NIA
Li czeb ność ka dry szkół wy ni ka ła z pen sum, któ re

przed la ty by ło wpro wa dzo ne de cy zją ko men dan ta

głów ne go. A że wy no si ło 2–4 go dzi ny dzien nie, ka dra

by ła licz na. 

To sy tu acja trud na. Jest nie po kój, plot ki, nie pew ność.

Sta ra my się prze ka zać lu dziom rze czo wą wie dzę, ale

TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       sierpień 2009 r.10

Co się zmienia
w policyjnym szkolnictwie

Wracając na „szkolne podwórko”, mleko się rozlało. Grunt został fachowo przygotowany, w teren poszedł jasny
przekaz, szkoda tylko, że działo się to głównie w mediach, boli szczególnie, bo prym wiodła tu gazeta policyjna, 
a że nigdy nie byliśmy specjalnie lubiani, to też nikt specjalnie nas nie pożałuje. Łatwy cel. I tak niemal niewidocznie
zlikwidowano jedną ze szkół policyjnych. Jak, ano tak. W Legionowie 77 policjantów do przeniesienia; 80 cywilów
do zwolnienia; w Słupsku 46 policjantów i 70 cywilów, w Katowicach 40 policjantów, 50 cywilów; w Pile 31 osób.
Łącznie niemal 400 ludzi. Pytanie, czy to już wszyscy i czy to już koniec „reform”? I od razu drugie pytanie, dlaczego
w tej wyliczance zabrakło Szczytna, to jest, czy też nie jest szkoła policyjna? Chyba w jakimś stopniu jest
finansowana z naszego budżetu?

Fragment listu nadkom. Jacka Kosmatego z SP w Katowicach na temat zmian w Policji

Wpierw szej po ło wie go ście wy gry wa li 5:1, w dru giej był re mis.
Osta tecz nie cha ry ta tyw ny mecz pił kar ski Po li cja kon tra re -
pre zen ta cja gwiazd wy gra li ak to rzy. Po ubie gło rocz nym

prze gra nym me czu za po wia da li re wanż. Uda ło się, nie ste ty.
22 lip ca na war szaw skim sta dio nie Gwar dii sta nę li na prze ciw ko sie -
bie: po li cjan ci, wśród któ rych by li m.in. ko men dant głów ny An drzej Ma -
te juk ja ko ka pi tan, je go za stęp ca An drzej Tre la, dy rek tor De par ta men tu
Ana liz i Nad zo ru MSWiA Ja cek Za lew ski, ak tor Ma rek Wło dar czyk i funk cjo -
na riu sze KGP i KSP, oraz go ście: Do ro ta Sta liń ska, Ra do sław Pa zu ra, Piotr
Zelt, Ro bert Mo skwa, An drzej An drze jew ski, Ma ciej Szczę sny i To masz Iwan
pod wo dzą Da riu sza Dzie ka now skie go. Mecz re la cjo no wał Da riusz Szpa -
kow ski.
W prze rwie, pod czas li cy ta cji ko szu lek z pod pi sa mi gwiazd, ze bra no po -
nad 1000 zł, a w pusz kach z lo go Fun da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom
po Po le głych Po li cjan tach uzbie ra ło się po nad 3400 zł – do chód z ca łej im -
pre zy prze zna czo ny był wła śnie na rzecz fun da cji. Mecz zorganizowali: Zarząd
Wojewódzki NSZZP KGP, Zarząd w Warszawie CBŚ KGP, KGP �

AW
zdj. P. Kacak (1), A. Mi tu ra (4), M. Wicik (1)
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Rewanż (niestety) udany

Narada komendantów, od lewej: 
Andrzej Trela, Andrzej Matejuk

Zacięta piłkarska walka trwała 
do ostatniego gwizdka

Licytację koszulki z autografami gwiazd
prowadziło dwóch panów Dariuszów:
Szpakowski i Dziekanowski

Pani prezes fundacji Irena Zając pilnowała,
aby puszki nie pozostały puste

Złoty puchar przypadł drużynie aktorów,
srebrny – policjantom
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Przed wo jen ny po li cjant, bo o nim tu mo wa, nie
miał ła twe go ży cia. Je go służ ba trwa ła prak tycz -
nie non stop, za nie wiel kie w su mie wy na gro dze -

nie. Na każ dym kro ku spo ty ka ły go tyl ko na ka zy
i zakazy. Kar ność i po słu szeń stwo wo bec prze ło żo nych,
usłuż ność wo bec ko le gów, grzecz ność dla wszyst kich
wo kół, a przy tym jesz cze nie zbęd na ener gia i spraw -
ność przy wy ko ny wa niu obo wiąz ków służ bo wych. No i,
broń Bo że, żad nych „sko ków w bok”, ła ma nia dys cy pli -
ny czy obo wią zu ją ce go pra wa. Bo za to gro zi ła od po wie -
dzial ność kar na.

WZÓR CNÓT WSZE LA KICH 
Przy się gam Pa nu Bo gu Wszech mo gą ce mu na po wie rzo nym
mi sta no wi sku po ży tek Pań stwa Pol skie go oraz do bro pu -
blicz ne mieć za wsze przed oczy ma, wła dzy zwierzch niej
Pań stwa Pol skie go wier no ści do cho wy wać, wszyst kich oby -
wa te li kra ju w rów nym ma jąc za cho wa niu, prze pi sów pra -
wa strzec pil nie, obo wiąz ki swo je speł niać gor li wie
i su mien nie, roz ka zy prze ło żo nych wy ko ny wać do kład nie,
ta jem ni cy urzę do wej do cho wać. Tak mi Pa nie Bo że do po -
móż. 

Po 24 lip ca 1919 r. sło wa tej przy się gi wy po wia dał każ -
dy kan dy dat wstę pu ją cy w sze re gi no wo utwo rzo nej Po -
li cji Pań stwo wej. Aby uła twić mu szyb kie przy swo je nie
tych za sad, otrzy my wał je w for mie de ka lo go wych „przy -
ka zań”.

Pierw szy ta ki de ka log uka zał się w Ilu stro wa nym Ka -
len da rzu Po wszech nym In for ma cyj nym Po li cji Pań stwo -

wej Zie mi Wi leń skiej na rok 1923
i za wie rał dzie sięć „przy ka zań”,
dru gi – w Ga ze cie Ad mi ni stra cji
i Po li cji Pań stwo wej w 1931 r.
i tak że w swo ich dzie się ciu re gu -
łach ak cen to wał m.in. ko niecz -
ność kie ro wa nia się ho no rem
i in te re sem oj czy zny oraz spra wie -
dli wym wy ko rzy sty wa niem swo -
ich upraw nień służ bo wych.
W 1938 r. w ty go dni ku Na Po ste -
run ku wy dru ko wa no czter na ście
no wych, a wła ści wie roz sze rzo -
nych tyl ko „przy ka zań” dla funk -
cjo na riu szy PP, któ re mia ły
sta no wić dro go wska zy w cięż kiej
i od po wie dzial nej pra cy po li cjan ta.
Pod kre ślo no w nich m.in. wia rę
w Bo ga, po świę ce nie dla oj czy zny,

pie lę gno wa nie tra dy cji, od da nie spo łecz nej służ bie oraz
sta łe pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych.

„De ka lo gi” i usta wy po li cyj ne okre śla ły tyl ko ogól ne
wzor ce za cho wań, szcze gó ło wych na to miast pod po wie -
dzi w kon kret nych sy tu acjach (w służ bie i po za nią)
udzie la ły in struk cje. Jed ną z pierw szych by ła Tym cza so -
wa In struk cja dla Po li cji Pań stwo wej z 3 lipca 1920 r. Sta -
no wi ła ona nie tyl ko etycz ny ko deks po stę po wa nia dla
każ de go po li cjan ta, ale by ła rów nież w pew nym stop niu
uży tecz nym po rad ni kiem z za kre su kor po ra cyj ne go sa -
vo ir -vi vre’u.

Już na wstę pie przy po mi na ła, że po li cjant za wsze po -
wi nien pa mię tać o tem, że je go za cho wa nie się w ży ciu pry -
wat nem szcze gól nie zwra ca na sie bie uwa gę i od da ne jest
nie za wsze życz li we mu są do wi. Dla te go ści słe prze strze -
ga nie pra wa, uni ka nie w za cho wa niu wszyst kie go, co
mo gło by wy wo łać nie przy chyl ność opi nii pu blicz nej –
to obo wiąz ki, któ rych mu siał prze strze gać nie tyl ko sam
po li cjant, ale rów nież je go ro dzi na. 

„BAR POD SET KĄ” WY KLU CZO NY
Do czy nów na gan nych, któ re po cią ga ły za so bą od po -
wie dzial ność dys cy pli nar ną, za li cza no zwłasz cza nad uży -
wa nie al ko ho lu przez po li cjan tów, ule ga nie ha zar do wi,
za cią ga nie dłu gów i w ogó le pro wa dze nie gor szą ce go –
w spo łecz nej oce nie – try bu ży cia. Funk cjo na riu sze
musieli się też wy strze gać lo ka li roz ryw ko wych 
po wszech nie uzna wa nych za mor dow nie i spe lun ki.
Mie li tam ab so lut ny za kaz wstę pu, na wet po go dzi nach
pra cy. Ko men dant głów ny PP okre so wo pod pi sy wał na -
wet li sty ta kich szem ra nych wy szyn ków, w któ rych po -
byt funk cjo na riu sza nie li co wał z god no ścią urzęd ni ka
pań stwo we go. By ły one wy wie sza ne w jed nost kach PP
w wi docz nych miej scach.

Na czar nej po li cyj nej li ście zna lazł się m.in.
popularny war szaw ski „Bar pod set ką” przy ul. Mar szał -
kow skiej 100, któ ry ne ga tyw nie zwe ry fi ko wa no
w kwiet niu 1925 r. roz ka zem nr 285 ko men dan ta głów -
ne go PP. Przez bli sko rok, do cza su re ha bi li ta cji te go
przy byt ku, sto łecz ni stró że pra wa i pra cow ni cy MSW
sze ro kim łukiem mu sie li omi jać go ścin ne po dwo je 
lo ka lu. 

Umun du ro wa nym po li cjan tom nie wol no też by ło
cho dzić na wy ści gi kon ne (chy ba że służ bo wo), nie mo -
gli brać udzia łu w za kła dach to ta li za to ra, ogra ni cza no
tak że ich ak tyw ność w ak cjach do bro czyn nych. Su ro wo
za bro nio ne by ło przyj mo wa nie ja kich kol wiek na gród
bez po śred nio z rąk wdzięcz nych ofia ro daw ców. Jak kol -
wiek ta for ma po dzię ko wa nia by ła wów czas po wszech -
nie ak cep to wa na, to jed nak oso by lub in sty tu cje
pra gną ce wy na gro dzić funk cjo na riu sza(y) za wy jąt ko -
we za an ga żo wa nie i osią gnię ty suk ces wy kryw czy, mu -
sia ły dro gą ofi cjal ną zwra cać się bez po śred nio do ich
prze ło żo nych i tam skła dać „do wo dy swe go uzna nia”.

24 POLICJA 997       wrzesień 2009 r.90 LAT POLSKIEJ POLICJI

Policyjny etos
Musiał być wierny i uczciwy. W każdej chwili gotów
do interwencji, pomocy i poświęcenia. Z mundurem nie rozstawał
się nigdy. Tego wymagała zawodowa etyka.

Droga policjanta 
do ołtarza była ciernista,
ale kto już ją przebył,
tworzył przykładny
związek małżeński 
(na zdj. bracia Józef 
i Marian Podolscy 
z rodzinami, 
Mielec 1931 r.)
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Prze ło że ni też, a nie dar czyń cy, de cy do wa li o pro cen to -
wym po dzia le otrzy ma nych środ ków, któ ry mi naj czę -
ściej by ły pie nią dze.

Fi nan se po li cjan tów znaj do wa ły się pod szcze gól nym
nad zo rem zwierzch ni ków. Nie by ło w tym nic dziw ne -
go, cho dzi ło bo wiem o wy eli mi no wa nie po ja wia ją cych
się w for ma cji – wca le nie rzad kich – przy pad ków 
ko rup cji. 

Po za wszel ki mi po dej rze nia mi o dzia ła nie z chę ci zy -
sku mu sia ły znaj do wać się tak że żo ny funk cjo na riu szy
PP. Dla te go wśród przed się bior czych bu si nesswo men
po ste run ko wy nie miał cze go szu kać. Je go przy szła mał -
żon ka nie mo gła po sia dać żad ne go pry wat ne go „in te re -
su”, wy ma ga ją ce go kon ce sji (np. re stau ra cji, ka wiar ni,
ki ne ma to gra fu), ani też pro wa dzić han dlu ar ty ku ła mi
spo żyw czy mi i wy ro ba mi fa brycz ny mi, z wy jąt kiem
przed mio tów rę ko dziel ni czych. Mo gła na to miast za rob -
ko wać cha łup ni czo, od da jąc się np. kra wiec twu lub in -
ne mu rze mio słu. To by ło do brze wi dzia ne.

ŻO NA WE DŁUG RE GU LA MI NU
In ge ren cja w ży cie ro dzin ne przed wo jen nych po li cjan -
tów po su nię ta by ła tak da le ko, że nie jed no krot nie sta -
wa li oni przed dy le ma tem: żo na czy dal sza służ ba
w po li cji. Za bro nio no bo wiem – bez zgo dy prze ło żo nych
– wstę po wa nia w związ ki mał żeń skie niż szym funk cjo -
na riu szom po zo sta ją cym w okre sie prób nym (tj. dwu -
let nim po wstą pie niu do po li cji). W po zo sta łych
sy tu acjach każ dy po li cjant był zo bo wią za ny za wia do mić
swe go zwierzch ni ka dro gą służ bo wą o zmia nie sta nu cy -
wil ne go. Je śli jed nak za mie rzo ny zwią zek mał żeń ski
miał by nad szarp nąć do bre imię for ma cji, prze ło żo ny 
za wsze mógł po sta wić we to.

Co cie ka we, z bie giem lat tych dra koń skich prze pi -
sów nie pró bo wa no wca le li be ra li zo wać. W 1935 r. na -
wet je za ostrzo no, wpro wa dza jąc obo wią zek zmia ny
miej sca za miesz ka nia, je śli uko cha na po li cjan ta miesz -
ka ła w miej scu peł nie nia je go służ by. Po nad to po ste -
run ko wi i star si po ste run ko wi mu sie li prze słu żyć
w po li cji 7 lat oraz wy ka zać, że su ma mie sięcz ne go do -
cho du na rze czo nych od po wia da po bo rom co naj mniej
przo dow ni ka.

We wrze śniu 1938 r. uka za ło się no we roz po rzą dze -
nie mi ni stra SW w spra wie za wie ra nia związ ków mał -
żeń skich przez funk cjo na riu szy PP. Zła go dzo no w nim
wy móg 7-let niej ka ren cji, wli cza jąc do okre su ocze ki -
wa nia czas służ by w cha rak te rze sze re go we go po li cji,
służ bę przy go to waw czą pra cow ni ka kon trak to we go,
służ bę w woj sku lub in nym urzę dzie pań stwo wym. 
Po za tym po li cjant mu siał pod pi sać od po wied nie
oświad cze nie, że przyj mu je te „wa run ki”. Brak je go
zgo dy rów nał się z na tych mia sto wym zwol nie niem.
Sen ty men tów nie by ło.

ZE RO PO LI TY KI
Po cząt ko wo rów nież spra wa poglądów po li tycz nych 
ów cze snych stró żów po rząd ku wy glą da ła jed no znacz nie:
funk cjo na riu sze Milicji Lu do wej i Po li cji Ko mu nal nej
z lat 1918–1919 ofi cjal nie nie mo gli de kla ro wać swych
sym pa tii któ rej kol wiek z par tii; po zba wio no ich też bier -
ne go, jak i czyn ne go pra wa wy bor cze go. Na szczę ście
po uchwa le niu usta wy o po li cji zre zy gno wa no z tych ry -

go ry stycz nych za pi sów. Tym cza so -
wa in struk cja dla Po li cji Pań stwo -
wej pod kre śla ła, że wszy scy
funk cjo na riu sze PP bez wy jąt ku
ma ją za cho wać bez względ ną obiek -
tyw ność pod wzglę dem po li tycz nym,
a w par. 6 za bra nia ła im udzia łu
w ja kich kol wiek pu blicz nych de -
mon stra cjach. W ko lej nym pa ra -
gra fie orze ka ła, że funk cjo na riusz
po li cji nie mo że być człon kiem żad -
ne go sto wa rzy sze nia lub stron nic -
twa; człon kiem zaś sto wa rzy szeń
kul tu ral nych, oświa to wych i spo -
łecz nych mo że być tyl ko za po zwo -
le niem swo jej wła dzy prze ło żo nej.

Ów cze sny ko men dant głów ny
PP gen. insp. Wik tor Ho szow ski
na każ dej na ra dzie służ bo wej pod -
kre ślał, że wszyst kie le gal ne par -
tie po li tycz ne na le ży trak to wać
na rów ni. Win ni zaś nie prze strze -
ga nia tych za rzą dzeń mie li być po -
cią ga ni do od po wie dzial no ści
dys cy pli nar nej.

Mi mo wy raź nych za le ceń prze strze ga nia za sa dy apo li -
tycz no ści w la tach 1919–1926 prze wa gę w kie row nic twie
PP mie li zwo len ni cy pra wi cy – twier dzi dr Ro bert Li -
twiń ski, pra cow nik na uko wy UMCS w Lu bli nie. Świad -
czą o tym wy da rze nia w War sza wie w grud niu 1922 r.,
po za ma chu na pre zy den ta Gabriela Na ru to wi cza, in wi -
gi la cja Józefa Pił sud skie go przez służ by po li cyj ne, a tak -
że po wo ła nie w struk tu rze PP po li cji po li tycz nej.

Po prze wro cie ma jo wym w 1926 r. ofi cjal na pro pa gan -
da na dal lan so wa ła te zę o apo li tycz no ści i bez par tyj no ści
Po li cji Pań stwo wej. Jed nak hoł dy skła da ne przez ko lej -
ne kie row nic twa PP mar szał ko wi Pił sud skie mu (choć by
z oka zji imie nin czy w dniu Świę ta Nie -
pod le gło ści) oraz manifestacyjne po -
pie ra nie ini cja tyw pro rzą do wych, zda ją
się prze czyć tej te zie.

W PRL
W okre sie PRL nikt nie miał wąt pli wo -
ści, po któ rej stro nie sto ją or ga na bez -
pie czeń stwa pań stwa. Mi li cjan ci sta li
się „żoł nie rza mi par tii”, a ich głów nym
za da niem – zgod nie z ro tą ślu bo wa nia
– by ła wier na służ ba so cja li stycz nej Oj -
czyź nie.

Dziś, kie dy ta je dy nie słusz na ide -
olo gia jest już tyl ko przy krym wspo -
mnie niem, po li cja „wró ci ła” do lu dzi.
Wpro wa dzo ne Za rzą dze niem nr 805
Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 31
grud nia 2003 r. za sa dy ety ki za wo do wej
po li cjan ta pod kre śla ją to, co naj waż -
niej sze – je go słu żeb ną ro lę wo bec spo -
łe czeń stwa. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. R. Litwiński: Korpus Policji w II RP

25wrzesień 2009 r.       POLICJA 997 90 LAT POLSKIEJ POLICJI

Policyjne przykazania 
z 1938 r. brzmią jak
kodeks moralny
„żołnierzy” Armii
Zbawienia

Z mundurem
przedwojenny
posterunkowy nie
rozstawał się nawet po
służbie (na zdj. post. 
S. Janiec  z Lublina 
na spacerze z synkiem)

24-25.09:Layout 6  8/24/09  9:50 PM  Page 25



W 2001 ro ku, po czte rech la tach obo wią zy wa nia
usta wy, dr Zbi gniew Rau, wów czas ofi cer w Ko -
men dzie Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna niu

(póź niej – od ma ja 2007 do sierp nia 2007 wi ce mi ni ster
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, obec nie czło nek
Ra dy Kon sul ta cyj nej przy Sze fie Agen cji Bez pie czeń -
stwa We wnętrz ne go, współ twór ca Pol skiej Plat for my
Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, czło nek Pol skie go To -
wa rzy stwa Kry mi no lo gicz ne go) ba dał przy dat ność
świad ków ko ron nych w zwal cza niu prze stęp czo ści zor -
ga ni zo wa nej. W 2009 ro ku po wtó rzył ba da nie na ten
sam te mat i po rów nał wy ni ki. 

Ba da niu an kie to we mu w oby dwu przy pad kach po da -
nych zo sta ło po nad 60 proc. ob ję tych ochro ną świad ków
ko ron nych. 

KORUMPOWANIE WŁADZY
Pierw sza gru pa py tań do ty czy ła wie dzy, ja ką świad ko -
wie ko ron ni po sia da ją na te mat wpły wu zor ga ni zo wa -
nych grup prze stęp czych na dzia ła nie i de cy zje władz
róż nych szcze bli. 

I tak na py ta nie: Czy sze fo wie grup prze stęp czych
ma ją wpływ na lo kal ne wła dze i w ja kiej ska li? 24
proc. świad ków (w 2001 ro ku – 28 proc.) okre śli ło ten
wpływ ja ko bar dzo du ży, 22 proc. (w 2001 – 39 proc.) 
ja ko du ży, 33 proc. ja ko śred ni (w 2001 – 32 proc.). 

Co cie ka we, za rów no w ro ku 2009, jak i w 2001 – nie
by ło na to py ta nie ani jed nej od po wie dzi brzmią cej „nie
ma ją”.

Na to sa mo py ta nie, ale w od nie sie niu do wy so kich
władz ad mi ni stra cyj no -pań stwo wych, na bar dzo du ży
wpływ wska za ło 11 proc. ba da nych (w 2001 – 14 proc.),
na du ży wpływ – 20 proc. (w 2001 – 27 proc.). 

I tu, po dob nie jak w przy pad ku władz sa mo rzą do -
wych, za rów no w 2001, jak i w 2009 ro ku ża den z ba da -
nych nie wy brał od po wie dzi, że dzia łal ność grup
prze stęp czych nie ma żad ne go wpły wu na de cy zje wyż -
szych władz pań stwo wych.

Każ de go z ba da nych świad ków ko ron nych za py ta no
tak że: Któ re z or ga nów pań stwo wych by ły obiek tem
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Ja kie kry te ria de cy du ją o ty po wa niu 
da ne go prze stęp cy na świad ka ko ron ne go? 

– Po pierw sze, oso ba ty po wa na do tej 
ro li mu si mieć na praw dę sze ro ką wie dzę
o dzia łal no ści gru py prze stęp czej, w któ rej
funk cjo nu je. Naj czę ściej szu ka my na śred -
nim szcze blu kie row ni czym, gdyż oso ba
z te go po zio mu ma kon takt za rów no z gó rą,
jak i ze szcze blem wy ko naw czym. Po wta -
rzam – naj czę ściej, ale nie jest to re gu łą.
Pro wa dząc roz po zna nie gru py, ana li zu jemy,
gdzie są sła be ogni wa, kto mógł by się zła -
mać i w ja kich oko licz no ściach. 

Po dru gie, kan dy dat na świad ka ko ron -
ne go mu si ce cho wać się du ży mi moż-
li wo ścia mi ada pta cyj ny mi w no wej rze czy -
wi sto ści w pro gra mie ochro ny świad ka.
Mu si świa do mie go dzić się na ob ni że nie
stan dar du ży cia. W pro gra mie ochro ny mo -
że my mu za pew nić ży cie na po zio mie ma -
te rial nym prze cięt ne go Po la ka, a jest on

na ogół znacz nie niż szy niż poziom, jaki
kan dy dat na świad ka miał do tych czas.
Mu si też być przy go to wa ny na wie le ogra -
ni czeń – swo bo dy po ru sza nia się, ko mu ni -
ko wa nia się itp. Zda rza się, że kan dy dat
po sia da ją cy du żą wie dzę o gru pie jest
chęt ny do współ pra cy, ale nie zga dza się
na dwa po zo sta łe wa run ki. Wte dy mu si my
z nie go zre zy gno wać.

Jak dłu go świa dek ko ron ny ob ję ty jest 
pro gra mem ochro ny i co de cy du je o je go
za koń cze niu? 

– Na to nie ma re guł, każ da spra wa jest
in na. Pro gra mem ob ję ci są za rów no sin gle,
jak i ca łe ro dzi ny. W cią gu 12 lat obo wią zy -
wa nia usta wy wie le pro gra mów zo sta ło za -
koń czo nych po zy tyw nie, a oso by ob ję te
ochro ną w peł ni za adap to wa ły się w no wym
ży ciu. Nie któ rzy ukoń czy li stu dia, ma ją bar -
dzo do brą pra cę, a na wet od po wie dzial ne

sta no wi ska. By ły też przy pad ki od wrot ne –
kil ku oso bom za na ru sze nie za sad okre ślo -
nych w usta wie cof nię to ochro nę i wró ci ły
one do aresz tu. 

Jak oce nia Pan przy dat ność usta wy
o świad ku ko ron nym dla zwal cza nia 
prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej?

– Przy pro gra mie ochro ny świad ka ko -
ron ne go pra cu ję od po cząt ku ist nie nia
usta wy. Jej efek ty oce niam bar dzo wy so ko.
Wszyst kie naj więk sze gru py prze stęp cze:
prusz kow ska, mo ko tow ska, „Kra ko wia ka”,
„Car ring to na”, „Oczki”, ośmior ni ca łódz ka
i wie le in nych zo sta ło roz bi tych w znacz nej
mie rze dzię ki świad kom ko ron nym. Te gru -
py, na wet je śli pró bu ją się od ra dzać, już ni -
gdy nie bę dą mia ły ta kiej si ły jak przed tem.
Usta wa da ła nam też moż li wość sze ro kiej
współ pra cy mię dzy na ro do wej w tym za kre -
sie, co wią że się z moż li wo ścią prze nie sie nia
na sze go świad ka za gra ni cę i od wrot nie –
ob ce go świad ka na te ren na sze go kra ju. �

ELŻ BIE TA SI TEK

O ochro nie świad ka ko ron ne go mó wi insp. Adam Ma rusz czak, 
za stęp ca dy rek to ra Cen tral ne go Biu ra Śledcze go

Anatomia gangu
Instytucję świadka koronnego wprowadzono do polskiego prawa
ustawą z czerwca 1997 roku zmienioną w lipcu 2006 roku. 
Liczba świadków koronnych jest tajemnicą, wiadomo tylko, 
że obecnie programem ochrony objętych jest około 100 świadków
i ich rodziny. 
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za in te re so wa nia gru py, w któ rej dzia łał? Aż 83 proc.
(a w 2001 jesz cze wię cej, bo 90 proc.) stwier dzi ło, że
or ga nem tym by ła Po li cja, a w na stęp nej ko lej no ści wy -
mie nia no pro ku ra tu rę, sąd, par la men ta rzy stów.

Na to miast na py ta nie: Czy bę dąc w gru pie prze -
stęp czej, spo tka li się ze sko rum po wa ny mi i współ -
pra cu ją cy mi z gru pą urzęd ni ka mi pań stwo wy mi?,
świad ko wie ko ron ni wska zy wa li naj czę ściej na sko rum -
po wa nych po li cjan tów, cel ni ków, urzęd ni ków ban ko -
wych, urzęd ni ków kon tro li skar bo wej, wyż szych
urzęd ni ków pań stwo wych, sę dziów. 

Pro wa dzą ce go ba da nia in te re so wa ło: Czy w gru pie
prze stęp czej, w któ rej dzia łał an kie to wa ny świa dek,
funk cjo no wa li kon sul tan ci? Aż 93 proc. ba da nych od -
po wie dzia ło twier dzą co, a z od po wie dzi na ko lej ne py -
ta nia wy ni ka ło, że kon sul tan ta mi, czy li do rad ca mi
li de rów grup, by li naj czę ściej ad wo ka ci, w dal szej ko lej -
no ści przed sta wi cie le or ga nów ści ga nia, pra cow ni cy
ban ków i wy żsi urzęd ni cy pań stwo wi.

WE WNĄTRZ GANGU
Dru ga gru pa py tań mia ła na ce lu roz po zna nie we -
wnętrz nych uwa run ko wań gru py prze stęp czej: wza jem -
nych re la cji, po dzia łu wła dzy, zwy cza jów. Cho dzi ło
zwłasz cza o zdo by cie in for ma cji: Ja kie czyn ni ki naj -
bar dziej dez or ga ni zu ją gru pę prze stęp czą.

Z czyn ni ków ze wnętrz nych za naj bar dziej nie bez -
piecz nych ba da ni uzna li po li cyj nych in for ma to rów
umiesz czo nych we wnątrz gru py (65 proc., w 2001 – 69
proc.). Na dru gim miej scu ba da ni wska zy wa li kon fi ska -
tę zy sków po cho dzą cych z prze stępstw. Rza dziej wska -
zy wa li na pod słuch te le fo nicz ny, spój ne i do brze
sto so wa ne pra wo, sto so wa nie za ku pu kon tro lo wa ne go,
do bre wy po sa że nie Po li cji czy szyb kie orze ka nie wy ro -
ków przez są dy. 

Z czyn ni ków we wnętrz nych za naj bar dziej nie bez -
piecz ne dla ist nie nia gru py naj czę ściej (54 proc. ba da -
nych w 2009, 70 proc. w 2001 r.) świad ko wie ko ron ni
wska zy wa li nie spra wie dli wy po dział zy sków, a w dal szej
ko lej no ści we wnętrz ne spo ry, nad uży wa nie al ko ho lu
i nar ko ty ków, ry wa li za cję o wyż szą po zy cję w gru pie.

Świad ków ko ron nych py ta no też: Ja kie są wię zi
mię dzy człon ka mi gru py? Naj wię cej od po wie dzi wska -
zy wa ło na wię zi fi nan so we (61 proc., mniej niż w ro -
ku 2001). Na dru gim miej scu wy mie nia no wię zi opar te
na stra chu, a licz ba wska zań by ła aż o 30 proc. wyż sza
niż w ro ku 2001. Prze ciw nie do licz by gło sów wska zu -
ją cych na wa gę wię zi przy jaź ni – tu o bli sko 20 proc.
zmniej szy ła się licz ba osób, któ re tak uwa ża ją. 

Wgląd w funk cjo no wa nie gru py prze stęp czej da ją też
od po wie dzi świad ków ko ron nych na py ta nie: Czy po -
dział wła dzy w gru pie jest opar ty na cią głej ry wa li -
za cji. Twier dzą co od po wie dzia ło na to py ta nie 70 proc.
ba da nych, pod czas gdy w ro ku 2001 – 64 proc. 

Py ta no tak że o zwy cza je w zor ga ni zo wa nej gru pie
prze stęp czej: 

Czy no wy czło nek gru py otrzy mu je opie ku na?
W 2009 ro ku było 65 proc. od po wie dzi twier dzą cych,
w 2001 – 77 proc. Czy ist nie je ja kiś osta tecz ny wa ru -
nek, aby uznać kan dy da ta za peł no praw ne go człon -
ka gru py? 53 proc. od po wie dzi twier dzą cych w 2009
ro ku, 38 proc. w 2001 ro ku. An kie to wa ni roz wi ja li tu

opi so wo swo je od po wie dzi, wy mie nia jąc ja ko wa ru nek
przy ję cia do gru py: wspól ne do ko ny wa nie prze stępstw,
gryp so wa nie w wię zie niu, po rę cze nie przez in ne go
człon ka gru py, po rę cze nie przez co naj mniej trzech
człon ków gru py, udział w po waż nym prze stęp stwie,
udo wod nie nie lo jal no ści, wkład pie nięż ny z in nych
prze stępstw, a na wet po da nie ad re sów ro dzi ny.

Na py ta nie: Czy wła dza li de ra gru py jest nie ogra ni -
czo na?, 61 proc. (w 2001 – 52 proc.) od po wie dzia ło
twier dzą co. Na py ta nie: Czy re zy gna cja z człon ko stwa
w gru pie jest moż li wa?, je den ze świad ków na pi sał:
„trud ne py ta nie i dłu ga od po wiedź”, ale 62 proc. ba da -
nych (w 2001 – 64 proc.) od po wie dzia ło „nie”. 

Za py ta ni: Jak ka ra ni są nie po słusz ni?, re spon den -
ci w 2001 i 2009 ro ku w tej samej kolejności wy mie ni li
po bi cie, za bój stwo i ka ry fi nan so we na rzecz sze fa. Mó -
wio no też o za stra sza niu i po bi ciu człon ków ro dzin, za -
bie ra niu za ku pio nych sa mo cho dów, a na wet do mów.

SY TU ACJA ŚWIAD KA
Trze cia gru pa py tań do ty czy ła sy tu acji sa mych świad -
ków ko ron nych. Uzy ska ne od po wie dzi mo gą być po -
moc ne przy two rze niu me cha ni zmów ty po wa nia osób
na świad ków ko ron nych. 

Na py ta nie: Dla cze go zde cy do wa li się na współ pra -
cę z wy mia rem spra wie dli wo ści?, by ły na stę pu ją ce
moż li wo ści od po wie dzi: gru pa wy da ła na mnie wy rok;
od cię to się ode mnie po aresz to wa niu; aby unik nąć dłu go -
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ŚWIA DEK KO RON NY
Zgod nie z art. 2 usta wy o świad ku ko ron nym z dnia 25 czerw ca 1997 r.
(Dz.U. nr 114, poz. 738 z póź niej szy mi zmia na mi.), świa dek ko ron ny jest
to po dej rza ny, któ ry zo stał do pusz czo ny do skła da nia ze znań w cha rak -
te rze świad ka na za sa dach i w try bie okre ślo nych usta wą.
Świad kiem ko ron nym nie mo że zo stać po dej rza ny (art. 4 usta wy), któ ry
w związ ku z udzia łem w prze stęp stwie:
� usi ło wał po peł nić al bo po peł nił prze stęp stwo za bój stwa (art. 148 §§ 1–3

k.k.) lub współ dzia łał w je go po peł nie niu al bo na kła niał in ną oso bę
do po peł nie nia ta kie go czy nu za bro nio ne go w ce lu skie ro wa nia prze -
ciw ko niej po stę po wa nia kar ne go,

� kie ro wał zor ga ni zo wa ną gru pą lub związ kiem prze stęp czym.
Świa dek ko ron ny nie pod le ga ka rze za prze stęp stwa lub prze stęp stwa
skar bo we, w któ rych uczest ni czył i któ re ja ko świa dek ko ron ny ujaw nił.
Pro ku ra tor uma rza takie po stę po wa nie (art. 9 usta wy).
Zgod nie z art. 14 usta wy o świad ku ko ron nym, w ra zie za gro że nia ży cia
lub zdro wia świad ka ko ron ne go lub oso by dla nie go naj bliż szej mo gą
oni:
� zo stać ob ję ci ochro ną oso bi stą,
� zmie nić miej sce po by tu lub za trud nie nia (z po mo cą od po wied nich 

or ga nów),
� otrzy mać do ku men ty umoż li wia ją ce uży wa nie da nych oso bo wych 

in nych niż wła sne (tyl ko w wy jąt ko wych sy tu acjach).
Art. 16 mó wi, że ob ję cie ochro ną świad ka ko ron ne go uza leż nia się od zło -
że nia przez nie go pi sem ne go zo bo wią za nia do prze strze ga nia za sad i za -
le ceń w za kre sie ochro ny.
Zgod nie z art. 18 or ga nem wła ści wym do ochro ny świad ka jest Ko men -
dant Głów ny Po li cji. On też mo że cof nąć ochro nę, gdy świa dek nie sto su -
je się do za le ceń.

�

28-31.09:Layout 6  8/24/09  10:01 PM  Page 29



let nie go wię zie nia; z po wo du sy tu acji wy two rzo nej przez
po li cję; chcia łem się ze mścić oraz in ne oko licz no ści. Po nad
po ło wa (52 proc., w 2001 – 50 proc.) ba da nych wy bra ła
ostat nią moż li wość, czy li tzw. in ne oko licz no ści, któ re
w więk szo ści spro wa dza ły się do chę ci po wro tu do ro -
dzi ny i nor mal ne go ży cia. W czę ści opi so wej ba da ni
świad ko wie ko ron ni stwier dza li m.in.: „to, co ro bi łem,
nie mia ło przy szło ści”, „chcę ochro nić sy nów przed pój -
ściem w mo je śla dy”, „by łem w gru pie, bo wy cho wa ła
mnie uli ca, ale za wsze chcia łem być uczci wym czło wie -
kiem”, „chęć prze by wa nia z ro dzi ną”, „uro dzi ło mi się
dziec ko, chcę żyć nor mal nie”, „zo sta łem prze ko na ny
przez do bre go fa chow ca – pro ku ra to ra” i in ne. 

Na ko lej ne py ta nie: W ja ki spo sób da na oso ba do -
wie dzia ła się o moż li wo ści zo sta nia świad kiem ko -
ron nym?, 46 proc. ba da nych (w 2001 ro ku 24 proc.)
do wie dzia ło się o tej moż li wo ści od po li cjan ta, nie co

mniej od pro ku ra to ra, in ni z ga zet i te le wi zji. Tyl ko
2 proc. (w 2001 ro ku 5 proc.) uzy ska ło te in for ma cje
od swo je go obroń cy.

Za py ta no tak że: Co naj bar dziej do skwie ra oso bom
po sia da ją cym sta tus świad ka ko ron ne go? i na to py ta -
nie aż 76 proc. ba da nych (w 2001 ro ku – 91 proc.)
stwier dzi ło, że jest to nie pew ność przy szło ści. Wska zy -
wa no tak że na po czu cie za gro że nia, brak pie nię dzy i sa -
mot ność. W wa rian cie otwar tym nie któ rzy skar ży li się
też na „oszu ki wa nie przez nie któ rych funk cjo na riu szy”,
„brak za ufa nia”, „lek ce wa żą ce trak to wa nie”, „uciąż li wą
kwe stię opie ki zdro wot nej” i in ne. 

Za py ta ni: Cze go ocze ku ją od pro gra mu ochro ny
świad ków?, od po wia da li m.in.: „bez pie czeń stwa dla
sie bie i ro dzi ny”, „po mo cy w zdo by ciu no we go miesz ka -
nia”, „moż li wo ści star tu w ży cie (zna le zie nie pra cy,
miesz ka nia) po za koń cze niu pro gra mu”, „zmia ny da -
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nych oso bo wych dla sie bie i ro dzi ny”. Je den ze świad -
ków na pi sał: „Naj więk szym i je dy nym pro ble mem jest
brak no wej toż sa mo ści, do ku men tów umoż li wia ją cych
le gal ną, bez piecz ną pra cę. Cze kam na to już trzy la ta
i uwa żam, że to jest skan dal. Czy ktoś się za sta no wił,
jak moż na funk cjo no wać bez do ku men tów? Jak za ku -
pić lub wy na jąć miesz ka nie? Jak pójść do le ka rza? Jak
za rob ko wać?”.

NO WE PY TA NIA 
Zo sta ły do da ne do ba dań w 2009 ro ku, do ty czy ły m.in.
te go: Ja kie ko rzy ści od nie śli świad ko wie ko ron ni
z pro gra mu ochro ny? Pra wie po ło wa py ta nych wska za -
ła od po wiedź „zmia nę sys te mu war to ści”, część wy bra -
ła od po wie dzi „pod nie sie nie wy kształ ce nia” oraz
„zdo by cie no wych kwa li fi ka cji”. By ły też od po wie dzi:
„moż li wość le cze nia ogól ne go i sto ma to lo gicz ne go”,

„ze rwa nie z uza leż nie niem”, „za ło że nie ro dzi ny”.
W opcji otwar tej by ły też od po wie dzi: „żad nych”, „jed -
na wiel ka li pa”, „nie do trzy ma no żad ne go z punk tów”. 

Pro wa dzą cy ba da nia za py tał tak że: Ja kie ro dza je
dzia łal no ści prze stęp czej przy no szą naj więk sze zy -
ski?, na co zde cy do wa na od po wiedź (po nad 90 proc.)
wska zy wa ła, że jest to pro duk cja, han del i prze myt nar -
ko ty ków, a w dal szej ko lej no ści prze stęp stwa go spo dar -
cze oraz prze myt pa pie ro sów i al ko ho lu. Na py ta nie
o to: W ja kich ob sza rach naj czę ściej dzia ła ją w Pol -
sce za gra nicz ne or ga ni za cje prze stęp cze?, na pierw -
szym miej scu an kie to wa ni wy mie nia li prze stęp stwa
nar ko ty ko we, a na ko lej nych pro sty tu cję, han del bro nią
i pra nie pie nię dzy. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mitura

Wszystkie największe
grupy przestępcze:
pruszkowska,
mokotowska,
„Krakowiaka”,
„Carringtona”, 
„Oczki”, ośmiornica
łódzka i wiele innych
zostało rozbitych
w znacznej mierze
dzięki świadkom
koronnym.
Na zdjęciu zatrzymanie
grupy „Żaby”

�
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Cze mu słu żą prze pro wa dzo ne przez Pa na ba da nia? 

– Ce lem mo ich ba dań by ło po pierw sze, ze bra nie
ma te ria łu przy dat ne go przy opra co wa niu stra te gii
zwal cza nia prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej. Aby to
sku tecz nie ro bić, mu si my znać naj now sze za rów no
ze wnętrz ne, jak i we wnętrz ne uwa run ko wa nia dzia -
łal no ści grup. Po zwo li to or ga nom ści ga nia pro gno zo -
wać pew ne zja wi ska i po dej mo wać dzia ła nia
wy prze dza ją ce. Ta kiej wie dzy mo gą do star czyć oso by,
któ re mia ły bez po śred ni wgląd w dzia ła nie gru py
i chcą szcze rze o tym mó wić. Za kła dam, że świad ko -
wie ko ron ni, któ rzy są już po za gru pą i ma ją no wą mo -
ty wa cję ży cio wą, są w tych ano ni mo wych an kie tach
szcze rzy.

Dru gim ce lem ba dań by ło usta le nie, czy in sty tu cja
świad ka ko ron ne go wła ści wie funk cjo nu je w pol skim
sys te mie praw nym. Przy ję li śmy ją z sys te mu an glo -
-ame ry kań skie go i, jak pa mię ta my, by ły pew ne pro -
ble my z jej wpro wa dze niem, po nie waż za prze cza
za sa dzie le ga li zmu praw ne go, da je bo wiem moż li wość
abo li cji oso bom po peł nia ją cym prze stęp stwa w za -
mian za współ pra cę z wy mia rem spra wie dli wo ści.

Czy w cią gu 12 lat obo wią zy wa nia usta wy zmie nił
się sto su nek przed sta wi cie li or ga nów ści ga nia
do in sty tu cji świad ka ko ron ne go? 

– 12 lat do świad czeń po ka zu je, że po po cząt ko -
wym okre sie za chwy tu nad moż li wo ścia mi, ja kie
da je w śledz twie świa dek ko ron ny, ma my dziś więk -
szy dy stans i wy wa że nie. Wia do mo, że ze zna nia
świad ka ko ron ne go są po pro stu jed nym z do wo dów
pro ce so wych i trze ba je po twier dzić in ny mi do wo -
da mi, tak jak w przy pad ku każ dych in nych ze znań.
Obec nie znacz nie trud niej uzy skać sta tus świad ka
ko ron ne go niż by ło to 10 lat te mu, kie dy sta tus ten
przy zna wał pro ku ra tor ape la cyj ny, a w wie lu przy -
pad kach sąd re jo no wy. Dziś zgo dę mu si wy ra zić sąd
okrę go wy przy ak cep ta cji Pro ku ra tu ry Kra jo wej.

Ja kie są Pa na naj cie kaw sze spo strze że nia pły ną ce
z po rów na nia wy ni ków ba dań z lat 2001 i 2009?

– Pierw sze, po zy tyw ne, że zmniej sza się ko rup cja
w or ga nach wła dzy. Dru gie, za ska ku ją ce – wzrost bru ta -
li za cji we wnątrz grup. Me to dą za ła twia nia po ra chun -
ków co raz czę ściej jest za bój stwo, do kład nie rzecz
bio rąc – ostat nio jest to tzw. znik nię cie czło wie ka. Jesz -

cze sil niej szym niż po przed nio ele men tem, któ ry trzy -
ma prze stęp ców w gru pie, są pie nią dze. Dla te go tak
waż ne jest za gro że nie prze stęp ców kon fi ska tą mie nia.

Dotyczy to głównie zorganizowanej przestępczości
o charakterze stricte kryminalnym. 
Czy świadkowie koronni dostarczają też wiedzy
o zorganizowanej przestępczości gospodarczej?

– O wy so ko zor ga ni zo wa nej prze stęp czo ści go spo -
dar czej, prze stęp stwach gieł do wych, ma chi na cjach
kur sa mi wa lut, prze stęp stwach pry wa ty za cyj nych,
do ty czą cych dys try bu cji fun du szy unij nych i in nych,
nie ste ty cią gle jesz cze ma my zbyt ma łą wie dzę.

Ja kie są kosz ty pro gra mów ochro ny świad ka
ko ron ne go i czy rów no wa żą je od no szo ne 
w śledz twach ko rzy ści?

– Kosz ty pro gra mu są ob ję te ta jem ni cą, ale za pew -
niam, że nie są to du że pie nią dze w po rów na niu
z zy ska mi, ja kie on przy no si, po ma ga jąc za po biec
czę sto mi liar do wym stra tom Skar bu Pań stwa.

Pro wa dzi my ba da nia 35 naj więk szych za koń czo -
nych spraw z udzia łem świad ka ko ron ne go, aby od -
po wie dzieć na py ta nia, jak ze zna nia świad ka
ko ron ne go wpły wa ją na efek tyw ność i sku tecz ność
pro ce su kar ne go. Na ile są wia ry god ne? Jak je we -
ry fi ko wać? Praw do po dob nie za koń czy my je pod ko -
niec te go al bo na po cząt ku przy szłe go ro ku. To
ogrom na pra ca, któ rą pro wa dzi ze spół pro ku ra to -
rów, po li cjan tów i pra cow ni ków na uko wych, a do
prze ana li zo wa nia jest po nad 2500 to mów akt. Ko re -
lu je my to z pra ca mi nad usta wą o czyn no ściach
ope ra cyj no -roz po znaw czych. 

Po le cam trak tu ją cą o tym mo no gra fię „Prak tycz ne
ele men ty zwal cza nia prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej
i ter ro ry zmu” pod re dak cją Le cha Pa przyc kie go
i mo ją, któ ra uka zuje się w sierp niu br. �

roz ma wia ła ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. ar chi wum

Chronić koronnych
Rozmowa z dr. Zbigniewem Rau, 
autorem badań na temat 
świadków koronnych
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We wła snym miesz ka niu, w War sza wie, zo stał za mor do wa ny zna ny pi sarz
i pu bli cy sta, po seł na Sejm PRL, Jan Ger hard, re dak tor na czel ny mie sięcz ni -
ka „Fo rum”. Or ga na śled cze MSW pod ję ły ener gicz ne śledz two w spra wie
wy kry cia spraw cy mor du – tak brzmiał wie czor ny ko mu ni kat od czy ta ny
w ra diu i te le wi zji 20 sierp nia 1971 ro ku. Pierw szy, zdaw ko wy. Wła dza 
sa ma nie wie dzia ła, co z tym po cząć. Za rów no oso ba ofia ry, jak i oko licz -
no ści mor du na su wa ły du żo py tań. Nie za leż nie od sie bie, stop nio wo, 
od po wie dzi na nie za czę ły szu kać i or ga na, i pra sa, i uli ca.

OFIA RA
Uro dzo ny w 1921 ro ku Jan Ger hard wal czy 18 lat póź niej we wrze śniu.
Nie skła da bro ni i prze do sta je się do Fran cji, gdzie ja ko 22-letni czło nek
Fran cu skiej Par tii Ko mu ni stycz nej zo sta je do wód cą 35. Zgru po wa nia Wol -
nych Strzel ców i Par ty zan tów Fran cu skich w Tu lu zie; na stęp nie do wo -
dzi 19. Zgru po wa niem Pol skiej Pie cho ty we Fran cji – już w ran dze ma jo ra.
Po woj nie wra ca do kra ju. Uczest ni czy w wal kach z UPA, cze go od dźwię -
kiem jest je go książ ka „Łu ny w Biesz cza dach” i opar ty na niej póź niej szy
film „Ognio mistrz Ka leń”. Za gra nicz na, wo jen na prze szłość i szu ka nie
win nych za śmierć ge ne ra ła Świer czew skie go po wo du ją, że trzy la ta
(1952–55) spę dza w wię zie niu.

Po wyj ściu za miesz ku je w Olsz ty nie, ale ry chło od zy sku je za ufa nie
„prze wod niej si ły na ro du” – w la tach 1959–63 jest ko re spon den tem Pol -
skiej Agen cji Pra so wej w Pa ry żu, a od 1964 ro ku re dak to rem na czel nym
ty go dni ka „Fo rum”. Zwień cze niem po za dzien ni kar skiej ka rie ry jest wy -
bór na po sła w 1957 ro ku (funk cję peł ni do chwi li tra gicz nej śmier ci). Jest
po sta cią. Zna i je go zna ją. Ma przy ja ciół, za tem i wro gów.

Po kil ka dzie siąt ra zy w ro ku wy jeż dża na spo tka nia au tor skie; set ki 
ra zy uma wia się ze zna jo my mi pi sa rza mi, ak to ra mi, po li ty ka mi, dzia ła cza -
mi, a tak że z „sza racz ka mi”, któ rzy ocze ku ją od nie go al bo wspar cia na
ni wie li te rac kiej, al bo zwy kłej po mo cy nie źle umo co wa ne go czło wie ka.

Istot ny dla śled czych bę dzie fakt, że przy ta kim try bie ży cia Ger hard to
czło wiek wy jąt ko wo ostroż ny. Drzwi swo je go miesz ka nia nr 17 przy ul.
Ma tej ki 4 w War sza wie obi ja bla chą i za kła da sze ro ko kąt ny wi zjer oraz – za -
ku pio ny we Fran cji – za mek. Nie wie le osób po za ro dzi ną orien tu je się, że
są sied nia „szes nast ka” to lo kal je go do ro słej cór ki Mał go rza ty, gdyż Ger -
hard za dbał, by nie zna la zła się na li ście lo ka to rów. Miesz ka nia są po łą czo -
ne wy ku tym w ścia nie przej ściem, któ re w ra zie po trze by umoż li wia szyb ki
kon takt, przy za cho wa niu na co dzień nie za leż no ści cór ki. Jesz cze mniej
lu dzi wie, że Ger har do wi z cza sów par ty zant ki po zo stał na wyk trzy ma nia
pod rę ką bro ni. W szu fla dzie biur ka le ży pi sto let „Mau ser”. Za wsze.

ŚLEDZ TWO
Ży cio rys Ger har da nie uła twia mi li cjan tom za da nia. Po dob nie jak i to, co
za sta ją na miej scu zbrod ni. De nat ma roz bi tą czasz kę, za ci śnię ty na szyi
pa sek i – co naj waż niej sze – wbi ty w ple cy szty let, tra dy cyj ny sym bol ze -
msty. Za tym tro pem mo że też prze ma wiać fakt, że nie ma śla dów wła -
ma nia do miesz ka nia, co świad czy, iż ofia ra zna ła i do bro wol nie wpu ści ła
za bój cę.

Lo kal jest splą dro wa ny, ale gi ną rze czy po zor nie (co oka że się do pie ro
po ja kimś cza sie) nie istot ne – cze ki po dróż ne, buł gar skie le wa, le gi ty ma -
cja pra so wa, dwie spin ki do ko szu li, dwa pier ścion ki, do wód re je stra cyj -
ny i klu czy ki pry wat ne go peu ge ota. Nie ma klu czy ków i re dak cyj ne go
fia ta 125p (dzień póź niej zo sta nie on od na le zio ny na jed nym z po dwó rek
ul. Świę to krzy skiej w War sza wie, a do kład ne spraw dze nie oko li cy nie da
żad nych wy ni ków). W kie sze ni Ger har da zo sta je na to miast 12 tys. zło -
tych (trzy krot na war tość cze ków po dróż nych), w biur ku – pi sto let,
w miesz ka niu – kosz tow no ści, ob ca wa lu ta, ka me ry, ma gne to fo ny, po -
nad 100 mi kro fil mów i ka set fil mo wych oraz nie opu bli ko wa ne jesz cze
ma szy no pi sy z lat 1967–68. Splą dro wa nie dla po zo ru?

Ja ko je den z w peł ni wia ry god nych mo ty wów zbrod ni roz wa ża na jest ze -
msta za pu bli ka cję w „Fo rum” zdję cia Ukra iń ca Ste pa na Ban de ry wraz
z je go dwo ma sy na mi, któ re na czel ny opa trzył pod pi sem: „Mor der ca pol -
skich dzie ci”.

In ny wą tek opie ra się na wy zna niu, któ re Ger hard uczy nił zna jo me mu
po po by cie w Świ no uj ściu, że wi dział „du cha”: „My śla łem, że ten czło -
wiek nie ży je. Nie po wi nien był żyć”. Śled czy spraw dza ją – fak tycz nie pi -
sarz był tam i na gle zre zy gno wał z dal sze go po by tu w ho te lu. Strach?

Wia do mo, że wśród roz licz nej ko re spon den cji, któ rą otrzy my wał, by ły
i ano ni my gro żą ce śmier cią. Część z nich przy no sił na wet do re dak cji,
o in nych tyl ko wspo mi nał, nie ujaw nia jąc ni ko mu (nie zna le zio no ich).

By spraw dzić wszyst kie wo jen ne i za gra nicz ne tro py (Ger hard miał je -
chać na wy ciecz kę do Buł ga rii), pol skie MSW pro si o po moc or ga na ści -
ga nia w kra jach „brat nie go obo zu”, a na wet we Fran cji.

Ko lej nym tro pem jest chlo rek ety lu, któ re go cząst ki wy kry wa ją w mó -
zgu ofia ry pa to lo dzy z kra kow skie go In sty tu tu Eks per tyz Są do wych. Z ta -
kim wy ni kiem nie zga dza ją się war szaw scy me dy cy są do wi. Po wsta je spór,
do dziś nie wy ja śnio ny, któ ry jed nak wcią ga pro ku ra tu rę i MO w jesz cze je -
den po ten cjal ny ślad.

Do te go po zo sta je po nad 2 tys. wpi sów w no te sie Ger har da o róż ne go
ro dza ju spo tka niach – za wo do wych i pry wat nych.

CZE KI
Ta li sta jest „za le d wie” czę ścią osób, któ re znaj du ją się w krę gu po dej rza -
nych na pierw szym eta pie śledz twa. Na dru gim po zo sta je po nad 300;
na ko lej nym – kil ka dzie siąt.

Od po cząt ku prze wi ja się wśród nich Zyg munt Gar bac ki – na rze czo ny
Mał go rza ty – choć po cząt ko wo pro wa dzą cy śledz two nie są dzą, by chło -
pak miał coś wspól ne go ze spra wą. Żo na za mor do wa ne go ma o nim do brą
opi nię, mi mo że po le ga tyl ko na sło wach cór ki. Z Gar bac kim ze tknę ła się
do pie ro po śmier ci Ger har da – pa mię ta, że pła kał na je go po grze bie.
W Świę to Zmar łych od wie dza grób nie do szłe go te ścia, kła dzie wią zan kę
(do pie ro póź niej oka że się, że zgar nął ją z in ne go gro bu). Ro bi wra że nie
za tro ska ne go o los wdo wy i cór ki; ostrze ga przed moż li wą dal szą ze mstą
i ofia ro wu je swo ją po moc. 

Ger hard też nie miał z Gar bac kim oso bi stej stycz no ści – wspo mi nał
zna jo mym o pla no wa nym za mąż pój ściu cór ki, ale przy szłe go zię cia znał je -

Sztylet był dla pozoru

To zabójstwo przyciągnęło uwagę społeczeństwa i mediów jak rzadko które. Nawet radio „Wolna Europa”, do wtóru
z krajowymi gazetami, zastanawiało się, czy nie chodzi o zemstę byłych upowców lub porachunki mające wojenne korzenie.
Przez długi czas MO przyjmowała takie motywy za wiarygodne. Nic dziwnego – zamordowanym był Wiktor Bardach, znany
jako Jan Gerhard – jedna z barwniejszych postaci PRL. Przestępcy nie mieli jednak ideowych pobudek – chodziło o zysk.
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dy nie z opo wia dań i zdjęć zro bio nych pod czas wa ka cyj nych wy pa dów mło -
dych. Cze mu Gar bac ki miał by za mor do wać Ger har da? To tro chę nie trzy -
ma się ku py, ale...

Są jesz cze cze ki po dróż ne wy sta wio ne przez Bank Han dlo wy, któ re szy -
ku ją cy się do wy jaz du Ger hard wy ku pił dzień przed śmier cią. Czte ry.
Bank – po da cie ich wy sta wie nia – od naj du je nu me ry, sęk w tym, że w let -
nim se zo nie, po re ali za cjach tra fia do in sty tu cji po nad 2 mln ta kich cze -
ków. 59 wor ków, do spraw dze nia któ rych BH nie ma lu dzi i cza su.
Cię ża rów ka mi ja dą więc cze ki do Szczyt na, gdzie do ro bo ty za go nie ni zo -
sta ją słu cha cze szko ły mi li cyj nej.

Szczę ście im sprzy ja – po szu ki wa ne nu me ry znaj du ją się już w pierw -
szej par tii. Cze ki re ali zu ją dwie ko bie ty: wy raź nie pod pi sa na Li dia Sa -
moj luk z Bia łe go sto ku – jak spraw dzo no je dy na oso ba o tym imie niu
i na zwi sku w Pol sce – oraz Ma ria Wan da Ko łuc ka z War sza wy, z iden ty fi -
ka cją któ rej nie czy tel ne go pod pi su jest wię cej kło po tu.

Po zor nie bli sko, gdyż na zwi sko Sa moj luk fi gu ru je w no tat kach za mor -
do wa ne go, ale ry chło oka zu je się, że to pa nień skie na zwi sko mat ki jed ne -
go ze współ pra cow ni ków „Fo rum”, nie win ne go czło wie ka. Przy pad ko wa
zbież ność rzad kich na zwisk. Li dia Sa moj luk na by ła czek na wy ciecz ce
w War nie od nie zna nych jej, mó wią cych po pol sku osób. Zre ali zo wa ła
w dal szej po dró ży, w Bu da pesz cie. Po spraw dze niach w Pol sce ten trop
ewi dent nie się ury wa.

Po zo sta je Ko łuc ka. Ty le że pa ni Ma ria Wan da w dniu re ali za cji cze ków
ofi cjal nie jest na zwol nie niu le kar skim z przy ka za niem „ko niecz ne le że nie”.
Pro ble ma tycz ny po zo sta je rów nież jej pod pis – ini cjał „W”, któ ry zle wa się
z na zwi skiem. W koń cu jed nak ze zna je, że cze ki na by ła od zna jo me go An -
drze ja Soj czyń skie go. Ten że po cząt ko wo utrzy mu je, że ku pił cze ki na ba za -
rze Ró życ kie go, ale ma jąc przed so bą groź bę współ udzia łu w mor der stwie,
przy zna je się do zna jo mo ści z Zyg mun tem Gar bac kim, pa ser ki cze ków
i pier ścion ków oraz te go, co sły szał o mor der stwie Ger har da.

SCHO WEK
Aresz to wa ny re la cjo nu je wy zna nia Gar bac kie go z im pre zy al ko ho lo wej.
Dla śled czych to nie mal „po da nie na srebr nej ta cy”, tym bar dziej że Soj -
czyń ski mó wi o dru gim za bój cy, o któ rym wspo mi nał mu ko le ga – nie zna -
nym z na zwi ska Ro ma nie. Nie mal, bo w trak cie prze słu chań był już
czło wiek, któ ry przy znał się do za bój stwa Ger har da. Tyl ko nie po tra fił od -
two rzyć szcze gó łów.

Za trzy ma ny w po cząt kach kwiet nia 1972 r. Gar bac ki też po cząt ko wo
ich nie po da je. Uda je za sko czo ne go. Fał szy we go ali bi udzie la mu sio stra,
któ ra twier dzi, że w dzień mor der stwa dzwo ni ła pa ro krot nie do bra ta,
a ten był za każ dym ra zem w do mu. Py ta ny o Ro ma na, Gar bac ki stwier -
dza jed nak, że pew no cho dzi o je go zna jo me go: Ma ria na Ro ma na Woj ta -
si ka. Czu je się bez piecz ny, bo z kum plem już od pew ne go cza su nie
utrzy mu je kon tak tu – nic dziw ne go, sam go wy sta wił na tref ny włam
i Woj ta sik od sia du je ka rę wię zie nia w Bia ło łę ce. To błąd. Woj ta sik sy pie
jak na spo wie dzi. Je go sło wa po twier dza ją mat ka i zna jo ma, któ rym zwie -
rzył się z po peł nio nej zbrod ni. Ko lej ne, już ma te rial ne, do wo dy to spód -
ni ca mat ki zro bio na ze spodni Ger har da („bo szko da by ło wy rzu cić, ta ka
praw dzi wa weł na” – wy zna na pro ce sie ko bie ta) oraz od na le zio ny w piw -
ni cy Woj ta si ka sło ik z klu czy ka mi do peu ge ota i fia ta, któ ry mi jeź dził Ger -
hard. Scho wek pod kar to fla mi za wie ra też in ne ta jem ni ce – do wo dy
oso bi ste skra dzio ne stu den tom Po li tech ni ki War szaw skiej, pa miąt ki
po wcze śniej szych, drob niej szych spraw kach Gar bac kie go i Woj ta si ka.

ZA BÓJ CY
Gar bac ki ma bo wiem dwie twa rze – jed ną dla Mał go rza ty, dru gą dla zna -
jo mych. Dziew czy nę, stu dent kę pia te go ro ku ro ma ni sty ki, po zna je la -
tem 1969 r. na pla ży w Ko ło brze gu. Po cząt ko wo wy da je mu się, że nie ma
u niej szans. Po po wro cie do War sza wy nie spo ty ka ją się przez rok, po któ -
rym przy pad kiem na ty ka ją się na sie bie na uli cy. Po ko lej nym ro ku są już
zde cy do wa ni na ślub, ob da ro wu ją się za rę czy no wy mi pre zen ta mi.

Mał go sia nie wie, że Gar bac ki ma za li czo nych tyl ko pięć se me strów,
a w lu tym 1970 r. zo stał skre ślo ny z li sty stu den tów. Nie zna też je go kry -
mi nal nej prze szło ści – gdy się po zna ją, chło pak ma na kon cie kil ka na ście
kra dzie ży (w trak cie ich zna jo mo ści ta licz ba wzro śnie do 21) oraz nie uda -
ne pró by na pa dów na: ka sę Po li tech ni ki War szaw skiej, pio sen ka rza, tan -
ce rza. A w pla nach ko lej ne sko ki na: lu dzi ze świa ta kul tu ry, prze wo żą cą
pie nią dze fur go net kę LOT i po now nie ka sę po li tech ni ki.

Cho dzi o pie nią dze, o „usta wie nie się” w ży ciu bez prze pra co wy wa nia
się. Z te go też po wo du, mi mo pierw szej ne ga tyw nej oce ny, de cy du je się
na zwią zek z Mał go sią. Ger hard to prze cież ktoś. Nie chce jed nak cze kać
na spa dek po przy szłym te ściu, tym bar dziej że ten na pew no od kry je
praw dę i za bro ni cór ce ślu bu z prze stęp cą. W gło wie Gar bac kie go za pa da
de cy zja o mor der stwie. Pla nu je je w naj drob niej szych szcze gó łach. Wie,
że żo na Ger har da jest na wcza sach w Iwo ni czu, Mał go sia zaś na wa ka -
cjach we Fran cji. Ger hard bę dzie sam. Pew no mu otwo rzy, bo prze cież
ko ja rzy je go twarz. Wej dzie, a se kun dę po nim za dzwo ni Woj ta sik, trzy -
ma jąc w rę ku le gi ty ma cję stu denc ką, któ rą Gar bac ki ja ko by zgu bił
pod drzwia mi. Ger hard od wró ci się do nie go ple ca mi. Wów czas ude rzy go
me ta lo wą rur ką, któ rą sam wy ko nał. Udu szą go, a po tem wbi ją szty let –
by wy glą da ło na ze mstę. I prze trzą sną miesz ka nie, nie za bie ra jąc cen nych
rze czy – by wy glą da ło na tło po li tycz ne.

Wszyst ko dzie je się zgod nie z je go sce na riu szem.
Mi mo to w trak cie pro ce su do koń ca utrzy mu je, że mo ty wem zbrod ni

by ła mi łość do Mał go rza ty i oba wa przed utra tą dziew czy ny, je śli oj ciec po -
zna praw dę o nim. Jest przy tym nie złym ak to rem – eks cy tu je się, chwi -
la mi szlo cha. W pew nym mo men cie pro si o wy łą cze nie jaw no ści
prze wo du, gdyż chciał by wy znać są do wi spra wy oso bi ste do ty czą ce je go
i Mał go si oraz rze ko me go nie chęt ne go sto sun ku Ger har da do nie go (za -
rów no żo na, jak i cór ka za mor do wa ne go sta now czo te mu za prze czą).

Ina czej Woj ta sik – je go ko le ga z tech ni kum, z któ rym od no wił zna jo -
mość po jed nym ze sko ków. Nie gra, otwar cie mó wi, co ni mi kie ro wa ło.
Co praw da, po cząt ko wo nie ak cep to wał mor der stwa, tłu ma cząc Gar bac -
kie mu, że „nie za bi ja się ku ry, któ ra zno si zło te ja ja”, wo lał ob ro bić po li -
tech ni kę, w ka sie któ rej mo gło być do 4 mln zło tych, ale jak mó wi „był
na rzę dziem” w rę kach ko le gi, któ ry – jako przy szły pan ar chi tekt – im po -
no wał ca łe mu ich śro do wi sku.

Pro ces roz po czął się 25 ma ja 1972 ro ku; za koń czył 16 czerw ca. Sąd nie
usłu chał próśb obu oskar żo nych o da ro wa nie ży cia i ze wzglę du na be -
stial stwo, z ja kim za mor do wa li Ger har da, ska zał obu na ka rę śmier ci. Od -
wo ła nie do Są du Naj wyż sze go nie przy nio sło efek tu. Ra da Pań stwa nie
sko rzy sta ła z pra wa ła ski. Wy ro ki wy ko na no 19 stycz nia 1973 ro ku. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Tadeusz Zagoździński/PAP

Oskarżeni o zabójstwo Gerharda skazani zostali przez sąd 
na karę śmierci

32-33.09:Layout 6  8/24/09  10:09 PM  Page 33



Dooboj ga nie ła two tra fić: na Bo gu -
sła wę Pa luch na miar dał Ke ith
Sinc la ir, wa lĳ ski po li cjant, z któ -

rym wy wiad za mie ścił w mar cu por tal po li -
cja.pl. Do Ra fa ła Gór nia ka tra fi łam przez
ofi ce ra pra so we go Tha mes Val ley Po li ce: 
py ta łam go o po li cjan tów an giel skich, któ rzy
zna ją pol ski – od po wie dział, że nie ma ją ta -
kich u sie bie, ale za to jest sym pa tycz ny Po -
lak pra cu ją cy ja ko PCSO (Po li ce Com mu ni ty
Sup port Of fi cer). Głów na róż ni ca mię dzy je -
go za da nia mi a praw dzi wą po li cyj ną ro bo tą:
PCSO nie ma ją pra wa do aresz to wa nia
i prze szu ka nia ko go kol wiek. Po wa ka cjach
Ra fał chce zło żyć pa pie ry i przy stą pić do re -
kru ta cji na PC (Po li ce Con sta ble).

MY NA ME IS RA FAL
Hi sto ria Ra fa ła w Zjed no czo nym Kró le stwie
roz po czy na się w grud niu 2004 r. od po sa dy
do staw cy piz zy w Re ading, nie ca łe 70 km

od Lon dy nu.
Po dob nie jak wie lu

emi gran tów miał zo stać
kil ka mie się cy, ale, po -
rów naw szy stan dar dy ży -
cia, zmie nił zda nie. Rok
póź niej ścią gnął z kra ju
żo nę i do stał się do col le -
ge’u na kurs an giel skie go.
Szli fo wał ję zyk i jed no -
cze śnie pra co wał. 

– Zna jo mość ję zy ka to
tu taj pod sta wa eg zy sten cji
– pod kre śla. – Po świę ca -
łem du żo cza su na uce
i zda wa łem wszyst kie eg -
za mi ny, ja ko je den z nie -

licz nych, za pierw szym po dej ściem. Po dwóch
la tach na uczy ciel ka za chę ci ła mnie do zło że -
nia apli ka cji do Tha mes Val ley Po li ce. 

Wy peł nił do ku men ty, wy słał i cze kał trzy
ty go dnie, nim za dzwo nił ktoś z po li cji. Prze -
szedł roz mo wę i te sty me dycz ne. Od tej po -

ry sta ra się po ma gać spo łecz no ści Re ading
naj le piej jak po tra fi. Wa run ki zo sta nia
PCSO: mi ni mum trzy let ni po byt w Wiel kiej
Bry ta nii, nie ka ral ność, spraw ność fi zycz -
na i do bra zna jo mość an giel skie go. 

– Tę pra cę moż na wy ko ny wać na peł nym
eta cie lub do ryw czo – opo wia da Ra fał. – Ja
pra cu ję na ca ły etat, więc do dat ko we za ję cie
nie wcho dzi w grę. Zgod nie z na zwą na szym
głów nym za da niem jest wspie ra nie spo łe -
czeń stwa, po ma ga nie mu w roz wią zy wa niu
pro ble mów oraz zwal cza nie an ty spo łecz ne go
za cho wa nia, tzw. ASB (an ti so cial be ha vio ur).
Co waż ne, ja ko PCSO nie je stem bez po śred -
nio za an ga żo wa ny w sy tu acje, gdzie ist nie je
ry zy ko na ra że nia zdro wia i ży cia.

OGROD NIK, BAN KIER, PO LI CJANT KA
Bo gu si dro ga do mun du ru wy glą da ła po dob -
nie: w czerw cu 2005 r. w Ny sie, skąd po cho -
dzi, skoń czy ła ra tow nic two me dycz ne.
Chcia ła wstą pić do Po li cji, ale żad na z in te re -
su ją cych ją jed no stek nie re kru to wa ła. Po je -
cha ła do Wa lii, by pod szli fo wać ję zyk
i zdo być pierw sze do świad cze nia w pra cy. 

– Po cząt ko wo miał to być wy jazd na rok,
dwa, ale z dwóch lat zro bi ły się pra wie czte ry
i ra czej nie wy glą da na to, bym w naj bliż szej
przy szło ści mia ła zmie nić kraj za miesz ka nia –
wspo mi na.

Naj pierw pra co wa ła ja ko po moc do mo wa
i ogrod nik, po tem tra fi ła do biu ra po śred nic -
twa pra cy, przez któ re sa ma zna la zła pierw sze
za ję cie. Ostat nią po sa dą przed wstą pie niem
do po li cji pół noc nej Wa lii był per so nal ban ker:
otwie ra ła kon ta i ob słu gi wa ła kar ty kre dy to -
we. Bo gu sia mó wi, że wszyst kie te za ję cia 
da ły jej czas na po zna nie ję zy ka, oby cza jów
i kul tu ry bry tyj skiej.

W stycz niu te go ro ku za czę ła pra cę w po -
ło żo nym oko ło 30 km od Li ver po olu i 70 km
od Man che ste ru De esi de. Pro ces re kru ta cyj -
ny za jął jej pra wie rok. 

– Przez pierw sze 22 ty go dnie szko le nie
od by wa się w sa li wy kła do wej. No wi po li -
cjan ci za po zna ją się z bry tyj skim pra wem,
róż no rod no ścią kul tu ro wą oraz kom pe ten cja -
mi, ja kie im przy słu gu ją. Ma my też za ję cia
prak tycz ne z ak to ra mi, tzw. od gry wa nie ról,
by przy bli żyć so bie praw dzi wą pra cę po li -
cjan ta.

Po tem re kru tów cze ka ją jesz cze trzy ty go -
dnio wy tre ning z jaz dy ra dio wo zem i, przed
sa mym roz po czę ciem pra cy, kurs ję zy ka 
wa lĳ skie go za koń czo ny eg za mi nem. 

Pra cę „na uli cach” za czę ła do pie ro 20 lip -
ca ja ko re spon se of fi cer (czy li w pre wen cji),
w stop niu po ste run ko wej. Przez 10 ty go dni
każ dy no wy po li cjant jest pod opie ką men -
to ra; po tym okre sie, po nie waż przy dzia ły
do jed no stek są bar dzo płyn ne, moż na tra fić
gdzie in dziej.

ZNA LEŹĆ PO LA KO WI NA RZE CZO NĄ
Bo gu sia współ pra cu je z Ke ithem Sinc la irem,
po ste run ko wym z wa lĳ skie go Wre xham. 

– Dwa la ta te mu, gdy chcia łam zo stać wo -
lon ta riusz ką w po li cji, skon tak to wa łam się
z nim i udzie lił mi kil ku przy dat nych in for -
ma cji. Mi mo że pra cu je w in nym mie ście, to
wszy scy go tu taj, w De esi de, zna ją, zwłasz -
cza Po la cy. 

Ta po pu lar ność po li cjan ta wy ni ka stąd, że
moż na się z nim do ga dać, nie zna jąc ani an -
giel skie go, ani wa lĳ skie go – Ke ith na uczył
się por tu gal skie go i pol skie go, by po ma gać
ob co kra jow com. Jest funk cjo na riu szem od 23
lat i mó wi, że zo stał nim, bo wy da wa ło mu
się, że pra ca w po li cji bę dzie dość trud na,
lecz in te re su ją ca. 

– Nie chcia łem sie dzieć w biu rze dzień
po dniu. Chcia łem co dzien nie ro bić coś no -
we go. Lu bię też spo ty kać się z ludź mi. Lu -
bię im po ma gać – mó wi. 

Kil ka lat te mu za uwa żył, że we Wre xham
mniej szość por tu gal ska wzro sła, a z po wo du nie -
zna jo mo ści an giel skie go jest jej dość trud no. 

– Po sta no wi łem wte dy uczyć się por tu gal -
skiego. Mój in spek tor zgo dził się, że bym pra co -
wał z mniej szo ścia mi na ro do wy mi i po zwo lił,
bym zaj mo wał się wy łącz nie ni mi. Kie dy pod
ko niec 2004 r. spo strze głem, że do Wre xham
przy by wa co raz wię cej Po la ków, po sta no wi łem
na uczyć się pol skie go. W stycz niu 2005 roku
po je cha łem do Kra ko wa po raz pierw szy, na
kurs ję zy ka pol skie go. 

Cho ciaż, je go zda niem, nasz ję zyk jest bar -
dzo trud ny dla Bry tyj czy ków, uczy się go
przez dwie, trzy go dzin ny dzien nie. Wa run -
ki są sprzy ja ją ce, bo co dzien nie ma kon takt
z Po la ka mi – przy cho dzą na po ste ru nek al bo
dzwo nią, więc cią gle ma oka zję, by ćwi czyć. 

– Przy je chał do mnie pe wien Po lak i mó wi,
że ma wiel ki pro blem i pro si o po moc. Je go
dziew czy na ze rwa ła z nim po kil ku la tach
zna jo mo ści, więc po my śla łem, że pew nie
chce ją oskar żyć o kra dzież al bo coś po dob -
ne go. Oka za ło się, że czuł się bar dzo sa mot -
ny i chciał, że bym zna lazł mu no wą
dziew czy nę! Miał dłu gą li stę wy ma gań: mia -
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Co łączy angielskie Reading
z walĳskim Deeside poza tym, że
w obu miejscowościach jest sporo
Polaków? Dwoje z nich założyło
mundury tamtejszych policji, by
pomagać – nie tylko zagubionym
przybyszom z kraju.

Rafał Górniak
pracuje 
jako Police
Community
Support
Officer
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ła być Po lką, wy so ką, szczu płą, dłu gie blond
wło sy, nie bie skie oczy, in te li gent na, mi ła itd.
By łem zdu mio ny. Po wie dzia łem mu, że gdy -
bym był w sta nie zna leźć ta ką ko bie tę, za -
cho wał bym ją dla sie bie! 

JĘ ZYK KLU CZEM DO SUK CE SU 
I Ra fał, i Ke ith pod kre śla ją, że zna jo mość an -
giel skie go wśród Po la ków na Wy spach nie
jest naj lep sza, dla te go oni są czę sto wy ko rzy -
sty wa ni ja ko tłu ma cze. Po ste run ko wy Sinc -
la ir re je stro wał już nie mow lę, cho dził
z cho ry mi do le ka rza, za ła twiał wy na jem
miesz kań, wy peł niał po da nia o za sił ki i or ga -
ni zo wał po grze by. 

– Tyl ko ja znam pol ski, więc po ma gam in -
nym wy dzia łom. Ostat nio pro wa dzo no śledz -
two w spra wie mor der stwa: po dej rza ny jest
Po la kiem, więc dla wy dzia łu za bójstw tłu ma -
czy łem do ku men ty, ese me sy i e-mai le. By -
łem też dwa ra zy w Ło dzi, że by prze słu chać
świad ków. Chciał bym przy tej oka zji po dzię -
ko wać in spek to ro wi Świa tło wskie mu z łódz -
kie go CBŚ za współ pra cę i po moc. 

Kie dy pod czas pa tro li Ra fał spo ty ka Po la -
ków, są zdzi wie ni, sły sząc, że mó wi do nich
w ich ję zy ku. To jed nak po ma ga na wią zać
z ni mi kon takt, za py tać o róż ne spra wy; dy -
stans mię dzy „pa nem wła dzą” a oby wa te lem
pra wie zni ka. W cza sie ta kich po ga wę dek
Ra fał za uwa ża wie lu chęt nych do pra cy w an -
giel skiej po li cji, ale jest je den ma ły pro blem. 

– Aby zło żyć apli ka cję, trze ba czuć się pew -
nie je śli cho dzi o ję zyk. Nie mam na my śli
per fek cyj nej bie gło ści, bo to wy ma ga cza su,
ale swo bo dę po ro zu mie wa nia się, któ ra jest
pod sta wą w tym za wo dzie. My ślę, że dla te go
więk szość Po la ków oba wia się spró bo wać.
Znam kil ka osób, któ rych an giel ski jest do -
bry, i uwa żam, że po ra dzi ły by so bie do sko na -
le; bra ku je im jed nak pew no ści sie bie.

WSPO MNIE NIA WE TE RA NA
Oprócz pa tro li PCSO kie ru ją ru chem ulicz -
nym i wy sta wia ją man da ty m.in. za jaz dę bez
za pię tych pa sów, par ko wa nie w nie do zwo lo -
nych miej scach czy na ru sza nie po rząd ku 
pu blicz ne go. Or ga ni zu ją też tzw. po li ce sur -

ge ries – spo tka nia z miesz kań ca mi swe go ob -
sza ru, na któ rych oma wia ją ich pro ble my
i do ra dza ją w róż nych spra wach. Ra fał szcze -
gól nie pa mię ta jed no z pierw szych swo ich
spo tkań. 

– Mia ło ono miej sce przy pol skim ko ście -
le w Re ading. Co dwa ty go dnie zbie ra ją się
tam lu dzie z pierw szej pol skiej emi gra cji po -
wo jen nej, że by spę dzić ra zem czas, roz ma -
wia jąc, śpie wa jąc i wspo mi na jąc... Na praw dę
nie sa mo wi te prze ży cie. Ci lu dzie na dal ży ją
tym, co się wy da rzy ło w cza sie woj ny i nie -
ustan nie tę sk nią za Pol ską. Pa trząc na nich,
uświa do mi łem so bie, jak szyb ko mi ja czas
i że mi mo wie ku są na dal peł ni we rwy i mło -
dzi du chem.

Ke ith też ma wie le wspo mnień ze swej 
po nad dwu dzie sto let niej po li cyj nej ka rie ry.
Po dwu let nim okre sie prób nym we Wre xham
był dziel ni co wym na po bli skim osie dlu Ca ia
Park. Miej sce nie cie szy ło się naj lep szą opi nią,
a jesz cze wte dy po li cjan ci pa tro lo wa li uli ce
w po je dyn kę. Po dwóch la tach zdał eg za min
na sier żan ta i prze nie sio no go do Cor wen, ma -
łe go mia stecz ka w cen trum pół noc nej Wa lii.
Tra fił tam, by za jąć się przypadkami za kłó ca -
nia po rząd ku pu blicz ne go. 

– Co week end gru py mło dych męż czyzn
spo ty ka ły się w pu bach na ryn ku i, jak ła -
two zgad nąć, czę sto koń czy ło się to bój ką.
Zde cy do wa łem się pa tro lo wać tę oko li cę
czę ściej. Cza sem sa ma mo ja obec ność wy -
star cza ła. In nym ra zem mu sia łem aresz to -
wać oso by od po wie dzial ne za za kłó ca nie
po rząd ku. Do syć szyb ko mo je dzia ła nia od -
nio sły ocze ki wa ny sku tek. Lo kal ne ło bu zy
zro zu mia ły, że ich za cho wa nie nie bę dzie
dłu żej to le ro wa ne. Pro ste roz wią za nia są
z re gu ły naj lep sze. 

W 1993 r. Ke itha prze nie sio no na osie dle
Plas Ma doc, też ko ło Wre xham. I ono nie cie -
szy ło się do brą opi nią, każ de go dnia do cho -

dzi ło do przy naj mniej jed ne go wła ma nia.
Pra co wał tam przez osiem lat z wy jąt ko wo
sku tecz nym ze spo łem dziel ni co wych:
w pierw szym ro ku wy ko na li wię cej prze szu -
kań niż resz ta po li cjan tów pół noc nej Wa lii.
Po tem przez dwa la ta, w stop niu sier żan ta,
pra co wał w róż nych miej scach. 

– Nie ste ty ob la łem roz mo wę kwa li fi ka cyj -
ną. Że by do stać awans, trze ba naj pierw zdać
eg za min na sier żan ta, a po tem po myśl nie
przejść roz mo wę. Zda łem ten eg za min już
w 1989 r. i choć mo je wy ni ki by ły na naj wyż -
szym po zio mie, gdy do cho dzi ło do roz mo wy,
za wsze koń czy ła się nie po myśl nie. Nie je -
stem w sta nie wy ja śnić dla cze go – w su mie
ob la łem ją osiem ra zy! 

KA RIE RA DO PIE RO PRZED NI MI
Bo gu się i Ra fa ła do pie ro cze ka po li cyj na ka -
rie ra – ona już za czę ła służ bę, on do pie ro za -
mie rza apli ko wać. Jak mó wi, że by zo stać
w An glii po li cjan tem, trze ba przejść od siew
po dań i zdać eg za mi ny: test z ma te ma ty ki,
róż ne spraw dzia ny teo re tycz ne i prak tycz ne,
pod czas któ rych spraw dza się umie jęt ność
ko mu ni ka cji, po dej ście do pro ble mu i re ak -
cję w da nej sy tu acji. Test fi zycz ny jest te -
stem koń co wym. 

– Mi mo że pra cu ję ja ko PCSO, nie jest to
żad nym bo nu sem na eg za mi nach do po li cji –
mó wi Ra fał. – Bę dę trak to wa ny na rów ni
z in ny mi kan dy da ta mi, prze cho dząc przez
wszyst kie szcze ble re kru ta cji.

Przed Bo gu sią jesz cze kurs wa lĳ skie go;
je go pierw sza część mia ła miej sce w cza -
sie 22 ty go dni szko le nia teo re tycz ne go.
Dru ga od by wa się po za koń cze niu głów ne go
kur su, wy ma ga ny po ziom to „le vel 3”. Trzy -
ma my kciu ki! �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ar chi wa do mo we bo ha te rów 
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Posterunkowy Keith
Sinclair uczy się
dwie, trzy godziny
dziennie języka
polskiego

Posterunkowa Bogusława Paluch, żeby zostać policjantką, 
musiała przejść cały proces szkolenia i zdać wiele egzaminów
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–Pa ra doks po le ga na tym, że ni gdy
w ży ciu nie by łem zwią za ny
z Łęcz ną – mó wi mł. insp. Ja cek

Ku char czyk, ko men dant po wia to wy Po li cji
w tym mie ście. – Uro dzi łem się w Lu bli nie,
w do mu, bo tak kie dyś lu dzie przy cho dzi li
na świat. Tam się wy cho wa łem. Do pie ro póź -
niej, gdy sam za miesz ka łem w Łęcz nej, z do -
ku men tów do wie dzia łem się, że tu przy szedł
na świat mój dzia dek. 

PIĘT NA STO LET NI ŻOŁ NIERZ 
Bo le sław Ryb czyń ski uro dził się 4 paź dzier -
ni ka 1903 r. w pod lu bel skiej Łęcz nej. Gdy
miał osiem lat, ro dzi na prze nio sła się do Lu -
bli na. Ukoń czył czte ry
kla sy gim na zjum, a gdy
Pol ska zna la zła się w po -
trze bie, ochot ni czo wstą -
pił do woj ska. Miał wte dy
pięt na ście lat (na zdję ciu
z pra wej). Słu żył m.in.
w Żan dar me rii Kra jo wej
przy Gru pie Ope ra cyj nej
„Lu blin”. Po przej ściu
do cy wi la pra co wał ja ko
kan ce li sta w Wy dzia le Fi -
nan so wym Za rzą du Miej -
skie go w Lu bli nie. 

Po tem jed nak wró cił
do mun du ru, tym ra zem
po li cyj ne go. Za wie ru chę
wo jen ną i la ta PRL -
-u prze trwa ły nie któ re

do ku men ty. Je den z nich, z 31 paź -
dzier ni ka 1927 r., pod pi sa ny przez ko -
men dan ta wo je wódz kie go Po li cji
Pań stwo wej w Lu bli nie insp. W. Wi -
czyń skie go, przyj mu je Ryb czyń skie go
na służ bę „w cha rakte rze pro wi zo rycz -
ne go po ste run ko we go”. Od 1935 r.
słu żył w III Ko mi sa ria cie PP mia sta
Lu bli na. W 1939 r. tak że. Od zna czo -
ny był m.in. Me da lem Pa miąt ko wym
za Woj nę 1918–1921 i Me da lem za
Dłu go let nią Służ bę.

PO STAĆ OJ CA 
– Kil ka lat te mu mia łam bar dzo dziw ne
zda rze nie – Kry sty na Ku char czyk za my -
śla się i uśmie cha ła god nie. – By łam
w po bli skim skle pie spo żyw czym. Na -
gle po de szła do mnie star sza ko bie ta,
któ ra od dłuż sze go cza su ba daw czo mi
się przy glą da ła. „Czy pa ni jest mo że
z Ryb czyń skich?”, za py ta ła. Mó wię, że
tak, a ona na ca ły głos w skle pie: „Mo że pa -
ni być dum na z oj ca, to był szla chet ny czło -
wiek!”. Skrę po wa łam się moc no, bo wszy scy
za czę li się oglą dać. Usły sza łam sa me do bre

rze czy o oj cu od ob cej oso by,
zu peł nie spon ta nicz nie
i bez in te re sow nie. 

Pa ni Kry sty na w 1939 r.
mia ła czte ry la ta. Jest cór ką
przed wo jen ne go po li cjan ta
i mat ką po li cjan ta współ cze -
sne go. 

– Z syl wet ki oj ca nie pa -
mię tam nic – przy zna je. –
Nie pa mię tam na wet je go
twa rzy. A jed nak czu ję je go
cie pło, opie kę, tak że dzi siaj.
No szę go w ser cu. 

Ina czej by ło ze star szy mi
sio stra mi pa ni Kry sty ny: So -
te rą i Te re są. One do brze
pa mię ta ły wszyst kie szczę -
śli we przed wo jen ne la ta.

Dzi siaj ży je już tyl ko Kry sty na Ku char czyk
i jej młod szy brat Mie czy sław Ryb czyń ski,
a pa mięć o tam tych wy da rze niach oca li li dla
nich naj bliż si. 

– Wiem, że by ły wy jaz dy na let ni sko
do po bli skich miej sco wo ści – mó wi cór ka
przed wo jen ne go po li cjan ta. – Oj ciec cu -
dow nie grał na gi ta rze. Pi sał bar dzo pięk ne
wier sze pu bli ko wa ne po tem w „Ry ce rzu
Nie po ka la nej”. Nie ste ty, przy re mon cie 
do mu bra to wa wy rzu ci ła nie chcą cy te ar chi -
wal ne nu me ry. 

– Za cho wa ły się za to frag men ty pa mięt -
ni ków – do da je jej syn, ko men dant Ja cek
Ku char czyk. – Są też li sty otwar te dziad ka,
któ re pi sał do bab ci, a któ re czy ta ne by ły
w ko ście le. Pro szę po słu chać: „(…) wie -
dzia łem, że cier pisz, choć się nie skar ży łaś,
wi dzia łem czę sto w twych ła god nych
oczach lek ki od cień za zdro ści, gdy pa trzy łaś
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Rodzinne 
koło historii Bolesław Rybczyński 1903–1940

Przodownik Bolesław Rybczyński
z dumą nosił granatowy mundur.
Zapłacił za to cenę najwyższą. 
Jego prochy spoczywają dziś
na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Miednoje. Jego wnuk też nosi
policyjny mundur. 

Policjanci na ulicach Lublina, 
Bolesław Rybczyński w środku
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na lu dzi bie gną cych obok nas po ścież ce
usła nej ró ża mi, kwia ta mi i chwy ta ją cych
wszyst ko po dro dze, co jest naj lep sze w ży -
ciu, nie ba czą cych na pro test su mie nia
i brzy do tę czy nu (…)”. Kto dzi siaj tak pi -
sze? I to do żo ny?

WIE ŚCI ZE WSCHO DU 
Woj na zbli ża ła się jed nak wiel ki mi kro ka mi. 

– Pa mię tam, że jak był alarm, chy ba jesz -
cze wte dy ćwi czeb ny, to oj ciec przy kła dał mi
do twa rzy mo krą szmat kę, bo mó wio no, że
mo że być zrzu co ny gaz – wspo mi na pa ni Kry -
sty na. – Jak przez mgłę pa mię tam też, że
któ re goś dnia przy szedł do nas, by li śmy chy -
ba jesz cze na let ni sku al bo już wy wie zio ne
z Lu bli na po roz po czę ciu woj ny. Ściskał nas,
po dob no miał łzy w oczach. Czu le że gnał się
z ma mą. Wy je chał, ma ma nie wie dzia ła
gdzie. Do pie ro póź niej do tar ła wia do mość,
że wszy scy po li cjan ci ewa ku owa li się na
Wschód. 

Po tem za pa dła ci sza. 
– Po ja kichś trzech mie sią cach do na sze go

miesz ka nia przy szedł ktoś i po wie dział, że -
by ma ma szyb ko szła na Ko śmi nek, bo jest
tam czło wiek, któ ry cze ka w spra wie oj ca –
mó wi pa ni Kry sty na. – Ma ma po bie gła i za -
sta ła męż czy znę z po krwa wio ny mi no ga mi.
Oka za ło się, że znał oj ca i gdy nada rzy ła się
oka zja, zrzu cił mun dur po li cyj ny i po da jąc się
za zwy kłe go ro bot ni ka wcie lo ne go do ar mii,
zo stał prze ka za ny stro nie nie miec kiej. Na te -
re nach Pol ski uciekł z trans por tu, bo bał się
wy wóz ki w głąb Nie miec. Pro po no wał, aby
oj ciec zro bił tak sa mo, ale po dob no ta ta po -
wie dział, że to hań ba w ta kich oko licz no -
ściach zdej mo wać mun dur i zo stał. 

Ko lej na in for ma cja
do tar ła do Ryb czyń -
skich przed Bo żym Na -
ro dze niem. Z obo zu
przy szła kart ka, pierw -
sza i je dy na (na zdjęciu
obok): „Dro ga Luś ko.
Je stem w Ro sji So wiec -
kiej. Od pisz jak naj prę -
dzej, czy wszy scy ży ją,
czy je steś zdro wa. My -
ślą po zo sta ję cią gle
przy Was. Ocze ku ję

od po wie dzi i ści skam. Ca łu ję mo je naj uko -
chań sze ma leń stwa. Bo lek. Ostasz ków, 26 li -
sto pa da 1939 r.”. 

– Ma ma sza la ła z ra do ści – pa ni Kry sty -
na nie kry je wzru sze nia. – Bie ga ła wo kół sto -
łu, czy ta ła tę kart kę wie le ra zy. W ca łym
do mu za pa no wa ła wiel ka ra dość. Za raz od pi -
sa ła i do sta ła od po wiedź – „ad rie sa ta niet”.
A prze cież oj ciec jesz cze żył. My śli my, że
chcia no spraw dzić nasz ad res, bo wkrót ce po -
tem zo sta li śmy wy sie dle ni. W oku po wa nym

przez Niem ców Lu bli nie po dob nie sta ło się
z in ny mi ro dzi na mi po li cjan tów, któ rzy zna -
leź li się na „nie ludz kiej zie mi”. 

Ryb czyń scy po wie lu tru dach w koń cu
wró ci li do Lu bli na. Żona po li cjan ta ca ły
czas cze ka ła na mę ża. Szu ka ła, gdzie mo -
gła: Czer wo ny Krzyż, po woj nie Mi ni ster -
stwo Spraw Za gra nicz nych, Ra da
Pań stwa… Nie wy szła po raz dru gi za mąż,
choć mo gła. Po wta rza ła, że nikt ob cy nie
bę dzie wy cho wy wał ich dzie ci. Zmar ła
w 1989 r. w wie ku 86 lat, nie wie dząc, co
sta ło się z jej Bol kiem. 

Jej cór ka na gro bie He le ny Ryb czyń skiej
ka za ła wy bić tak że ta bli cę ku czci oj ca „Bo -
le sław Ryb czyń ski – zgi nął w Ka ty niu śmier -
cią tra gicz ną”. Wte dy nie wia do mo by ło
jesz cze, gdzie są je go szcząt ki. 

Ko lej na tra gicz na wia do mość ze Wscho du
przy szła wraz z pu bli ka cją list śmier ci zbrod -
ni ka tyń skiej. 

– To był ta ki na ma cal ny do wód, że oj ciec
zo stał za mor do wa ny, że na pew no nie ży je –
wspo mi na Kry sty na Ku char czyk. – Był 1990
rok, ży ła jesz cze sio stra, któ ra pa mię ta ła oj ca. 
Bar dzo roz pa cza ła. 

WIERSZ DLA OJ CA 
Na zwi sko oj ca na li stach ka tyń skich by ło do -
wo dem śmier ci, nie odwo łal nym, bo le snym,
ale te raz ro dzi na mia ła już miej sce, gdzie mo -
gła za pa lić lamp kę i zło żyć kwia ty. 

– By łam w Mied no je i by łam w Ka ty niu –
mó wi pa ni Kry sty na, dzia ła ją ca w lu bel skiej
Ro dzi nie Ka tyń skiej. – By łam
też w bu dyn ku w Twe rze,
gdzie mor do wa no na szych oj -
ców. Po twor ne wra że nie. 

Od trzech lat ro dzi na przed -
wo jen ne go po li cjan ta ma jesz -
cze jed no miej sce, gdzie mo że
za pa lić znicz. W 2006 roku
przed bu dyn kiem KWP w Lu -
bli nie od by ła się uro czy stość
wmu ro wa nia pod obe lisk po -
świę co ny po li cjan tom urny
z zie mią z Mied no je i By kow ni.
Do zło że nia urny zo stał wy zna -
czo ny mł. insp. Ja cek Ku char -
czyk, któ ry nie tyl ko przez
służ bę, ale i ro dzin nie zwią za -
ny jest z Po li cją Pań stwo wą. 

– Za wsze przy jeż dżam tu 1
li sto pa da – mó wi ko men dant
z Łęcz nej. – W Mied no je jesz -
cze nie by łem. Chcia łem ra -
zem z ma mą wy brać się w tym
ro ku z biu rem „Wi lej ka”, ale
ma ma tro chę cho ro wa ła. Mo że
uda się za rok. 

Kry sty na Ku char czyk, gdy
do wie dzia ła się o tra gicz nym

lo sie oj ca, na pi sa ła wiersz. To by ło jesz cze
za nim po je cha ła do Mied no je. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum Jac ka Ku char czy ka 
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Komendant Jacek Kucharczyk z mamą
Krystyną

Pod oknem mieszkania pani Krystyny
świetnie przyjęła się przywieziona przez nią
z Miednoje paprotka

Dla oj ca mę czen ni ka

(…) I przy szli pod mur w ka za ma tach 
Gdzie Mat ka Ko ziel ska sta ła 

I kie dy ci cho pa da li 
W ra mio na swo je ich bra ła 

Tu ląc do ser ca skry cie 
Tak im ci chut ko szep ta ła 

Za Pol skę da li ście ży cie 
Wiel ka Wam cześć i chwa ła 

I roz śpie wa ły się pta ki 
Wsta ła ju trzen ka no wa 

Sze re giem przed tron Bo ga szli 
– Po li cja z Ostasz ko wa 

I kie dy wie trzyk po wie je, roz pro szy chmu ry upar te 
Wznieś gło wę, spójrz w nie bo 
Oni trzy ma ją tam war tę.

wiersz Krystyny Kucharczyk
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TYLKO SŁUŻBA Stres w Policji POLICJA 997       wrzesień 2009 r.38

Wizualizacja, czyli świadome wyobrażanie obrazów
przedmiotów, miejsc, sytuacji to jedna z najprostszych
technik relaksacyjnych, którą stosować może każda
zdrowa osoba. 

Me to da ta po zwa la od bu do wać wła sny wi ze ru nek, zmie nić
spo sób my śle nia o so bie, po ko nać nie po ko je i lę ki. Przy bli -
ża nas do osią gnię cia wy zna czo nych ce lów. 

Treść wi zu ali za cji po win na być zin dy wi du ali zo wa na, do ty czyć two -
ich od czuć, two je go za cho wa nia, two ich ce lów. Za wsze też wy obra -
żaj so bie tyl ko ide al ne sy tu acje, któ rych na praw dę chcesz
do świad czyć. 

Je steś np. bar dzo zmę czo ny – chciał byś po je chać na urlop, ale w tej
chwi li nie jest to moż li we – wi zu ali zuj więc swój wy po czy nek.

Naj pierw jed nak od pręż się. Przyj mĳ wy god ną po zy cję – sie dzą cą
bądź le żą cą. Zrób pięć od de chów – wdy cha jąc po wie trze przez nos
i wy dy cha jąc przez usta. I wresz cie za mknĳ oczy i wy obraź so bie, że
znaj du jesz się na pla ży. Wo kół ci sza, spo kój, sły chać tyl ko szum mo rza.
Na cie le czu jesz pro mie nie słoń ca, pod no ga mi go rą cy pia sek.

Wy obraź so bie, że fa la do ty ka two ich stóp, ob my wa je, a ty czu -
jesz, jak się roz luź nia ją.

Po chwi li „zo bacz”, jak fa la ob my wa ca łe two je no gi, któ re sta ją się
lek kie i zre lak so wa ne.

Po wta rzaj tę scen kę, wy obra ża jąc so bie ko lej no po zo sta łe czę ści
swe go cia ła ob my wa ne przez fa le: bio dra, brzuch, tu łów, dło nie, 
rę ce, szy ję, twarz, gło wę. Je śli po czu jesz, że je steś cał ko wi cie roz -
luź nio ny, znów wi zu ali zuj sie bie na pla ży. „Zo bacz”, jak pro mie nie
sło necz ne do ty ka ją twe go oczysz czo ne go przez bry zę cia ła i prze ka -
zu ją mu ogrom ną ener gię i si łę.

Kie dy już osią gniesz stan spo ko ju i bło go ści, po sta raj się wy ci szyć
my śli, je śli jed nak jest to nie moż li we, nie walcz z ni mi, po zwól im
prze pły nąć. Po zo stań w tej swo istej pu st ce jak naj dłu żej.

Na ko niec zrób po now nie pięć wol nych i głę bo kich od de chów,
otwórz po wo li oczy i de li kat nie po rusz się, jak byś wy cho dził z pięk -
ne go snu.

Wi zu ali zo wa nie do ty czyć mo że wszyst kich sy tu acji na sze go ży cia.
Np. w pra cy nie je steś lu bia ny – wy obraź so bie, że ko le dzy pro szą,
że byś za grał z ni mi w pił kę, zga dzasz się, strze lasz kil ka bra mek, oni
szcze rze ci gra tu lu ją i za pra sza ją na na stęp ny mecz. Dłu go nie awan -
so wa łeś – wy obraź so bie, że pro po nu jesz sze fo wi no we roz wią za nia
or ga ni za cyj ne, a on pa trzy na cie bie z po dzi wem. Przy kła dy moż na
mno żyć. Nie za leż nie jed nak cze go wi zu ali za cja do ty czy, za wsze po -
win na mieć po zy tyw ny cha rak ter.

War to wie dzieć, że wi zu ali za cja po moc na jest w na uce ję zy ków ob -
cych. Sto su ją ją tak że m.in. spor tow cy i służ by ochro niar skie. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
konsultacja Magdalena Samorańska, 

psycholog z Komendy Stołecznej Policji
zdj. Sylwia Zaczkiewicz

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.

Po móż
so bie
sam (7)

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 lo -
go wie, do któ rych za wsze mo że my zwró cić się z proś bą
o po moc.
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W i dzi my to do pie ro wte dy, gdy bar dzo do brze wy ko na my po -
sta wio ne nam za da nie. Kie dyś na sta wia li śmy się na suk ces –
nikt nie my ślał, co bę dzie, jak pój dzie coś nie tak, jak się nie

uda. Oczy wi ście po raż ki w pra cy po li cjan ta cza sem się zda rza ją, bo
my lić się jest rze czą ludz ką. Prze cież nie je ste śmy ro bo ta mi. Ale co
bę dzie, gdy ktoś przy pła ci to swo im zdro wiem al bo, co gor sza, ży ciem?

NIE USTAN NA PRA CA NAD SO BĄ
Pra cu je my nad tym, by cią gle być lep szy mi. Bar dzo du żo po tra fi my
i wie my, ale co bę dzie, gdy tra fi my na ko goś rów nie do bre go lub lep -
sze go od nas? Każ da sy tu acja jest in na i czę sto trze ba po dej mo wać
bar dzo trud ne de cy zje. Oczy wi ście są or kie stra i me da le, gdy je ste -
śmy bo ha te ra mi; gdy or kie stra gra in ną me lo dię, na tre ning jest już
za póź no.

Gdy zo sta li śmy za sko cze ni, pró bu je my na wią zać kon takt – naj le -
piej opusz cza jąc to miej sce (ro biąc od skok). Przy stę pu je my do kontr -
ata ku, by po zbyć się za gro że nia. Uza leż nio ne jest to oczy wi ście
od na szych sił i środ ków. Gdy je ste śmy już pra wie bez piecz ni, w tzw.

TYLKO SŁUŻBA Czerwona taktyka (8) POLICJA 997       wrzesień 2009 r.40

Nasze zachowanie w sytuacjach niecodziennych 
czy ekstremalnych w znacznej mierze zależy
od wcześniejszego przygotowania i ciężkiej pracy.
Ciągły trening w powtarzających się sekwencjach
przynosi rezultaty prowadzące często do klasy
mistrzowskiej.

Trening symulacyjny
1

2

Atak na grupę policjantów wykonujących zadania operacyjne

stre fie względ nie bez piecz nej, spraw dza my stan po szko do wa nych
po przez szyb kie ba da nie ura zo we. Je śli i tu taj ktoś nas za ska ku je,
wra ca my do od sko ku i kontr ata ku.

Waż niej sze jest dla nas na sze ży cie. Dla te go prze ry wa my czyn no -
ści zwią za ne z pierw szą po mo cą i wal czy my, by nie zwięk szyć licz by
ran nych. �

ALEK SAN DRA WI CIK
konsultacje taktyczno-medyczne 

Bogdan Serniak, Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk
zdj. Dariusz Rogoziński, Paweł Wittek, 

Bartosz Padewski

Odskok z miejsca zagrożenia
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3 4

5 6

7 8 9

10 11 12

Kontratak policjantów Udzielanie rannemu pierwszej pomocy przedmedycznej 

Kolejny atak na ratujących rannego policjantów

Odskok z miejsca zagrożenia, aby
ograniczyć liczbę rannych policjantów

Kontratak przy wzajemnej asekuracji Powrót do rannego

Wzajemne ubezpieczanie Kolejna zasadzka. Jeden z policjantów
odpowiada ogniem, a drugi nadal ratuje
życie poszkodowanego

Atak jest tak silny, że drugi policjant nie
ratuje rannego, tylko wspomaga kolegę
w kontrataku. W tym przypadku ważniejsze
jest życie policjantów niż poszkodowanego

Kontratak
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Po stę po wa nie to sto su je się do osób nie ma ją cych sta łe go miej -
sca za miesz ka nia lub miej sca sta łe go po by tu al bo prze by wa ją -
cych je dy nie cza so wo na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej

(bez wzglę du na ich oby wa tel stwo), je że li za cho dzi uza sad nio na oba -
wa, że roz po zna nie spra wy w po stę po wa niu zwy czaj nym bę dzie nie -
moż li we lub znacz nie utrud nio ne, a tak że wo bec spraw ców
wy kro czeń o cha rak te rze chu li gań skim lub gdy in na usta wa tak sta -
no wi. Nie sto su je się go do spraw ców pod le ga ją cych orzecz nic twu
są dów woj sko wych.

Tryb przy spie szo ny nie jest ob li ga to ryj ny wo bec osób, któ re nie
ma ją sta łe go miej sca za miesz ka nia lub miej sca sta łe go po by tu al bo
prze by wa ją je dy nie cza so wo na te ry to rium RP i nie na le ży go sto so -
wać, gdy brak prze sła nek uza sad nia ją cych oba wę, że roz po zna nie
spra wy w po stę po wa niu zwy czaj nym bę dzie nie moż li we lub znacz -
nie utrud nio ne. Na le ży przy tym pa mię tać, że brak sta łe go miej sca
za miesz ka nia lub sta łe go po by tu nie mo że być utoż sa mia ny je dy nie
z nie do peł nie niem wy mo gów for mal nych zwią za nych z obo wiąz kiem
mel dun ko wym.

WY KRO CZE NIA CHU LI GAŃ SKIE
Czy ny pod le ga ją ce roz po zna niu w po stę po wa niu przy spie szo nym
mo że my po dzie lić na dwie gru py, tj. wy kro cze nia chu li gań skie i wy -
kro cze nia, któ re kon kret nie wska zu je usta wa.

Zgod nie z de fi ni cją za war tą w art. 47 par. 5 k.w. cha rak ter chu li -
gań ski ma ją wy kro cze nia po le ga ją ce na umyśl nym go dze niu w po -
rzą dek lub spo kój pu blicz ny al bo umyśl nym nisz cze niu lub
uszka dza niu mie nia, je że li spraw ca dzia łał pu blicz nie, oraz w ro zu -
mie niu po wszech nym bez po wo du lub z oczy wi ście bła he go po wo -
du, oka zu jąc przez to ra żą ce lek ce wa że nie pod sta wo wych za sad
po rząd ku praw ne go.

Za tem wy kro cze nie chu li gań skie moż na po peł nić je dy nie z wi ny
umyśl nej i mu si ono go dzić przy naj mniej w jed no z dóbr wy mie nio -
nych przez usta wo daw cę, tj. po rzą dek pu blicz ny, spo kój pu blicz ny
lub pra wo wła sno ści. Przy czym na ru sze nie pra wa wła sno ści na stę pu -
je w ści śle okre ślo ny spo sób przez nisz cze nie lub uszka dza nie mie nia. 

Dru gim nie zbęd nym wa run kiem, ja ki mu si zo stać speł nio ny, aby
czyn mógł zo stać uzna ny za wy kro cze nie chu li gań skie, jest pu blicz -
ne dzia ła nie spraw cy. Przez dzia ła nie „pu blicz ne” ro zu mie my ta kie
po stę po wa nie, gdy ze wzglę du na je go miej sce lub oko licz no ści i spo -
sób dzia ła nia spraw cy je go za cho wa nie się jest lub mo że być do stęp -
ne (do strze gal ne) dla nie okre ślo nej licz by osób, przy czym spraw ca,
ma jąc świa do mość tej moż li wo ści, co naj mniej się na to go dzi1.

Trze cim wa run kiem jest dzia ła nie w ro zu mie niu po wszech nym
bez po wo du lub z oczy wi ście bła he go po wo du. ,,O bra ku po wo du
do dzia ła nia mó wi my wte dy, gdy nie ist nie je świa do my, ra cjo nal ny
mo tyw dzia ła nia, gdy dzia ła niu brak wszel kich ra cji. W wy pad kach
ta kich sam spraw ca nie umie czę sto wy ja śnić, dla cze go pod jął dzia -
ła nie w sy tu acji, w któ rej nikt go nie spro wo ko wał, ani nie ist nia ły

inne oko licz no ści tłu ma czą ce je go re ak cję. O po wo dzie zu peł nie bła -
hym na le ży mó wić wów czas, gdy za cho dzi oczy wi sta nie ade kwat ność
re ak cji spraw cy do przy czy ny ze wnętrz nej po wo du ją cej dzia ła nie,
gdy cel, w ja kim spraw ca dzia ła, nie uspra wie dli wia – w ro zu mie niu
po wszech nym – w ja kimś istot niej szym stop niu dra stycz no ści środ -
ków pod ję tych przez spraw cę dla je go osią gnię cia. Spraw cą po wo du -
je tu czę sto nie li czą ca się z wy ma ga nia mi współ ży cia chęć
agre syw ne go wy ła do wa nia się, wy rzą dza ją ca szko dę współ o by wa te lo -
wi, or ga no wi pań stwo we mu lub in sty tu cji”2.

W prak ty ce kry te ria wy kro cze nia chu li gań skie go mo gą speł niać
czy ny okre ślo ne w ar ty ku łach ko dek su wy kro czeń: art. 51 – za kłó ce -
nie spo ko ju lub po rząd ku pu blicz ne go; art. 67 – uszka dza nie ogło -
szeń, afi szy lub pla ka tów; art. 74 – nisz cze nie zna ków ostrze ga ją cych
o gro żą cym nie bez pie czeń stwie; art. 81 – nisz cze nie urzą dzeń słu żą -
cych do ochro ny brze gów; art. 85 – nisz cze nie urzą dzeń ostrze gaw -
czych lub za bez pie cza ją cych; art. 124 – nisz cze nie cu dzej rze czy;
art. 143 – uszka dza nie urzą dzeń prze zna czo nych do użyt ku pu blicz -
ne go; art. 144 – uszka dza nie drzew lub krze wów sta no wią cych za -
drze wie nie przy droż ne lub ochron ne.

WY KRO CZE NIA NA IM PRE ZACH MA SO WYCH
Je dy ną usta wą, po za ko dek sem po stę po wa nia w spra wach o wy kro -
cze nia, któ ra sta no wi o sto so wa niu po stę po wa nia przy spie szo ne go,
jest usta wa o bez pie czeń stwie im prez ma so wych z 20 mar ca 2009 r.
(Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504). Usta wa ta we szła w ży cie z dniem
1 sierp nia 2009 r., z tym że art. 13 ust. 1 – w za kre sie do ty czą cym
me czów pił ki noż nej or ga ni zo wa nych po za ra ma mi li gi za wo do wej –
wcho dzi w ży cie z dniem 1 sierp nia 2010 r.

Na mo cy art. 63 usta wy o bez pie czeń stwie im prez ma so wych po -
stę po wa nie przy spie szo ne pro wa dzi się w spra wach o wy kro cze nia
okre ślo nych w jej art.: 54 – nie wy ko na nie po le ce nia po rząd ko we go
służb po rząd ko wych lub in for ma cyj nych; art. 55 – nie wy ko na nie po -
le ce nia wy da ne go przez Po li cję lub Żan dar me rię Woj sko wą w miej -
scu i w cza sie trwa nia im pre zy ma so wej; art. 56 – po sia da nie
na im pre zie ma so wej na po jów al ko ho lo wych; art. 57 – wbrew obo -
wiąz ko wi nie prze ka za nie in for ma cji do ty czą cej bez pie czeń stwa im -
pre zy ma so wej al bo prze ka za nie in for ma cji nie praw dzi wej.

WY KRO CZE NIA ŻOŁ NIE RZY
W bie żą cym ro ku usta wa z 5 grud nia 2008 ro ku o zmia nie usta wy
Kodeks po stę po wa nia kar ne go oraz nie któ rych in nych ustaw 
(Dz.U. z 2008 nr 237, poz. 1651) wpro wa dzi ła istot ne zmia ny w za -
kre sie spo so bu po stę po wa nia wo bec spraw ców wy kro czeń, któ rzy są
żoł nie rza mi. Zmia ny te – zgod nie ze zno we li zo wa nym art. 10 k.p.o.w.
– umoż li wia ją sto so wa nie try bu przy spie szo ne go wo bec żoł nie rzy
w czyn nej służ bie woj sko wej, gdyż pod le ga ją oni orzecz nic twu są dów
woj sko wych je dy nie w przy pad ku po peł nie nia wy kro cze nia: prze ciw ko
or ga no wi woj sko we mu lub in ne mu żoł nie rzo wi; pod czas lub w związ -

PRAWO Wykroczenia POLICJA 997       wrzesień 2009 r.42

Tryb przy spie szo ny

Po stę po wa nie przy spie szo ne jest try bem szcze gól nym po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia, ure gu lo wa nym
w art. 89–92 ko dek su po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia. U je go pod staw le ży po trze ba szyb kiej re ak cji

na szcze gól nie uciąż li we spo łecz nie – w oce nie usta wo daw cy – wy kro cze nia lub ze wzglę du na okre ślo ne 
ce chy spraw ców, któ re mo gą utrud niać pro ce do wa nie w try bie zwy kłym.
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ku z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych, w ob rę bie obiek tu woj sko -
we go lub wy zna czo ne go miej sca prze by wa nia, na szko dę woj ska lub
z na ru sze niem obo wiąz ku wy ni ka ją ce go ze służ by woj sko wej; za gra ni -
cą, pod czas uży cia lub po by tu Sił Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej
po za gra ni ca mi pań stwa, w ro zu mie niu usta wy z 17 grud nia 1998 r.
o za sa dach uży cia lub po by tu Sił Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej
po za gra ni ca mi pań stwa; przez żoł nie rzy sił zbroj nych państw ob cych
prze by wa ją cych na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz człon -
ków ich per so ne lu cy wil ne go, je że li po zo sta ją w związ ku z peł nie niem
obo wiąz ków służ bo wych, o ile usta wa lub umo wa mię dzy na ro do wa,
któ rej Rzecz po spo li ta Pol ska jest stro ną, nie sta no wi ina czej.

UJĘ CIE, ZA TRZY MA NIE, ROZ PRA WA
Przy speł nie niu opi sa nych wa run ków dla wdro że nia pro ce du ry po -
stę po wa nia przy spie szo ne go ko niecz ne jest uję cie spraw cy na go rą -
cym uczyn ku lub bez po śred nio po po peł nie niu wy kro cze nia,
a na stęp nie nie zwłocz ne do pro wa dze nie go do są du. W ce lu do pro -
wa dze nia spraw cy do są du Po li cja mo że go za trzy mać na czas do
48 go dzin li czo ny od chwi li je go uję cia.

Jed nak że za trzy ma nie nie jest ob li ga to ryj ne i moż na od nie go od -
stą pić (od stę pu jąc od przy mu so we go do pro wa dze nia do są du), zo bo -
wią zu jąc spraw cę do sta wie nia się w są dzie w wy zna czo nym cza sie
i miej scu. W myśl art. 71 par. 4 k.p.o.w. w ra zie nie uspra wie dli wio -
nej nie obec no ści ob wi nio ne go, któ re mu do rę czo no we zwa nie na roz -
pra wę, prze pro wa dza się ją za ocz nie, cho ciaż by spraw ca nie był
prze słu cha ny w to ku czyn no ści wy ja śnia ją cych, chy ba że sąd uzna 
je go udział za ko niecz ny i roz pra wę od ro czy, po ewen tu al nym prze -
pro wa dze niu po stę po wa nia do wo do we go, w szcze gól no ści po prze -
słu cha niu świad ków, któ rzy sta wi li się na roz pra wę. Je że li jed nak
obec ność ob wi nio ne go jest ko niecz na, a nie sta wił się on bez uspra -
wie dli wie nia, sąd mo że za rzą dzić je go za trzy ma nie i przy mu so we do -
pro wa dze nie przez Po li cję.

W ce lu za bez pie cze nia sta wien nic twa ob wi nio ne go moż na za trzy -
mać mu pasz port lub in ny do ku ment upraw nia ją cy do prze kro cze nia
gra ni cy i wraz z wnio skiem o uka ra nie prze ka zać go są do wi. Wzór po -
kwi to wa nia okre śla za łącz nik nr 7 do Za rzą dze nia nr 323 Ko men dan -
ta Głów ne go Po li cji z 26 mar ca 2008 ro ku w spra wie me to dy ki
wy ko ny wa nia przez Po li cję czyn no ści ad mi ni stra cyj no -po rząd ko wych
w za kre sie wy kry wa nia wy kro czeń oraz ści ga nia ich spraw ców.

W ra zie od stą pie nia od za trzy ma nia mo gą po ja wić się wąt pli wo ści
do ty czą ce in ter pre ta cji ter mi nu „nie zwłocz nie” – okre śla ją ce go czas,
w któ rym spraw ca wy kro cze nia po wi nien zo stać do pro wa dzo ny do
są du. Uwzględ nia jąc cel sto so wa nia try bu przy spie szo ne go wy da je
się, że ter min sta wien nic twa do są du po wi nien być wy zna czo ny tak,
aby mie ścił się w gra ni cach 48 go dzin3.

WNIO SEK O UKA RA NIE
Wnio sek o uka ra nie zło żo ny przez or gan Po li cji w po stę po wa niu przy -
spie szo nym mo że być ogra ni czo ny do wska za nia: imie nia i na zwi ska
oraz ad re su ob wi nio ne go, a tak że in nych da nych nie zbęd nych
do usta le nia je go toż sa mo ści; okre śle nia za rzu ca ne go ob wi nio ne mu
czy nu ze wska za niem miej sca, cza su, spo so bu i oko licz no ści je go po -
peł nie nia; wska za nie do wo dów; imie nia i na zwi ska oraz pod pi su spo -
rzą dza ją ce go wnio sek; wska za nia prze pi sów, pod któ re za rzu ca ny
czyn pod pa da, oraz po krzyw dzo nych, o ile ta kich ujaw nio no. Wnio -
sek ten mo że być tak że zło żo ny ust nie do pro to ko łu. 

Na le ży pa mię tać, że w po stę po wa niu przy spie szo nym sto su je się
prze pi sy o po stę po wa niu zwy czaj nym, je że li prze pi sy roz dzia łu 15
ko dek su po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia nie sta no wią ina -
czej. An drzej Skow ron wy po wie dział się w tej kwe stii na stę pu ją co:
„Po nie waż po stę po wa nie przy spie szo ne jest try bem zre du ko wa nym
II stop nia, dla te go prze pi sy po stę po wa nia zwy czaj ne go ma ją za sto -

so wa nie tyl ko w tych przy pad kach, w któ rych nie wcho dzą w grę ure -
gu lo wa nia szcze gól ne (...) Nie wy klu cza to oczy wi ście, że or ga ny
upraw nio ne do wy stę po wa nia z wnio skiem o uka ra nie mo gą prze -
pro wa dzić okre ślo ne do wo dy, a w szcze gól no ści prze słu chać do mnie -
ma ne go spraw cę wy kro cze nia (...) pra wo ob wi nio ne go do obro ny
zo sta je w znacz nym stop niu ogra ni czo ne, ale rów nież po krzyw dzo ny,
je że li nie sta wi się na roz pra wę, nie bę dzie mógł się do ma gać, by do -
pusz czo no go do udzia łu w po stę po wa niu na pra wach stro ny. Oczy -
wi ście, ob wi nio ny mo że ko rzy stać z po mo cy obroń cy z wy bo ru, i to
już od mo men tu za trzy ma nia. Sąd ma też obo wią zek za wia do mić go
o miej scu i cza sie roz pra wy, je że li wie o je go usta no wie niu. 

Teo re tycz nie tak że udział obroń cy z urzę du nie jest wy klu czo ny,
gdy ob wi nio ne go nie stać na obroń cę z wy bo ru. W sy tu acji, gdy jest
on nie zbęd ny, spra wa w za sa dzie nie bę dzie mo gła to czyć się w try -
bie przy spie szo nym. Rzad ko bo wiem ist nie je moż li wość prze ba da nia
ob wi nio ne go w tak krót kim cza sie i wy da nie opi nii psy chia trycz nej,
a na stęp nie usta no wie nie obroń cy. Mo że po wstać py ta nie, czy je że -
li ob wi nio ny nie zna ję zy ka pol skie go, a sąd nie ma moż li wo ści spro -
wa dzić tłu ma cza, jest moż li we roz po zna nie spra wy w tym
po stę po wa niu? I w tym przy pad ku na prze szko dzie sto ją wzglę dy
prak tycz ne. Po za tym brak ja kich kol wiek in nych po wo dów, by ob wi -
nio ne go po zba wić pra wa wy stę po wa nia z tłu ma czem, po nie waż sąd
mo że za rzą dzić prze rwę tak że jesz cze przed otwar ciem prze wo du
są do we go, by go we zwać (...)”4.

W przy pad ku, kie dy zaj dzie ko niecz ność prze rwa nia roz pra wy na
okres dłuż szy niż 3 dni, spra wę roz po zna je się da lej w po stę po wa -
niu zwy czaj nym.

Je że li na wet za ist nie ją wszyst kie prze słan ki uza sad nia ją ce wy stą -
pie nie z wnio skiem o uka ra nie w po stę po wa niu przy spie szo nym, nie
sta no wi to prze szko dy w od stą pie niu od je go wdro że nia i za sto so wa -
nia po stę po wa nia man da to we go, któ re rów nież za pew nia szyb ką re -
ak cję wo bec spraw cy wy kro cze nia. Na to miast w przy pad ku, kie dy
za nie cha no uka ra nia spraw cy w po stę po wa niu przy spie szo nym lub
man da to wym (po mi mo że by ły do te go pod sta wy), nie sta no wi to
żad nych prze szkód do skie ro wa nia wnio sku o uka ra nie i prze pro wa -
dze nia przed są dem po stę po wa nia zwy czaj ne go.

Zgod nie z par. 3 przy wo ła ne go za rzą dze nia nr 323 KGP, wo bec
spraw cy wy kro cze nia na kła da się grzyw nę w dro dze man da tu kar ne -
go kre dy to wa ne go lub go tów ko we go al bo kie ru je się wnio sek o uka -
ra nie do są du, je że li nie moż na po prze stać na za sto so wa niu
po ucze nia, zwró ce nia uwa gi, ostrze że niu lub na za sto so wa niu in nych
środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go. 

Prze słan ki po stę po wa nia przy spie szo ne go nie wy klu cza ją moż li -
wo ści za sto so wa nia środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go, o któ -
rych mo wa w art. 41 k.w. Jed nak że z jed nym pod sta wo wym
za strze że niem, otóż zgod nie z par. 10 ust. 4 za rzą dze nia 323 nie sto -
su je się środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go w przy pad ku 
wy kro czeń, za któ re orze ka się śro dek kar ny oraz wy kro czeń
o cha rak te rze chu li gań skim. Wpraw dzie prze pis ten zgod nie z art. 87
Kon sty tu cji RP nie jest źró dłem pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce -
go, ale jest wią żą cy dla po li cjan tów – co do za sad po stę po wa nia wo -
bec spraw ców wy kro czeń – a je go nie prze strze ga nie mo że ro dzić
kon se kwen cje dys cy pli nar ne. �

IRE NE USZ WO JE WO DA
KA TA RZY NA KISZ CZAK

Wy dział Pre wen cji KWP w Lu bli nie

1 Por. uchwa ła Są du Naj wyż sze go z 20 wrze śnia 1973 r. nr VI KZP 26/73
2 Ko deks kar ny – Ba fia, Mio du ski, Sie wier ski, t. I, s. 240
3 To masz Grze gor czyk, „Pro ku ra tu ra i Pra wo” 2002.1.38, Po stę po wa nie szcze gól ne
w spra wach o wy kro cze nia, te za nr 4
4 An drzej Skow ron, Ko deks po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia. Ko men tarz,
LEX/Ar che, 2007
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Zbi gniew Saj kie wicz uro dził się 52 la ta te mu. Od 11 pra cu je
w Po li cji, od 4 w CBŚ KGP ja ko in for ma tyk. Cho ro ba, któ ra do -
pa dła go, gdy ja ko dziec ko sta wiał pierw sze kro ki, za wa ży ła na

ca łym je go ży ciu. 

DZIĘ KI OJ CU 
Dzi siej szy ma ra toń czyk na uczył się pły wać, ma jąc pięć lat. Ale wcze -
śniej by ła cho ro ba. 

– Ja ko dziec ko za pa dłem na he ine me di nę – mó wi Zbi gniew Saj -
kie wicz. – Pod da wa ny by łem wie lu ope ra cjom, któ re mia ły po pra wić
mój stan, ale róż nie z tym by wa ło. Pły wać za czą łem w szpi ta lu
w Kon stan ci nie. Prze sze dłem, jak się póź niej do wie dzia łem, tzw. pol -
ską szko łę re ha bi li ta cji. Wie lu z nas, dzie cia ków, by ło po tem re pre -
zen tan ta mi Pol ski w spo rcie nie peł no spraw nych. 

Pan Zby szek do dzi siaj cho dzi z trud no ścią, po ru sza się o ku lach
bądź na wóz ku. W ży ciu ro bił już nie jed no, a hart du cha i wo lę wal -
ki, jak mó wi, ma dzię ki oj cu. 

– Ko le je mo je go lo su by ły róż ne – za my śla się. – Miesz ka łem w sa -
na to riach, szpi ta lach, prze sze dłem i dom dziec ka przez ja kiś czas.
Mat ka mia ła już tro je dzie ci i stwier dzi ła, że nie po do ła za jąć się
czwar tym, cho rym. Ta ka pro za ży cia. Za jął się mną oj ciec. Przy jeż dżał
do sa na to riów, roz ma wia li śmy. To dzię ki nie mu wy sze dłem na lu dzi,
to dzię ki nie mu uda wa ło mi się wra cać do nor my po ko lej nej nie uda -
nej ope ra cji. Te raz, gdy sam mam dziec ko, wiem, co on wte dy mu -
siał prze ży wać. 

SZYB KIE DO RA STA NIE 
Nie ste ty, gdy Zby szek miał 15 lat, oj ciec zmarł. Od tąd sam mu siał
kie ro wać swo im ży ciem. 

– By li po moc ni cy, ale nie za do brzy – wspo mi na po li cyj ny mistrz.
– Sam mu sia łem zde cy do wać, gdzie pój dę do szko ły, gdzie póź niej
do pra cy, co zro bić ze swo im ży ciem. Po sta no wi łem za jąć się spor -
tem, i to tak kon kret nie. Nie pa lić, nie pić gdzieś po bra mach al pag,
tyl ko za cząć na po waż nie pły wać. Mia łem wte dy 16 lat. 

Po trzech la tach Saj kie wicz do stał się do ka dry Pol ski nie peł no -
spraw nych. Skoń czył szko łę. Za czął pra co wać, ale ca ły czas pły wał. 

– To by ły in ne cza sy – uśmie cha się. – Star to wa ło się za „tor bę
gru szek”, jak to się mó wi. Czło wiek się cie szył, że je dzie gdzie kol -
wiek i mo że re pre zen to wać kraj. To tal na ama tor ka: pra ca i tre nin gi. 

Ale suk ce sy by ły. Na swo ich pierw szych mi strzo stwach świa ta
w An glii w 1977 r. zdo był trzy me da le (brą zo wy in dy wi du al nie i dwa
zło te w szta fe cie). Ogó łem z czte rech mi strzostw świa ta nie peł no -
spraw nych, w któ rych star to wał, ma po nad dwa dzie ścia me da li.

OLIM PIJ CZYK 
Zbi gniew Saj kie wicz star to wał tak że dwu krot nie w igrzy skach pa ra -
olim pĳ skich. 

– W 1980 r. Ro sja nie stwier dzi li, że „in wa li dow niet” i do Mo skwy
nie po je cha li śmy – uśmie cha się. – Or ga ni za cji igrzysk pod ję li się wte -
dy Ho len drzy. W Arn hem zdo by łem brą zo wy me dal na 200 m sty lem
zmien nym. Pa mię tam ten wy ścig do dzi siaj. Naj pierw prze cho dzi ło się
ko mi sję kwa li fi ka cyj ną, że by do stać gru pę star to wą. Dali mnie do ka -
te go rii zdrow szych, co bar dzo mnie zdzi wi ło, bo zwy kle star to wa łem
w in nej gru pie. By łem skon ster no wa ny, ale przed star tem za czą łem się
ja koś psy chicz nie ukła dać do tej sy tu acji. Na tych igrzy skach by łem
w wie lu fi na łach, ale bez me da lu. Do 200 zmien nym wsze dłem z trze -
cim cza sem. Wie dzia łem jed nak, że mam sła by kraul. Po jed nej stro nie
mia łem Ho len dra, po dru giej Niem ca. Start. Ca ły czas sta ra łem się
kon tro lo wać sy tu ację. Po 50 m del fi na by łem z ty łu, gdzieś na 5. po zy -
cji. Staw ka za czę ła się wy rów ny wać po zmia nie na grzbiet. By łem ca ły
czas z ty łu, ale już tak du żo nie od sta wa łem. Wszy scy od bi li się do
ża by, a ja by łem jesz cze przed na wro tem. Kla sycz nym za czą łem jed -
nak tak moc no cią gnąć, że wy sze dłem na 1. miej sce. Na ostat nią pięć -
dzie siąt kę to ja ro bi łem już na wrót, a oni do pie ro do cho dzi li do ścia ny.
Nie ste ty, wy szedł mój sła by kraul. Spa dłem na trze cią po zy cję. Pierw -
sza trój ka po bi ła do tych cza so wy re kord świa ta. To ni by tyl ko brąz, ale
mam ogrom ną sa tys fak cję, bo zdo by łem go w cięż kiej wal ce. Gdy bym
star to wał w do tych cza so wej gru pie, miał bym zło to. 

Na igrzy skach w Seu lu w 1988 r. Saj kie wicz po wtó rzył ten suk ces,
zdo by wa jąc do dat ko wo dwa srebr ne me da le: na 100 kla sycz nym
i 100 grzbie to wym. 

WPŁAW PRZEZ KA NAŁ 
Kraul, któ ry kie dyś był je go pię tą achil le so wą, te raz stał się je go pod -
sta wo wym sty lem pły wac kim. Ty le że nie na dy stan sach 100 m
czy 200 m, ale na od le gło ściach li czo nych w ki lo me trach. 
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Maratończyk

Jest jednym z najlepszych
długodystansowych
niepełnosprawnych pływaków
w Polsce. Z powodzeniem
rywalizuje także ze zdrowymi
zawodnikami. W lipcu br.
w VII Mistrzostwach Polski
Policjantów w Pływaniu
Długodystansowym na Jeziorze
Kierskim zajął w ogólnej
klasyfikacji trzecie miejsce.
Wśród pracowników cywilnych
był pierwszy. Jesienią na pewno zobaczymy go w Szczytnie

na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Pływaniu
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Po raz pierw szy wziął udział w ma ra to nie w 1981 r., aby za peł nić
let nią pust kę star to wą. Kie dyś tra sy pły wac kich ma ra to nów by ły
dłuż sze. W 1985 r. w wy ści gu na 8 km po Za le wie Ze grzyń skim był
trze ci wśród męż czyzn w kla sy fi ka cji ogól nej. Do tej po ry star tu je ze
zdro wy mi ma ra toń czy ka mi, zaj mu jąc za rów no w kla sy fi ka cji open,
jak i w swo jej gru pie wie ko wej do bre miej sca. 

– Te raz każ de go la ta pły nę śred nio osiem ma ra to nów – mó wi. –
Ale by wa ło ich i pięt na ście w cią gu ro ku. Bar dzo po ma ga ją mi związ -
ki cy wil ne dzia ła ją ce w ko men dzie głów nej, do któ rych na le żę.

Po li cyj ny cy wil czę sto ja ko klub po da je skrót ZZPC KGP, a na po -
dium wcho dzi w związ ko wej ko szul ce. 

Nie za stą pio na jest ro dzi na – żo na Ur szu la i có recz ka Ju sty na, któ -
re czę sto to wa rzy szą pły wa ko wi w week en do wych wy pa dach na ko -
lej ne ma ra to ny. 

Ma rze niem dłu go dy stan sow ca jest zor ga ni zo wa nie szta fe ty przez
ka nał La Man che. W pla nach by ła na wet szta fe ta po li cyj na. 

– W Po li cji słu żą do brzy dłu go dy stan sow cy – wy ja śnia Saj kie wicz.
– Przez ka nał pły ną róż ne ze spo ły – np. US Ma ri nes, stra żac kie, było

też spo ro po li cyj nych z róż nych kra jów. Pol ska drużyna po li cyj na
jeszcze się tam nie zja wi ła, a mo gli by śmy nie źle na mie szać. 

Wszyst ko roz bi ja się oczy wi ście o brak środ ków. Te raz, po kil ku la -
tach, zno wu po ja wia się na dzie ja na szta fe tę in te gra cyj ną + 50 – pły -
wa cy zdro wi z nie peł no spraw ny mi, wszy scy po wy żej pięć dzie się ciu lat.

W 2000 r., aby roz pro pa go wać po dob ną ideę, Saj kie wicz zor ga ni zo -
wał szta fe tę 24-go dzin ną na ba se nie sto łecz nej War sza wian ki. Pły nął
ra zem z za wod ni ka mi z sek cji AWF War sza wa. Był je dy nym nie peł no -
spraw nym i jed no cze śnie naj star szym uczest ni kiem szta fe ty. Sze ściu
śmiał ków w cią gu do by prze pły nę ło wte dy po nad 105 km, bi jąc na łeb
do tych cza so wy re kord Pol ski, któ ry wy no sił 77 km. Dwa la ta póź niej
Saj kie wicz zor ga ni zo wał 36-go dzin ną szta fe tę nie peł no spraw nych.
Prze pły nę li po nad 133 km. 

Czy w koń cu uda się zor ga ni zo wać szta fe tę przez En glish Chan -
nel? Po li cyj ny pły wak wie rzy, że tak. Ja ko 14-la tek prze je chał sa mot -
nie wóz kiem in wa lidz kim z Hru bie szo wa do ro dzin nej War sza wy
(350 km w 7 dni). Tak so bie po sta no wił i tak zro bił. 

– Oj ciec ni gdy nie sprze ci wiał się mo im po my słom – Zbi gniew
Saj kie wicz za my śla się. – Za wsze po wta rzał: chcesz sy nu, to dzia łaj.
To chy ba wy zwo li ło we mnie ten hart du cha, któ ry nie po zwa la mi
pod da wać się na wet w naj trud niej szych sy tu acjach… �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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Zbigniew Sajkiewicz jest też trenerem Integracyjnego Klubu
Sportowego AWF

Zbigniew Sajkiewicz triumfował na tegorocznych
VII Mistrzostwach Polski Policjantów w Pływaniu Długodystansowym

„Wpław przez Kiekrz” w kategorii Pracownik Policji. 
Na metę przypłynął jako trzeci zawodnik!
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TYLKO SŁUŻBA Olimpiada klas policyjnych POLICJA 997       wrzesień 2009 r.46

Walka o indeks
Wzo rem olim piad przed mio to wych dla li ce ali stów WSPol. or -

ga ni zu je po raz pierw szy Olim pia dę Po li cyj ną. Zwy cięz cy otrzy -
ma ją in dek sy tej uczel ni.

Uczest ni ka mi olim pia dy mo gą być ucznio wie klas po li cyj nych
ze szkół po nad gim na zjal nych, a jej ce lem jest za chę ce nie mło -
dzie ży do po głę bia nia wie dzy o ro li i za da niach Po li cji. Olim pia -
da skła da się z trzech eta pów: sa mo dziel nej pra cy pi sem nej,
te stu wie dzy prze pro wa dzo ne go przez in ter net oraz dwu czę -
ścio wych za wo dów cen tral nych w WSPol. (eg za mi nu ust ne go
i to ru prze szkód).

ETA PY I TER MI NY
Do 30 wrze śnia WSPol. umiesz cza na stro nie www.wspol.edu.pl
oraz wy sy ła do szkół in for ma cje o Olim pia dzie Po li cyj nej, wy ka -
zy te ma tów do prac oraz li te ra tu ry. Do koń ca paź dzier ni ka przyj -
mo wa ne będą zgło sze nia szkół o przy stą pie niu do olim pia dy,
a ter min skła da nia prac uczest ni ków upły wa 15 li sto pa da. Pra -
ce te spraw dzi ko mi tet szkol ny, w skład któ re go wejdą na uczy -
cie le da nej szko ły. Wy ni ki pierw sze go eta pu trze ba prze słać do
WSPol. do 30 li sto pa da. Do dru gie go eta pu mo że przy stą pić
uczeń, któ ry otrzy ma co naj mniej 60 proc. punk tów za swo ją
pra cę. Li sta za kwa li fi ko wa nych bę dzie opu bli ko wa na do
15 grud nia na stro nie www.wspol.edu.pl.

Dru gi etap też będzie od by wał się w szko łach, któ re do sta ną
od WSPol. in for ma cję o ter mi nie i za sa dach roz wią zy wa nia te -
stu, lo gin i ha sło do stę pu dla każ de go uczest ni ka oraz ad res stro -
ny in ter ne to wej z te stem wie dzy. Stro na bę dzie ak tyw na tyl ko
przez pięć dni; do te stu moż na przy stą pić raz, w ter mi nie wska -
za nym przez dy rek to ra szko ły. Zwy cięz ca mi dru gie go eta pu zo -
stanie mak sy mal nie 30 uczniów, któ rzy uzy ska ją naj wię cej
punk tów. In for ma cja o uczest ni kach za kwa li fi ko wa nych do fi na -
łu prze sła na bę dzie do szkół w cią gu 15 dni od za koń cze nia udo -
stęp nia nia te stu w in ter ne cie.

Trze ci etap, czy li za wo dy cen tral ne, odbędzie się w Wyż szej
Szko le Po li cji w Szczyt nie i będzie się skła dał z eg za mi nu ust -
ne go i pokonania toru prze szkód. Zwy cięz cą zo sta nie uczest -
nik, któ ry uzy ska naj wię cej punk tów z obu kon ku ren cji. Etap
ten bę dzie or ga ni zo wa ny nie wcze śniej niż 15 mar ca i nie póź -
niej niż 15 kwiet nia. 

FI NA LI ŚCI I LAU RE AT
Ty tuł lau re ata Olim pia dy Po li cyj nej otrzy ma uczeń, któ ry
w trze cim eta pie za jmie pierw sze miej sce, a fi na li sta mi zo sta ną
ci, któ rzy za jmą miej sca od dru gie go do dzie sią te go. Lau re at i fi -
na li ści, po zło że niu wy ma ga nych do ku men tów, zo sta ną przy ję -
ci na wy bra ny przez sie bie kie ru nek stu diów pierw sze go stop nia
re ali zo wa nych w WSPol. – bez udzia łu w po stę po wa niu re kru -
ta cyj nym. Je śli wy gra uczeń pierw szej lub dru giej kla sy, in deks
dla nie go zo sta nie za re zer wo wa ny do mo men tu zda nia ma tu ry.

Or ga ni za cja olim pia dy fi nan so wa na jest z fun du szy WSPol.
W trze cim eta pie or ga ni za tor zwróci udo ku men to wa ne kosz ty
po dró ży zwią za ne z do jaz dem do WSPol. i po wro tem do miej sca
za miesz ka nia oraz po niesie kosz ty po by tu (wy ży wie nia i noc le -
gów) wszyst kich uczest ni ków. �

ALEK SAN DRA WI CIK
na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej

przygotowanego przez WSPol. 
Więcej informacji na stronie www.wspol.edu.pl

Środki unĳne

Fundusz 
Granic Zewnętrznych

Pod sta wę praw ną wy ko rzy sta nia przez Pol skę środ ków z Fun du szu Gra -
nic Ze wnętrz nych 2007–2013 sta no wi De cy zja nr 574/2007/WE Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 23 ma ja 2007 r. usta na wia ją ca Fun dusz
Gra nic Ze wnętrz nych na la ta 2007–2013 ja ko część pro gra mu ogól ne go
So li dar ność i za rzą dza nie prze pły wa mi mi gra cyj ny mi.

Klu czo we dzia ła nia i po ten cjal nych be ne fi cjen tów okre śla pro gram wielo -
let ni, na pod sta wie któ re go przy go to wy wa ne są pro gra my rocz ne (PR). 

Zgod nie z Pro gra mem Wie lo let nim Fun du szu Gra nic Ze wnętrz nych
2007–2013, dzięki re ali za cji pro jek tów w ra mach FGZ po win ny zo stać
osią gnię te ce le ope ra cyj ne, m.in.:
� Utrzy ma nie wy so kie go stan dar du kon tro li i sku tecz nej ochro ny ze -

wnętrz nej gra ni cy UE oraz za pew nie nie bez pie czeń stwa stre fy Schen -
gen.

� Wspar cie two rze nia sys te mów te le in for ma tycz nych ko niecz nych dla
peł ne go wdro że nia in stru men tów praw nych wspól no ty w za kre sie bez -
pie czeń stwa ze wnętrz nej gra ni cy.

� Pod nie sie nie kwa li fi ka cji służb wy ko nu ją cych za da nia zwią za ne
z ochro ną gra ni cy i stre fy Schen gen.
Po ten cjal ny mi be ne fi cjen ta mi fun du szu są: Straż Gra nicz na, Mi ni ster -

stwo Spraw Za gra nicz nych, Mi ni ster stwo Fi nan sów (Służ ba Cel na),
Policja, wo je wo do wie, Urząd ds. Cu dzo ziem ców.

Na bór pro jek tów w ra mach FGZ od by wa się w pro ce du rze bez kon kur -
so wej. Do fi nan so wa nie mo gą otrzy mać je dy nie pro jek ty, któ re zo sta ły
uwzględ nio ne w po szcze gól nych pro gra mach rocz nych, za twier dzo nych
przez Ko mi sję Eu ro pej ską. 

Ogól na kwo ta do stęp na dla Pol ski w la tach 2007–2013 w ra mach
fun du szu wy no si oko ło 78 mi lio nów eu ro. Fi nan so wa nie pro jek tów
re ali zo wa nych w ra mach Fun du szu Gra nic Ze wnętrz nych wy no si: Unia
Eu ro pej ska – 75 proc., wkład wła sny – 25 proc.

Zgod nie z sys te mem za rzą dza nia i kon tro li przy go to wa nym na po trze -
by wdra ża nia Pro gra mu SO LID (nad rzęd ne go do FGZ), in sty tu cją od po -
wie dzial ną dla fun du szu jest De par ta ment Unii Eu ro pej skiej i Współ pra cy
Mię dzy na ro do wej MSWiA, któ ry prze ka zał część za dań do ty czą cych ob -
słu gi fun du szu Wła dzy Wdra ża ją cej Pro gra my Eu ro pej skie ja ko In sty tu cji
De le go wa nej.

Ko men da Głów na Po li cji do tych czas pod pi sa ła dwa po ro zu mie nia fi -
nan so we na re ali za cję pro jek tów w ra mach Fun du szu Gra nic Ze wnętrz -
nych:
� „Upgra de sys te mu AFIS” (re zul ta tem wdro że nia pro jek tu bę dzie

zwięk sze nie mo cy jed nost ki cen tral nej sys te mu AFIS oraz mo der ni za -
cja cen tral nych i te re no wych peł no funk cyj nych sta no wisk ro bo czych);

� „Prze szko le nie po li cjan tów, w szcze gól no ści w za kre sie wy ko ny wa nia
prze pi sów do rob ku praw ne go Schen gen oraz wy mia ny in for ma cji i wy -
ko rzy sta nia Sys te mu In for ma cyj ne go Schen gen” (re zul ta tem wdro że -
nia pro jek tu bę dzie pod nie sie nie kwa li fi ka cji funk cjo na riu szy Po li cji
re ali zu ją cych za da nia zwią za ne z ochro ną gra ni cy stre fy Schen gen).
Dwa ko lej ne pro jek ty znaj du ją się na eta pie oce ny przez wy mie nio ne

in sty tu cje. �

Wydział Funduszy Pomocowych BLP KGP

46.09:Layout 6  8/24/09  10:20 PM  Page 46



III. Efek ty po ro zu mie nia
(...) Ko rosz we zwał po rucz ni ka.
– Olśnie wa ją ce wprost efek ty ope ra cyj nej pra -

cy mi li cji! – za kpił wy wia dow ca, prze glą da jąc na -
de sła ne przed mio ty. – Ma jor mu siał być
nie sły cha nie uro czy na tej ko la cji. Za wsze wie -
rzy łem w pań skie ta len ty to wa rzy skie. Czyż by
zwró ci li ab so lut nie wszyst ko? – za py tał z nie do -
wie rza niem.

– Mo je ta len ty to wa rzy skie wy star czy ły
na pięć osób: mi ni stra, cu dzo ziem ców i jed ne go
pi sa rza. Po zo sta łym zwró co no tyl ko do ku men ty.

Cie ślik z za in te re so wa niem oglą dał stem ple
i na lep ki na opa ko wa niach.

– Próż ny trud, po rucz ni ku – po wie dział in -
spek tor. – Ten ma te riał nic nam nie wy ja śni. Każ -
dą prze sył kę nada no w in nym mie ście.
Oczy wi ście wszyst kie wy sła no w jed nym dniu.

– Nie li cha or ga ni za cja – stwier dził Cie ślik. –
Ja na miej scu ma jo ra nie wie rzył bym w te ich
przy po wiast ki o upad ku fa chu i oby cza jów ce cho -
wych.

– A kto wam po wie dział, że wie rzę? – ob ru szył
się ma jor.

– Czy puł kow nik Lis już wie o tym nie sły cha -
nym trium fie służ by kry mi nal nej? – do wia dy wał
się Cie ślik, wska zu jąc ze wstrę tem na biur ko ma -
jo ra.

– Jesz cze nie – mruk nął in spek tor – ale za raz
się do wie.

Po rucz nik z po dej rza ną swo bo dą ze rwał się
z miej sca i na gle przy po mniał so bie o pil nej spra -
wie, któ rą miał za ła twić.

– A w po wrot nej dro dze, ma jo rze – za pew niał
gor li wie, nie znacz nie prze su wa jąc się w stro nę
drzwi – przy wio zę Ziół ko, te go kie szon kow ca bez
ali bi. Mo że mu się coś do pa su je? – w gło sie po -
rucz ni ka drgnę ła na dzie ja.

– Sia daj cie, po rucz ni ku. Roz mo wa z Li sem nie
po trwa dłu go – uspo ka jał go ob łud nie Ko rosz.

– Wła śnie – mruk nął Cie ślik. – Prze wi du ję

mo wę krót ką a tre ści wą. Ja mam bar dzo czu ły
słuch, ma jo rze, je stem mu zy kal ny – ża lił się wy -
wia dow ca.

– Od wa gi, po rucz ni ku – pod trzy my wał go
na du chu Ko rosz.

– Czy to wy pa da, że by ser decz nej roz mo wie
ofi ce rów szta bo wych przy słu chi wał się ja kiś po -
rucz nik? Ja je stem tak tow ny, ma jo rze... ja nie lu -
bię spo ufa lać się z szar żą...

– Wła śnie li czę na to, że w to wa rzy stwie niż -
sze go ofi ce ra mniej obe rwie wyż szy – ob ja śnił po -
god nie ma jor. – Ja też mam wy ostrzo ny słuch
– zwie rzył się.

Po tym oświad cze niu za dzwo nił do Li sa. Zre -
zy gno wa ny wy wia dow ca usiadł skrom nie w naj -
dal szym ką cie ga bi ne tu na brzeż ku krze sła.

– Pierw sza część za da nia zo sta ła wy ko na na po -
myśl nie – ze sztucz ną swo bo dą za wia do mił
wcho dzą ce go Li sa. – Od zy ska li śmy wszyst kie
do ku men ty i część łu pu.

Puł kow nik z rę ko ma w kie sze niach na chy lił się
nad biur kiem Ko ro sza. Przez chwi lę przy glą dał
się sta ran nie uło żo nym przed mio tom.

– Trze ba to dzi siaj prze ka zać za in te re so wa nym
– za ga dy wał go ma jor.

– Nie zły ka wa łek do brej pra cy – po chwa lił Lis.
– Spraw ców też ma cie? – za py tał od nie chce nia.

– Je steś strasz nie wy ma ga ją cy, He niu – zgor -
szył się ma jor. – Spraw ców też bę dzie my mie li.
Po wo li!

– A pa se rów? – Lis ze zmarsz czo ny mi brwia -
mi prze niósł wzrok z ma jo ra na Cie śli ka.

Po rucz nik z naj nie win niej szą mi ną wy trzy mał
to spoj rze nie.

– Uję li śmy Ziół ko – przy tom nie po śpie szył
z od sie czą ma jo ro wi.

– Co mu udo wod nio no? – nie dał się zbyć Lis.
– Jesz cze nic – ze skru chą przy znał Cie ślik. –

Ale brak mu ali bi.
– An drzej! – ton Li sa nie wró żył nic do bre go.

– Ja ką dro gą od zy ska li ście te do ku men ty?

– Ope ra cyj ną – mruk nął Ko rosz.
– Ban da! Ban da oprysz ków, a nie ofi ce ro wie –

ryk nął na gle Lis.
– Dwóch ofi ce rów i za raz ban da – jęk nął z wy -

rzu tem Cie ślik.
– Je ste ście ża ło sny bła zen, po rucz ni ku – sap -

nął roz złosz czo ny Lis.
– Tak jest – sprę żył się Cie ślik.
– Ma jor Ko rosz i po rucz nik Cie ślik zo sta ną

uka ra ni – puł kow nik przy brał ofi cjal ny ton.
– Po rucz nik nie brał udzia łu w tej ope ra cji –

za strzegł się ma jor.
– Ach, ty obroń co uci śnio nych – z po gar dą po -

wie dział Lis. – A po za tym kła miesz. Po wta rzam,
że obaj zo sta nie cie uka ra ni.

– Przy ją łem do wia do mo ści – zje żył się na gle
in spek tor.

– Ale te do ku men ty prze każ za in te re so wa -
nym, niech przy naj mniej to mam z gło wy.

– Taj fun mi nął – ode tchnął z ulgą Cie ślik, kie -
dy za Li sem za mknę ły się drzwi. – Oprysz ki... –
na śla do wał głos i ge sty puł kow ni ka. – My śla łem,
że bę dzie go rzej.

– Ja też – przy znał ma jor. – Gdzie ma cie to
Ziół ko?

Cie ślik z ener gią pod sko czył do se lek to ra.
– Na dzie jo mi li cji! – we zwał dy żur ne go – do -

starcz na Pu ław ską to „Zio ło”, ale elek tro no wo,
sam Ko rosz chce go uści snąć.

Nie ba wem w ga bi ne cie Ko ro sza sta wił się
schlud ny, ru mia ny mi li cjant.

– Oby wa te lu ma jo rze ka pral Bu ra sek mel du je -
się na roz kaz! – wy rzu cił z sie bie jed nym tchem.

Ma jor ge stem za pro sił go, że by usiadł.
– Przy wio złem te go Ziół ko – za wia do mił już

zu peł nie nor mal nym to nem.
– Co o nim wie cie?
– Mia łem z nim in cy dent na wy sta wie fo to gra -

ficz nej w Pa ła cu Kul tu ry. Moż na re fe ro wać? – ka -
pral był naj wy raź niej prze ję ty.

– Trze ba – za chę cił Ko rosz.
– W tym dniu by łem do wód cą pa tro lu w si le

je den plus dwóch. Na sza dys lo ka cja by ła roz lo -
ko wa na przy wej ściach od stro ny Alei Je ro zo lim -
skich. Za le ci łem funk cjo na riu szom god ną
po sta wę do spo koj nych oby wa te li i zde cy do wa ną
do ele men tu prze stęp cze go...

Pierś in spek to ra roz dar ło cięż kie wes tchnie -
nie, zre zy gno wa ny wsparł gło wę na rę ku – ka pral
na le żał do ty pu mi li cjan tów elo kwent nych, bę -
dą cych po stra chem za rów no spo koj nych oby wa -
te li, jak i swych zwierzch ni ków.

– ... sta łem wła śnie, lu stru jąc te ren...
– Stresz czaj cie się – jęk nął Ko rosz.

ROZRYWKA Powieść milicyjna POLICJA 997       wrzesień 2009 r.48

He le na Se ku ła (ur. 1927 r.) w la tach po wo jen nych by ła urzęd nicz ką w Ko men dzie Po -
wia to wej MO w Bia łym sto ku, póź niej, do 1968 r., pra co wa ła ja ko re fe rent pra so wy
w Ko men dzie Głów nej MO. Za de biu to wa ła ja ko pi sar ka w 1962 r. po wie ścią „Tę czo -
wy cock ta il” (wzno wio ną w 2006 r.); pi sa ła rów nież fe lie to ny do „Ilu stro wa ne go Ku rie -
ra Byd go skie go” oraz słu cho wi ska ra dio we. Jej książ ki wy cho dzi ły m.in. w se riach
„Ewa wzy wa 07” i „Klub Srebr ne go Klu cza”. W 2009 r. wy daw nic two Zysk i S -ka wzno -
wi ło tę ostat nią se rię, a w niej „Dziew czy nę zni kąd” z 1964 r. W tym ro ku uka za ła się
też no wa książ ka He le ny Se ku ły „Szlak Ta mer la na”. 
Pa ni He le na jest ho no ro wym pre ze sem Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Po wie ści Mi li cyj -
nej MOrd oraz ma swo ją stro nę: www.he le na se ku la.pl. Roz mo wę z au tor ką za mie ści -
my w ko lej nym nu me rze.

Major Korosz rozpoczyna śledztwo
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Po zio mo: 1 – niech za wsze pa nu je na świe cie, 4 – wzy wa do dzia ła nia, 8 – w ma leń kiej ró ży ko -
chał się, 11 – mo że za ata ko wać i Twój kom pu ter, 12 – zgi nę ła, zbie ra jąc ma li ny, 13 – za stęp czy 
po dej mo wa ny, by od wró cić uwa gę, 14 – droż dżo wy pla cu szek, 15 – za mek bły ska wicz ny, 16 – np.
lo dow co wa, 17 – prze szko da w ru chu ulicz nym, 18 – skrom ny kwia tek, 22 – Wło chy po wło sku,
24 – Ri chard, grał w se ria lach „Dok tor Kil der”, „Szo gun”, 26 – gry zoń fu ter ko wy, 28 – w ba śni 
An der se na – z za pał ka mi, 32 – miej ska to au to bu sy, tram wa je, spo łecz na – stu dio wa na, 37 – stal
sto po wa, 38 – ma ła gi ta ra z Ha wa jów, 39 – król z ba jecz nych, pro stych cza sów, 40 – gdy gór na –
to peł na to wa rów luk su so wych.
Pio no wo: 1 – wy gląd czło wie ka, by wa my lą ca, 2 – tak ma na imię nie tyl ko księż nicz ka Mo na ko,
3 – du ży dra pież ny ptak na na szym nie bie, 5 – wła ści ciel „staj ni” stat ków, 6 – kra wiec ją kra je,
7 – uza leż nio ny od pod pa la nia, 8 – broń dłu go lu fo wa, 9 – świet na do czysz cze nia szyb i ka ro se -
rii, 10 – to for ma ist nie nia biał ka, 19 – odu rze nie al ko ho lem, 20 – ma chi na ob lęż ni cza, 21 – fia -
sko, 23 – po li ne zyj ski po są żek -amu let, 25 – Czar ny lub nie zna ny, 27 – smycz ko wy w skła dzie:
dwo je skrzy piec, dwie al tów ki i wio lon cze la, 29 – ogród zwie rząt, 30 – nie je den w port fe lu Chiń czy -
ka, 31 – łóż ko na stat ku, 32 – czar ny ptak, 33 – wię cej niż ma ło mów ny, 34 – ga moń, 35 – naj szyb -
szy bieg ko nia, 36 – No ego lub Przy mie rza.
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 24:

(…………....)   (…......)   (.……….)   (…….....................)   (…….................)  (..............................)
1  2  3  4  5         6  7        8  9  10        11 12  13  14  15 16  17  18  19        20 21  22  23  24

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
21 września 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 Zysk 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 4 „Dobro to nie jest wiedza, to czyn” R. Rolland. Nagrodę,
książki wydawnictwa Replika, wylosowali Józefa Łozińska z Krakowa i Stanisław Wrona z Głowna.

– Co pro szę, oby wa te lu ma jo rze?
– Opisz cie sam in cy dent.
– Więc mó wię do Ziół ki, grzecz nie mó wię,

oby wa tel nie wej dzie. To on ro bi wa ria ta i py -
ta: do mnie pan mó wi? A do ko go mia łem mó -
wić, jak na scho dach tyl ko on i ja. To
po wie dzia łem bez kom pro mi so wo: zjeż dżać!
To on mnie bla tu je: pa nie wła dzo... To mu za -
po da łem, że za opór wła dzy mo że usiąść z ar ty -
ku łu 129 – bły snął ka pral zna jo mo ścią ko dek su.

Wpro wa dzo ny po chwi li do ga bi ne tu ma jo ra
Ziół ko olśnie wał wy szu ka ną ele gan cją stro ju
i ma nie ra mi świa tow ca. Cią gnę ła się za nim
smu ga za pa chu wo dy ko loń skiej. Przed sta wił
się i wy cią gnął na po wi ta nie dłoń.

– Cie szę się, że po zna łem pa na, ma jo rze.
Ce nię lu dzi in te li gent nych – po wie dział
z prze ko na niem. – Nie ste ty, z ubo le wa niem
mu szę stwier dzić, że nie wszy scy przed sta wi -
cie le wła dzy są rów nie kul tu ral ni...

In spek tor przy jął kom ple ment bez zmru że -
nia oka.

– Gdzie pan był w dniu otwar cia wy sta wy
Pio tra Ra dleya?

– Z ko bie tą, któ rą ko cham i... któ ra mnie ko -
cha – uzu peł nił, a póź niej zna czą co po pa trzył
na ma jo ra.

– Gdzie pań stwo by li ście, kto to mo że po -
twier dzić i kim jest ta ko bie ta?

– Pa nie ma jo rze – na twa rzy Ziół ki od ma lo -
wa ło się bo le sne na pię cie – je stem czło wie -
kiem ho no ru, szcze gól nie w sto sun ku
do ko biet, któ re mi za ufa ły. Jest pan męż czy -
zną i nie wąt pię, że do sko na le się ro zu mie my...

– Za pew niam pa na, że nie na ra żę ho no ru tej
da my – zgry wał się ma jor.

– Otóż to! Pa nie ma jo rze, jest to da ma god -
na ze wszech miar sza cun ku, ko bie ta za męż -
na, o na zwi sku zna nym nie mal w ca łej Pol sce,
zwią za na to wa rzy sko z czo łów ką in te lek tu al ną
War sza wy... to też z tych wzglę dów go tów je -
stem po nieść wszyst kie kon se kwen cje te go bo -
le sne go dla mnie nie po ro zu mie nia, ale
pod żad nym po zo rem nie wy ja wię, pan da ru je,
ma jo rze, na wet pa nu, na zwi ska tej uro czej,
prze sub tel nej isto ty – po tej ora cji Ziół ko pa -
trzył w su fit.

– W ja kim ce lu chciał pan wejść na wy sta -
wę?

– Pa nie ma jo rze – w gło sie sta re go zło dzie ja
brzmiał de li kat ny wy rzut – zbęd ne jest wy ja -
śnia nie, w ja kim ce lu lu dzie na pew nym po zio -
mie oglą da ją wy sta wy. A po za tym mia łem się
tam spo tkać z ko bie tą, o któ rej wspo mi na łem.
Ona z ra cji swo jej po zy cji to wa rzy skiej i za wo -
do wej mu sia ła być obec na na otwar ciu.

– Je że li to na wet nie jest praw dzi we, to jed -
nak do brze wy my ślo ne – mruk nął in spek tor.
(…) �
Skró ty po cho dzą od re dak cji.
He le na Se ku ła: Dziew czy na zni kąd.
Zysk i S -ka, Po znań 2009.
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sto rii mo je go zna jo me go – aspi ran ta W. Nie
zna la złem, więc tu taj do da ję. 

Otóż W. już w cy wi lu miał ory gi nal ne za in -
te re so wa nia. Zbie rał zdję cia Ma ry li Ro do -
wicz i an giel skie go na stęp cy tro nu, księ cia
Ka ro la. Od dziel nie, nie mu sie li na tych zdję -
ciach być ra zem. Ale że by nie by ło ba nal nie,
zbie rał tyl ko ta kie, na któ rych wi dać le wy
pro fil Ma ry li Ro do wicz, a ksią żę Ka rol jest
w czap ce. Kie dyś na wet wpadł na po mysł
od wró ce nia kry te riów i za czął zbie rać zdję cia
le we go pro fi lu księ cia Ka ro la i Ma ry li Ro do -
wicz w czap ce, ale stwier dził, że to bez sen -
su. Po wstą pie niu do po li cji za nie dbał swo je
ko lek cjo ner skie pa sje, a kie dy zno wu da ły
o so bie znać, po sta no wił ja koś je zwią zać
z for ma cją, w któ rej słu ży. Za czął ko lek cjo -
no wać sy gna ły dźwię ko we wo zów uprzy wi -
le jo wa nych. Naj pierw je na gry wał, a po tem
uczył się ich na pa mięć. Ze swo ją ko lek cją
mu siał się ukry wać, a na wet mu siał z niej
zre zy gno wać, kie dy nie życz li wi ko le dzy do -
nie śli po li cyj ne mu psy cho lo go wi, że W. po
pra cy za my ka się w ga ra żu i przez sześć go -
dzin sie dzi w wy ją cym ra dio wo zie. Ko lej na
pa sja zro dzi ła się w nim, kie dy zo stał aspi -
ran tem. Wpadł na po mysł, że bę dzie zbie rał
wszyst ko, co w swo jej na zwie ma cząst kę
„spir”. Ma już: 750 opa ko wań aspi ry ny
(w tym jed no, któ re 22 mar ca 1931 ro ku na -
po czął Ju lian Tu wim), 3240 ry sun ków spi ral
ma te ma tycz nych, 4 nie spraw ne re spi ra to ry,
2 spraw ne spi ro me try i 478 ety kiet z bu te -
lek po spi ry tu sie (w tym z jed nej, któ rą
21 mar ca 1931 ro ku na po czął Ju lian Tu wim).

No do brze, po stać aspi ran ta W. wy my śli -
łem. Tak mi się spodo bał ty tuł „Gli niarz
z ko ni kiem”, że mu sia łem coś wy my ślić. 
Tak na praw dę to jest nie W. tyl ko B., słu ży
nie w po li cji, tyl ko
w stra ży po żar nej,
jest nie aspi ran tem,
tyl ko sek cyj nym
i zbie ra wszyst ko, co
ma w na zwie cząst -
kę „sek”. Se ka to ry,
se kund ni ki, pia sek
i dziew czy ny z wio -
sek. �

ARTUR ANDRUS
zdj. A. Mitura
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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

N a zwę, ha sło, ty tuł, wy my śla się po to,
że by coś zna czy ły, al bo przy naj mniej
su ge ro wa ły. Ty le że to, co su ge ru ją,

jest czę sto nie za leż ne od in ten cji te go, któ -
ry je wy my ślił. Ot na przy kład ja, gdy bym
do stał za pro sze nie na za ba wę w Do mu We -
sel nym „Mor fe usz” (są ta kie przy naj mniej
dwa – je den pod War sza wą, dru gi w wo je -
wódz twie świę to krzy skim), po my ślał bym,
że trze ba za brać ze so bą pi ża mę i szczo tecz -
kę do zę bów, że na sa li bę dą sta ły łóż ka po -
lo we dla go ści, w cen tral nym miej scu
sze ro kie ło że dla no wo żeń ców, nad nim ma -
kat ka z na pi sem „Do bra noc Mło dej Pa rze”,
a or kie stra za miast tra dy cyj ne go „Już mi nio -
są suk nię z we lo nem”, na po czą tek we se la
za gra „Ach, śpĳ ko cha nie…”.

Na stro nie in ter ne to wej Ko men dy Głów -
nej Po li cji zna la złem cykl ar ty ku łów
pod wspól nym ty tu łem „Gli niarz z ko ni -
kiem”. Co to mo że zna czyć? Oprócz te go, że
czy tel nik mo że so bie po my śleć, że gli nia rzy
dzie li się na dwie gru py: tych z ko ni kiem
i tych bez ko ni ka? Ja kie zna cze nie ukry to
w ty tu le „Gli niarz z ko ni kiem”? Po da ję in -
ter pre ta cje, ja kie mi się na su nę ły, w ko lej no -
ści ich na su wa nia się:

– Cykl ar ty ku łów o for ma cjach kon nych
Po li cji. Ale w związ ku z tym, że jest tu taj
mo wa o „ko ni ku” a nie „ko niu”, po my śla -
łem, że mo że cho dzi o:

– Re por taż o funk cjo na riu szu, któ ry do ra -
bia so bie do pen sji, po zu jąc do zdjęć z ku cy -
kiem pod pi jal nią wód w Kry ni cy. Ale mo że
to też być:

– Se ria pu bli ka cji do ty czą cych po wią zań
ja kie goś po li cjan ta z oso bą nie le gal nie han -
dlu ją cą bi le ta mi na im pre zy spor to we i kon -
cer ty.

Jesz cze jed ną in ter pre ta cję te go ty tu łu za -
pro po no wa ła mi mo ja przy ja ciół ka, ale
w związ ku z tym, że nie mam pew no ści co
do te go, że ten tekst czy ta ją wy łącz nie oso -
by do ro słe, po zo sta wię go dla sie bie. Tym -
cza sem… „Gli niarz z ko ni kiem” to cykl
ar ty ku łów po świę co nych po li cjan tom, któ rzy
ma ją ory gi nal ne za in te re so wa nia: spor tow -
com, po dróż ni kom, ko lek cjo ne rom, ar ty stom
– ama to rom! Ot, ca ła za gad ka! Zna la złem
tam opo wie ści o fan ta stycz nych lu dziach
z nie zwy kły mi pa sja mi. Ale nie zna la złem hi -

Gliniarz 
z konikiem
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