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OPP
Po nowemu – 1 stycznia 2010 wejdą w życie nowe zasady
funkcjonowania oddziałów prewencji
Stres w Policji
Pomóż sobie sam – kotwiczenie to technika, dzięki której
możemy wywołać dowolny stan emocjonalny

.90 LAT POLSKIEJ POLICJI.
Do nauki wystąp – szkolenie funkcjonariuszy Policji Państwowej
w II RP

.U NAS.
55 lat szkolnictwa policyjnego w Szczytnie
Od ośrodka po szkołę wyższą – historia mekki powojennego
szkolnictwa policyjnego

.PAMIĘĆ.
Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin
Ślad się urywa – Leonard Suchan do dziś nie wie, kiedy ojca
zabito i gdzie spoczywają jego szczątki

.PRAWO.
Nowelizacja ustawy o Policji
Co i dlaczego się zmienia – organizacja, uprawnienia i służba
w Policji, mianowanie i awansowanie policjantów

.POLICYJNY PITAWAL.
Terror w mieście
Hibner, Kniewski i Rutkowski – w czasach PRL uznawani byli
za bohaterów, ich nazwiska widniały na tabliczkach z nazwami
ulic, o tym, że sami na rękach mieli krew niewinnych ofiar,
milczano 

.SPORT.
Bieg Katorżnika 2009
Katuje, upadla i miesza z błotem – V edycja jednego
z najcięższych i najbardziej ekstremalnych biegów w Polsce

.ROZRYWKA.
Honorowa prezes Klubu MOrd
Lubię zagadki, nie lubię trupów – rozmowa z Heleną Sekułą,
autorką kryminałów milicyjnych
Powieść milicyjna
„Szlak Tamerlana” – fragmenty powieści Heleny Sekuły
Okiem satyryka
Andrus proponuje policjantom grę w mundurowe scrabble
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.KRAJ.
Rozmaitości
Po raz ósmy na Jasnej Górze; „Kto dogoni psa” w Teatrze
Ochoty; Dożywocie utrzymane; 3 września w Miednoje; Szczeklik
w ofensywie; Ruchy kadrowe w KGP; Działo się w OPP

.PROWOKACJE.
Co kryzys dał Policji
Wiele się nauczyliśmy – Policja po ośmiu miesiącach
funkcjonowania w kryzysie – rozmowa z insp. Andrzejem Trelą,
zastępcą komendanta głównego Policji ds. logistyki

.TYLKO SŁUŻBA.
Granatowa rewolucja
Ruch w mundurach – letnie spodnie i buty policjanci drogówki
dostaną w maju 2010 r.; o jedną trzecią mundurówki mniej
wezmą ci, którzy dostali nowe uniformy 
Patrol Roku 2009
Tradycyjnie, Podlasie górą – w SP w Słupsku już po raz 16.
rywalizowały ze sobą reprezentacje komend wojewódzkich i KSP
Psy w Policji
Duet: policjant + pies – każdy przewodnik zna doskonale
charakter swojego psa, wie, na co go stać, widzi, gdy jest
zmęczony i wie, co go pobudza
Projekt ustawy o pracy operacyjnej
Kontratypy i kontrowersje – policjanci oczekują, że ustawa da im
swoisty katalog wykroczeń, które nie będą podlegały karze
w określonych okolicznościach
Daktyloskopia
Automatyczna wymiana danych – dostęp on-line do baz danych
poszczególnych krajów europejskich pozwoli stwierdzić, czy
nieznany ślad znaleziony w jednym państwie ma związek ze
śledztwem prowadzonym w innym
Prewencja
Policjant, który mi pomógł 2009 – laureaci II edycji konkursu
ogłoszonego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
Antyterroryści
Casting do BOA – 11 z 28 chętnych przeszło testy
sprawnościowe i badanie przydatności do służby
w specyficznych warunkach
Ile kosztuje antyterrorysta – wyposażenie policjanta pionu
bojowego to koszt od 28 500 do 34 000 zł
Czerwona taktyka
Defibrylacja na polu walki – w razie ataku podczas czynności
ratowniczych staramy się zapanować nad sytuacją zdjęcie na okładce Andrzej Mitura
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„Kto do go ni psa”
w Te atrze Ocho ty

W war szaw skim Te atrze Ocho ty 30 paź -

dzier ni ka o 19.00 od bę dzie się pra pre mie ra

spek ta klu „Kto do go ni psa”, nad któ rym pa -

tro nat me dial ny ob ję ła re dak cja mie sięcz ni -

ka „Po li cja  997”.

Au to ra mi sztu ki są nad kom. Mar cin Skó ra

z Wy dzia łu Kry mi nal ne go KMP w Tar no wie

oraz ak tor Mar cin Kwa śny, rów nież tar no wia -

nin. Głów ne ro le gra ją: Mar cin Kwa śny,

Krzysz tof Chu dzic ki, Edy ta Her buś i Bo gu -

sław Kacz mar czyk. Re ży se rem spek ta klu jest

Ma rek Sta char ski, a pro du cen tem – Mar cin

Kwa śny.

Opar ty na wy da rze niach au ten tycz nych

sce na riusz zwra ca uwa gę na ludz ki wy miar

nie ła twej pra cy po li cjan tów. Uka zu je me cha -

ni zmy prze mo cy dzia ła ją ce nie tyl ko w śro do -

wi sku prze stęp czym, ale i w świe cie stró żów

pra wa. Mó wi tak że o tym, że nie na le ży ła -

two fe ro wać wy ro ków i pod da wać osą do wi

dru gie go czło wie ka, do pó ki nie po zna się

w peł ni oko licz no ści i mo ty wów je go po stę -

po wa nia. 

Sztu ka przy bli ża wi dzo wi wie le nie oczy wi -

stych aspek tów po li cyj nej pra cy, sta ra się też

uwraż li wić go na prze ja wy za rów no psy chicz -

nej, jak i fi zycz nej prze mo cy w ży ciu co dzien -

nym. Jed no cze śnie mo że za chę cić od bior ców

do nie sie nia po mo cy in nym lu dziom.

Na spek takl za pra sza my nie tyl ko po li cjan -

tów! Re la cja z pre mie ry i roz mo wa z au to ra mi

sztu ki w ko lej nych nu me rach mie sięcz ni ka

i na na szej stro nie www.ga ze ta.po li cja.pl. �

AW
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Po raz ósmy 
na Jasnej Górze

W nie dzie lę 27 wrze śnia br. do Czę sto cho -

wy przy by li po li cjan ci i pra cow ni cy Po li cji

wraz z ro dzi na mi oraz człon ko wie or ga ni za cji

dzia ła ją cych na rzecz Po li cji. 

– Każ dy z nas piel grzy mu je do ja sno gór skie -

go sank tu arium z wła snym prze sła niem –

zwró cił się do ze bra nych ko men dant głów ny

Po li cji gen. insp. An drzej Ma te juk. – Jed ni, by

szu kać du cho we go wspar cia, drudzy, by umac -

niać w so bie prze ko na nie o słusz no ści wy bo -

ru dro gi ży cio wej – trud nej służ by w Po li cji.

Wy stę pu jąc ja ko gru pa za wo do wa, śro do wi sko

po li cyj ne – po ka zu je my swo je przy wią za nie

do tra dy cji i uni wer sal nych war to ści du cho -

wych. Ma my też moż li wość od da nia, w tym

szcze gól nym dla każ de go Po la ka miej scu, hoł -

du wszyst kim na szym ko le żan kom i ko le gom,

któ rzy zgi nę li lub zo sta li po szko do wa ni pod -

czas wy ko ny wa nia za dań służ bo wych. 

W ho mi lii pod czas mszy św. na Wa łach 

Ja sno gór skich kon ce le bro wa nej przez ka pe la -

nów Po li cji bp Ta de usz Pło ski, opie ku ją cy się

śro do wi skiem po li cyj nym za ape lo wał, aby po -

li cjan ci po zo sta li wier ni war to ściom i su mie -

niu. – Ide ał po li cyj ne go po wo ła nia to służ ba

praw dzie oraz bez kom pro mi so wa i kon se -

kwent na wal ka ze złem – po wie dział. – To

służ ba za szczyt na, ale tak że od po wie dzial na,

je ste ście prze cież ludź mi spo łecz ne go za ufa -

nia. Nie po zwól cie, aby war tość wa sze go po -

wo ła nia znisz czy ła ko rup cja, ko niunk tu ra lizm,

go to wość na kom pro mis w wal ce ze złem. 

Je go Eks ce len cja po pro sił tak że o mo dli -

twę o lep sze i bez piecz niej sze wa run ki służ -

by dla pol skich po li cjan tów. 

Prze wod ni czą cy NSZZP An to ni Du da, sto -

ją cy na cze le spo łecz ne go ko mi te tu przy go to -

wu ją ce go spo tka nia na Ja snej Gó rze, po dzię -

ko wał oj com pau li nom za go ści nę i życz li wość

oraz przy po mniał hi sto rię po li cyj nych piel -

grzy mek do Czę sto cho wy. Pierw sza od by ła się

w 2002 r. i zwią za na by ła z wmu ro wa niem ta -

bli cy „GLO RIA VIC TIS – MIED NO JE”

w Ka pli cy Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej,

gdzie co ro ku skła da ne są teraz wią zan ki kwia -

tów, a uczest ni cy spo tkań mo dlą się w in ten -

cji pol skiej Po li cji. Spo tka nia ja sno gór skie

or ga ni zo wa ne są w nie dzie lę, przy pa da ją cą

w oko li cach 29 wrze śnia – świę ta pa tro na pol -

skich po li cjan tów św. Mi cha ła Ar cha nio ła. 

Na za koń cze nie te go rocz nej piel grzym ki

w Au li Pa pie skiej od był się kon cert Chó ru

Słu cha czy ze Szko ły Po li cji w Słup sku oraz

Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Po li cji z KSP.

Ge ne rał Ma te juk w imie niu bi sku pa Pło skie -

go od zna czył wy róż nia ją cych się po li cjan tów

i pra cow ni ków Po li cji Me da lem GLO RIA

IN TRE PI DIS ET ANI MI PROMP TIS –

„Chwa ła ofiar nym i nie ustra szo nym”, przy -

zna wa nym przez Or dy na riat Po lo wy WP. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

W pro ce sji do Ka pli cy Mat ki Bo żej Czę sto -
chow skiej. Od le wej za po li cjan ta mi idą: Ma -
ria No wak – pre zes Za rzą du Ogól no pol skie go
Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na 1939”,
Bo że na Bo rys–Szo pa – pod se kre tarz sta nu
w Kan ce la rii Pre zy den ta RP i gen. insp. 
An drzej Ma te juk – ko men dant głów ny Po li cji

Do ży wo cie utrzy ma ne
Sąd Ape la cyj ny w Ło dzi utrzy mał ka rę do ży wot nie go wię zie nia dla

by łe go straż ni ka wię zien ne go Da mia na Cioł ka za za bój stwo trzech po -

li cjan tów i usi ło wa nie za bój stwa aresz tan ta. – Nie by ło po wo dów, aby

ka ra za ten czyn by ła ka rą in ną niż ka ra naj su row sza – mó wi ła w uza sad -

nie niu wy ro ku sę dzia Ma ria Wiatr. Wy rok jest pra wo moc ny. 

Do tra ge dii do szło 26 mar ca 2007 ro ku w sie radz kim za kła dzie kar -

nym. Trzech po li cjan tów z Wy dzia łu do wal ki z Prze stęp czo ścią Sa mo -

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

na prze słu cha nie do pro ku ra tu ry jed ne go z aresz tan tów. Gdy wy jeż dża -

li z te re nu za kła du kar ne go, straż nik sto ją cy na wie życz ce przy bra mie

głów nej otwo rzył do nich ogień. Strze lał z ka łasz ni ko wa. Bez żad ne go

po wo du. W wy ni ku od nie sio nych ran na miej scu zgi nę li mł. asp. Bar tło -

miej Ku le sza i asp. An drzej Wer stak. Cięż ko ran ny w klat kę pier sio wą

i brzuch mł. asp. Wik tor Będ kow ski w sta nie kry tycz nym tra fił do szpi -

ta la, gdzie mi mo ope ra cji zmarł. Strze la ni nę prze żył tyl ko aresz tant. 

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku Sąd Okrę go wy w Sie ra dzu uznał Cioł -

ka za win ne go za bój stwa po li cjan tów i usi ło wa nia za bój stwa aresz tan -

ta. Cho ciaż we dług bie głych Cio łek w trak cie strze la ni ny miał

ogra ni czo ną po czy tal ność, sąd, wy mie rza jąc naj wyż szy wy miar ka ry,

wziął pod uwa gę m.in. wzglę dy spo łecz ne. 

Sąd Ape la cyj ny w peł ni zgo dził się z usta le nia mi są du pierw szej in -

stan cji. 

– Nie ma żad nych pod staw, aby czy nić ja kie kol wiek od mien ne usta -

le nia bądź aby w wy ni ku tych oko licz no ści do ko ny wać in nej oce ny za mia -

ru oskar żo ne go i ka ry, ja ka zo sta ła orze czo na – mó wi ła sę dzia. We dług

są du oskar żo ny do sko na le wie dział, że w sa mo cho dzie są po li cjan ci

z aresz tan tem i że nie ma ją żad nej szan sy, że by uciec. Strze lał więc z bez -

po śred nim za mia rem za bi cia wszyst kich. Ja ko oko licz ność ob cią ża ją cą

sąd wziął pod uwa gę fakt, że oskar żo ny po strze la ni nie nie po zwo lił

na udzie le nie po mo cy ran ne mu po li cjan to wi. Ni gdy też nie wy ra ził ża lu

ani skru chy. Da mia na Cioł ka nie by ło na ogło sze niu wy ro ku. �

AK, PAP
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Z oka zji dzie wią tej rocz ni cy otwar cia

Pol skie go Cmen ta rza Wo jen ne go w Mied -

no je na gro by po li cjan tów, straż ni ków gra -

nicz nych i żan dar mów uda ła się de le ga cja

służb MSWiA i przed sta wi cie li ro dzin po -

mor do wa nych. 

– Bu du jąc cmen ta rze i wzno sząc po -

mni ki pa mię ci, czy ni my to nie po to, żeby

prze szłość dzie li ła na ro dy, ale po to, aby

od dać hołd po mor do wa nym i aby pa mięć

o ich cier pie niu by ła nie milk ną cym

ostrze że niem – mó wił nad gro ba mi pod -

se kre tarz sta nu w MSWiA Adam Ra pac ki.

– Aby by ła dra ma tycz ną prze stro gą dla

Eu ro py i świa ta, aby już ni gdy wię cej taka

tra ge dia nie po wtó rzy ła się, ni gdy i ni -

gdzie. 

Wi ce mi ni ster Ra pac ki po dzię ko wał też

tym, któ rzy stra ci li na „nie ludz kiej zie mi”

oj ców, mę żów, bra ci za wie lo let nie sta ra -

nia, aby pa mięć o po mor do wa nych prze -

trwa ła. 

W uro czy stej mszy świę tej i ape lu po -

le głych wzię li udział m.in.: ko men dant

głów ny Po li cji gen. insp. An drzej Ma te juk

i za stęp ca ko men dan ta głów ne go Stra ży

Gra nicz nej płk Ja cek Baj ger. 

Cmen tarz w Mied no je otwar to 2 wrze -

śnia 2000 r. Spo czy wa ją na nim szcząt ki

po nad 6000 pol skich po li cjan tów, po gra -

nicz ni ków, straż ni ków wię zien nych i żan -

dar mów za mor do wa nych przez NKWD

wio sną 1940 r. W przy szłym ro ku przy pa -

da 70. rocz ni ca zbrod ni ka tyń skiej. �

P. Ost. 

Szcze klik 
w ofen sy wie

900 tys. zł od szko do wa nia i za dość uczy -

nie nia za nie słusz ne aresz to wa nie do ma ga

się Wła dy sław Szcze klik, by ły ko men dant

po wia to wy Po li cji w Bia łej Pod la skiej. Oskar -

żo ny o ko rup cję i współ pra cę z prze stęp ca mi

wal czył przez kil ka lat o do bre imię. W grud -

niu 2001 ro ku zo stał za trzy ma ny, w aresz cie

prze sie dział pięć mie się cy. Za wie szo ny

w czyn no ściach służ bo wych po bie rał po ło wę

upo sa że nia. W 2002 ro ku pro ku ra tu ra oskar -

ży ła go o przy ję cie 9 tys. zł ła pów ki w za mian

za prze ka zy wa nie in for ma cji prze stęp com.

Za rzu ty do ty czy ły lat 1996–98, kie dy Szcze -

klik był na czel ni kiem Wy dzia łu ds. Prze stęp -

czo ści Go spo dar czej KMP w Lu bli nie. Je go

pro ces przed lu bel skim są dem trwał czte ry

la ta. W 2007 r. po li cjant zo stał unie win nio -

ny, a w 2008 r. sąd okrę go wy utrzy mał to

orze cze nie w mo cy. �

PAP, AK

Ru chy ka dro we 
w KGP

W cią gu mie sią ca sta no wi ska w Ko men -

dzie Głów nej Po li cji stra ci ło trzech dy rek to -

rów. Przy był je den.

27 sierp nia zo stał zwol nio ny pod insp. To -

masz Ko wal czyk, dy rek tor Biu ra Lo gi sty ki

Po li cji KGP. Je go obo wiąz ki peł ni nad kom.

Piotr Ku cia, do tych czas za stęp ca ko men dan -

ta CSP W Le gio no wie. 

31 sierp nia sta no wi sko stra cił mł. insp.

Krzysz tof Łasz kie wicz, dy rek tor Biu ra Kadr

i Szko le nia KGP. Je go obo wiąz ki prze jął do -

tych cza so wy za stęp ca insp. Bog dan Jóź wiak.

15 wrze śnia ze sta no wi ska zo stał od wo ła ny

mł. insp. Ma rek Pu rzyc ki, dy rek tor Ga bi ne -

tu KGP. Je go obo wiąz ki peł ni kom. Sła wo mir

We re miuk, do tych czas za stęp ca nad zo ru ją cy

m.in. re dak cję „Po li cji 997”.

Od 21 wrze śnia dy rek to rem Głów ne go

Szta bu Po li cji jest insp. Krzysz tof Lis, do -

tych cza so wy za stęp ca dy rek to ra. �

IF

Dzia ło się w OPP
22 wrze śnia, na wy jaz do wym po sie dze niu,

w sie dzi bie Od dzia łu Pre wen cji Po li cji KSP

w No wej Iwicz nej go ści li po sło wie sej mo wej

Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw We wnętrz nych

z prze wod ni czą cym Mar kiem Bier nac kim.

Pod czas po ka zów po li cjan ci udo wod ni li, że są

twar dzi, sku tecz ni, a jak trze ba, to i po le ją. �

IF
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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3 wrze śnia 
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Jak jest? – pytam insp. Andrzeja Trelę, zastępcę komendanta
głównego Policji ds. logistyki.

– Nie jest ła two, ale to by ło wia do mo już na po cząt ku ro ku, kie dy

do tar ły do nas pierw sze in for ma cje o cię ciach bu dże to wych. Ta sy tu -

acja zmu si ła nas do pod ję cia dzia łań z za kre su za rzą dza nia, zna nych

więk szo ści no wo cze śnie dzia ła ją cych jed no stek, w Po li cji jed nak

przez la ta nie podej mo wa nych. Wie le się w ostat nich mie sią cach na -

uczy li śmy.

Na przy kład cze go?
– Na uczy li śmy się li czyć, le piej za rzą dzać kosz ta mi. Oka za ło się, że

wy dat ki rze czo we Po li cji, któ re w ubie głym ro ku prze kro czy ły 1,2 mi -

liar da zło tych, zra cjo na li zo wa li śmy do koń ca sierp nia o 112 mln zło -

tych i, je śli na sze pro gra my oszczęd no ścio we na dal bę dą re ali zo wa ne

jak do tąd, do koń ca ro ku zmniej sze nie kosz tów się gnie 168 mln zło -

tych. Po ka za li śmy, że moż na ogra ni czać wy dat ki Po li cji bez uszczerb -

ku dla bez pie czeń stwa pu blicz ne go. 

Nie wszystkie koszty jednak udaje się zmniejszyć. O ile sprzęt
i materiały biurowe kosztują Policję połowę tego, co przed rokiem,
to wydatki na przykład na badania osób zatrzymanych wzrosły. 

– W nie któ rych ko men dach wo je wódz kich po ziom ra cjo na li za cji

jest du żo wyż szy od za kła da ne go. Py ta Pa ni o sprzęt i ma te ria ły biu -

ro we – po da jąc to ja ko przy kład oszczęd no ści. Nie chciał bym, by ro -

zu mia no to ja ko zmniej sze nie za ku pów. Po do kład nej ana li zie oka za ło

się, że te go sprzę tu i ma te ria łów ku pu je my bar dzo du żo, przy czym,

ja kimś dziw nym tra fem, jest go pod do stat kiem w jed nost kach wyż -

szych szcze bli, a w ko mi sa ria tach chro nicz nie na rze ka się na je go

brak. Po sta no wi li śmy od wró cić tę pi ra mi dę. Kosz ty tych ma te ria łów

w prze li cze niu na jed ne go po li cjan ta by ły w wo je wódz twach bar dzo

róż ne i uzmy sło wi li śmy to ko men dan tom. Moż na, jak się oka zu je,

mieć ty le sa mo, na wet za mniej sze pie nią dze. To wy ma ga od ko men -

dan tów ta kie go po dej ścia do wy dat ków pu blicz nych, jak do wy dat -

ków wła snych. I te go ocze ku ję. 

Są jed nak pew ne ro dza je wy dat ków, któ re nie przy nio sły jesz cze

ocze ki wa ne go efek tu. Na przy kład po stę po wa nia przy go to waw cze,

któ re kosz tu ją Po li cję oko ło 100 mln zło tych rocz nie. Tu taj nie

wszyst ko za le ży od Po li cji. Są part ne rzy: pro ku ra tor, za kła dy me dy -

cy ny są do wej, pla ców ki służ by zdro wia, któ re ba da ją za trzy ma nych,

pod mio ty pro wa dzą ce par kin gi itp. War to też pa mię tać, że te wy dat -

ki ro sną wraz ze wzro stem sku tecz no ści Po li cji. Oszczę dza nie nie

jest ce lem sa mym w so bie. Nie mo że my po bła żać prze stęp com, bo

jest kry zys. 

Tam, gdzie Po li cja za le ży od in nych pod mio tów, ra cjo na li za cja wy -

ma ga cza su. Dla te go do ze spo łu ana li tycz no -pro gno stycz ne go do ko -

op to wa li śmy przed sta wi cie li pio nu kry mi nal ne go.

Oszczędzanie to codzienność policjantów. Ich główny problem od paru
miesięcy to świadczenia pozapłacowe, wciąż nieuregulowane.

– W usta wie bu dże to wej za pi sa no 530 mln zł na te świad cze nia,

a po nad 307 mln zo sta ło wy pła co ne. Do koń ca ro ku po win ni śmy wy -

pła cić jesz cze oko ło 200 mln zło tych. 

Na ko niec sierp nia zo bo wią za nia wy ni ka ją ce ze świad czeń sta no -

wi ły nie speł na 145 mln zł, z te go oko ło 82 mln zł to zo bo wią za nia

wy ma gal ne (prze ter mi no wa ne). 

Trze ba pa trzeć na bu dżet ja ko na ca łość. I na prio ry te ty. Chro nio -

ne są wy na gro dze nia i re ali zo wa nie za dań po li cyj nych. W lip cu, kie -

dy wia do mo by ło, że za dzia ła ły pro ce sy ra cjo na li zu ją ce kosz ty,

po ja wi ła się moż li wość zre ali zo wa nia za le głych świad czeń w kwo cie

nie mniej szej niż 15 mln zł. W lip cu i sierp niu na ten cel prze zna czy -

li śmy łącz nie 38,7 mln zł. We wrze śniu – 15,5 mln zło tych. De cy zje

po dej mu je my w za leż no ści od sy tu acji. Ca ły czas mo ni to ru je my ra cjo -

na li za cję kosz tów. Kie dy ko men dant głów ny upew nił się, że pro ces

ten po stę pu je w spo sób za do wa la ją cy, zde cy do wał o uru cho mie niu

do dat ko wych środ ków na re ali za cję za le głych zo bo wią zań. Dziś,

28 wrze śnia, po szło na świad cze nia ko lej ne 30 mln zło tych. Su mu jąc:

we wrze śniu ko men dan ci wo je wódz cy wy pła ci li nie mniej niż

45,5 mln zło tych z ty tu łu za le głych świad czeń. 

To mogli wypłacić więcej, niż dostali?
– Ko men dan ci wo je wódz cy są dys po nen ta mi bu dże tu III stop nia.

Ci, któ rzy sku tecz nie ra cjo na li zu ją wy dat ki, mo gą na świad cze nia

prze zna czać więk sze kwo ty. 

W paź dzier ni ku chce my skie ro wać mi ni mum 25 mln zł na świad -

cze nia, by naj da lej do li sto pa da ure gu lo wać 70 mln z 82 mln zł wy -

ma gal nych zo bo wią zań. To kwo ta na dziś re al na. Mo że po

20 paź dzier ni ka bę dzie moż na wy asy gno wać wię cej. 

Na leż no ści te bę dą wy pła co ne przede wszyst kim po li cjan tom za -

sze re go wa nym do 6. gru py włącz nie. Jest ich 85 ty się cy. Są naj ni żej
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Wiele się nauczyliśmy
Wrześniowa narada kadry kierowniczej Policji odbyła się w Słupsku, gdzie – jak co roku – rywalizowały 

pary patrolowe. Jednym z najważniejszych punktów narady było podsumowanie sytuacji finansowej Policji
po ośmiu miesiącach funkcjonowania w kryzysie.

EFEKTY WDROŻONYCH 
PROGRAMÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

Zakup materiałów i wyposażenia

� średni wydatek w 2008 r. wyniósł: 
208,11 x 12 miesięcy = 2 497,32 zł

� wartość oczekiwana została określona na poziomie: 
163,94 x 12 miesięcy = 1 967,28 zł

� wydatek za 8 miesięcy 2009 r. wskazuje, że wykonanie
roczne będzie kształtowało się na poziomie: 

152,14 x 12 miesięcy = 1 825,68 zł
� oszczędności średniomiesięczne w przeliczeniu na jednego
zatrudnionego: 671,64 zł

� oszczędności w skali całej Policji: 82 103 288,52 zł

06-08.10:Layout 6  9/29/09  3:13 PM  Page 6



za sze re go wa ni i naj mniej za ra bia ją. Ko men dant głów ny od po cząt ku

uwa ża, że w pierw szej ko lej no ści trze ba za spo ka jać ich po trze by. Le -

piej za ra bia ją cy: ko men dan ci, dy rek to rzy, na czel ni cy i ich za stęp cy

mo gą po cze kać trosz kę dłu żej. 

Ustawa daje takie samo prawo do świadczeń starszemu
posterunkowemu, jak inspektorowi, asystentowi i radcy. Może,
zamiast różnicować policjantów, zawiesić obowiązywanie tych
przepisów?

– A co to da? Pro blem prze niósł by się tyl ko w cza sie. Na wet gdy -

by po wsta ła ta ka usta wa epi zo dycz na, świad cze nia i tak by ły by wy -

ma gal ne, a od set ki by bie gły. Świad cze nia po za pła co we mu szą być

wy pła co ne i zo sta ną wy pła co ne. Czas jest trud ny, dla te go prze su wa -

my ter min ich re ali za cji. Za da ję so bie py ta nie: Czy to jest wy rze cze -

nie, któ re go my, po li cjan ci, nie je ste śmy w sta nie po nieść? 

Trze ba to trak to wać ja ko swe go ro dza ju „stan wyż szej ko niecz no -

ści”, do ko nu jąc trud ne go wy bo ru.

Nie wymagajmy od ludzi w trudnej sytuacji finansowej nadmiaru
dobrej woli i zrozumienia…

– Moż na po wie dzieć: „Mnie to nie ob cho dzi, pań stwo jest mi win -

ne”. Ja ko po li cjant nie po tra fię za ak cep to wać ta kie go usto sun ko wa -

nia się do pań stwa i do spo łe czeń stwa. Ja ką ma my al ter na ty wę?

Wy pła cić na leż ne świad cze nia kosz tem ogra ni cze nia wy na gro dzeń?

Je chać do co dru giej in ter wen cji, czy pro wa dzić co trze cie po stę po wa -

nie? Nie ma my re zer wo we go wor ka pie nię dzy i dzia ła my w kon kret -

nej rze czy wi sto ści. Tej sa mej, w któ rej pry wat ni pra co daw cy czę sto

sto su ją me to dy ra dy kal ne. Po li cja nie ob ni ży ła sku tecz no ści. Prio ry te -

ty są re ali zo wa ne. Oce ny spo łecz ne ro sną. I ma my co raz więk szą zdol -

ność do re gu lo wa nia zo bo wią zań wo bec funk cjo na riu szy.

Jakie są plany na następne miesiące?
– Re ali zu je my pew ną fi lo zo fię sa mo ogra ni cza nia się. Wszy scy, nie

tyl ko po li cjan ci z pierwszej linii. I ko men da głów na, i szko ły Po li cji,

ge ne ru ją oszczęd no ści, któ re prze zna cza ją nie na sie bie, ale na

po trze by ko mend wo je wódz kich, po wia to wych i ko mi sa ria tów. 

Pro szę so bie wy obra zić, że je den ze związ kow ców za rzu cił, że w KGP

wy pła ca się za ma ło na gród. Fun dusz na gro do wy jest prze zna cza ny

na pre mio wa nie szcze gól nych osią gnięć służ bo wych. Nie jest do dat -

kiem so cjal nym. W cza sie kry zy su kry te ria pre mio wa nia po win ny być

bar dziej su ro we.

W li sto pa dzie ko men dant głów ny wy stą pi do mi ni stra spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji z wnio skiem o prze su nię cie 10 mln zło -

tych z oszczęd no ści KGP i szkół Po li cji do dys po zy cji ko men dan tów

wo je wódz kich. I te pie nią dze zo sta ną po dzie lo ne we dług al go ryt mu,

któ ry bę dzie pro mo wał, jak do tych czas, tych ko men dan tów, któ rzy są

naj lep szy mi me ne dże ra mi. 

Najważniejsze wnioski z narady? 
– Oka za ło się, że Po li cja jest in sty tu cją, któ ra bar dzo pro fe sjo nal -

nie po de szła do ra cjo na li za cji kosz tów i struk tur. Za czę li śmy w mar -

cu. Sza co wa li śmy, że oszczę dzi my oko ło 106 mln zł do koń ca ro ku.

A po ana li zie wy ko na nia bu dże tu za 8 mie się cy wi dzi my, że już

zmniej szy li śmy kosz ty o 112 mln. Do koń ca ro ku po win no być oko -

ło 170 mln zł. 

To znaczy, że jesteśmy dobrzy w oszczędzaniu.
– To zna czy, że by ła do bra dia gno za i wy ty czo no do bre kie run ki.

Prio ry te tów nie na ru szy li śmy. Je ste śmy do bry mi me ne dże ra mi, po -

tra fi my za rzą dzać w wa run kach kry zy su. 
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RE ALI ZA CJA ŚWIAD CZEŃ W 2009 R. 

� Plan wy dat ków na świad cze nia zo stał zmniej szo ny o kwo tę
183 mln zł kosz tem wy dat ków rze czo wych, (do ty czy tak że
świad czeń uję tych w wy dat kach rze czo wych, tj. kosz ty do jaz -
du i ekwi wa len ty za środ ki hi gie ny) 
� Świad cze nia zo sta ły zre ali zo wa ne w kwo cie 307,9 mln zł –  
tj. w 58% pla nu pier wot ne go 
� W lip cu i sierp niu ure gu lo wa no świad cze nia w wy so ko ści
38,7 mln zł 
War tość świad czeń do ure gu lo wa nia do koń ca ro ku wy no si
oko ło 200 mln zł. 
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Wszyscy są tacy dobrzy w kryzysowym zarządzaniu?
– Wie lu. W sze ściu wo je wódz twach eks pe ry men tal nie znie śli śmy

nor my zu ży cia pa li wa. I zu ży cie spa dło o 5 pro cent. Dla te go od

1 sierp nia w ca łej Pol sce nie ma już li mi tów. I nie po win no ich być

ni gdzie, gdzie nie są nie zbęd ne. Mó wię to wbrew tym, któ rzy pró -

bu ją roz wią zy wać pro ble my kosz tem pod le głych po li cjan tów.

I na przy kład usta la ją nor my zu ży cia wo dy, twier dząc, że to mo je po -

le ce nie. Ta cy lu dzie nie po win ni być me ne dże ra mi. 

Dzię ki au dy to wi kosz tów za rzą dza nia do wie dzie li śmy się, że

w jed nym z ko mi sa ria tów przez wie le mie się cy sa mo cho dy by ły my -

te wo dą pod grze wa ną elek trycz nie. Zu ży cie ener gii by ło tam więk -

sze niż w du żej ko men dzie po wia to wej. To dru ga skraj ność. 

Strach pomyśleć, co by było, gdyby tych kosztów nie liczono…
– Gdy by śmy nic nie ro bi li, z pew no ścią wie le jed no stek Po li cji mia -

ło by dziś kło po ty z bie żą cy mi płat no ścia mi. A nic ta kie go się nie dzie -

je. Wie rzy cie la mi Po li cji są w tej chwi li po li cjan ci, a wy pła ta

wy na gro dzeń – jak i po zo sta łe prio ry te ty fi nan so we – nie jest za gro -

żo na.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

IRE NA FE DO RO WICZ

roz mo wa zo sta ła prze pro wa dzo na 28 wrze śnia 2009 roku
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Opa nuj cie się, Pa no wie i Pa nie...
DRO DZY FUNK CJO NA RIU SZE
Tak sie dzę i czy tam so bie w in ter ne cie in for ma cje do ty czą ce tych nie szczę -

snych no wych mun du rów Po li cji i za sta na wiam się, kie dy wresz cie funk cjo na -
riu sze Po li cji bę dą za do wo le ni z cze goś, co da je im ich kie row nic two, co jest
spon so ro wa ne z bu dże tu pań stwa itd. Wciąż coś Wam nie pa su je, coś jest nie
tak? Fakt, że za wsze bę dą nie po cie sze ni i to na tu ral ne, ale, na li tość Bo ską,
opa nuj cie się, Pa no wie i Pa nie...

No we ra dio wo zy? – Nie, bar dzo złe, prze cież mo gły być
mer ce de sy, VW, a są... fia ty, kie... (nie po ru szam tu taj te ma -
tu aro, bo zo stał on już wy star cza ją co ko men to wa ny);
na Za cho dzie jest tak, jeż dżą tym, za ra bia ją ty le i ty le, a za -
po mi na my chy ba, że ży je my w Pol sce, któ ra nie ja ko rzą dzi
się „swo imi pra wa mi” i nie pręd ko do rów na my za chod niej
Eu ro pie... Ciesz my się, że nie ży je my w Ro sji, gdzie mi li -
cja na dal po ru sza się ła da mi i uaza mi (kto jeź dził uazem

zi mą, to wie, co to zna czy „prze wiew na” plan de ka, a je dy na za le ta te go au ta
to nie znisz czal ność). Dla te go dzi wi mnie na rze ka nie na ra dio wo zy, któ re
w więk szo ści (kia, fiat) wy po sa żo ne są w kli ma ty za cję. Chy ba więk szość z Was
nie jeź dzi ła ny sa mi i uaza mi, nie mu si cie zma gać się na sta re la ta ze sta wa mi
ko la no wy mi (nie prze wia ło Was do brze w tych po jaz dach). Wiem, wie lu z Was
za rzu ci mi, że ma my in ne cza sy i od wo ły wa nie się do PRL -owskich po jaz dów
jest błę dem, ale chcę tu taj uświa do mić wam, że na praw dę ma cie cał kiem nie złe
wa run ki.

Dru ga kwe stia, któ rą chciał bym po ru szyć, to umun du ro wa nie. Oso bi ście pra -
co wa łem w czar nym mo ro kil ka lat, dzień w dzień, i wierz cie mi, że nie na le -
ża ło to do przy jem no ści. Mo że krój, wy gląd był cał kiem nie zły, ale z ro ku na rok
ma te riał, z któ re go by ły wy ko na ne, wo łał o po mstę do nie ba! Że by po
2 mie sią cach od mo men tu, gdy wy mie ni łem mo ro na no we (czar ne) spodnie
po kil ku służ bach pie szych na słoń cu zro bi ły się brą zo we, a na ko szul kach czy
blu zie wid nia ły bia łe za cie ki od po tu, to, uży wa jąc tu taj mło dzie żo we go ję zy -
ka, jest to ma sa kra!!! Oczy wi ście spra wa po ce nia się to in dy wi du al ny te mat, bo
jed ni po cą się mniej, in ni bar dziej, a jesz cze in ni w ogó le. Mo że nie trze ba by ło
zmie niać kro ju, wy glą du sta re go mo ro, mo że wy star czy ło zmie nić tyl ko ma te riał,
ale nie ja o tym de cy do wa łem. Dziś nie ste ty nie mam moż li wo ści pra co wa nia
w no wych mun du rach, bo nie pra cu ję już w pre wen cji, ale na rze ka nie, że no -
we mun du ry nie są prze wiew ne, to SKAN DAL. Mo że, Pa no wie, po pa trz cie
na swo je syl wet ki? Mo że za sta nów cie się nad tym, czy po ce nie to nie jest przy -
pad kiem spra wa wa szej nad wa gi, a nie sła bej ja ko ści ma te ria łu? Bo ktoś, kto
jest na wet tę giej bu do wy cia ła i nie ma pro ble mów z nad wa gą, w no wym mun -
du rze po cił się nie bę dzie!!! Na praw dę uwierz cie mi, że to, że no we mun du ry po -
wo du ją po ce nie i od pa rza nie, to jest tyl ko i wy łącz nie wi na Wa szej wa gi
i za sta nów cie się, czy idąc do pra cy szyb szym kro kiem, nie po ci cie się, a gdy za -
kła da cie no wy mun dur i wsia da cie do sa mo cho du, na gle się z Was le je? Nie
bądź cie śmiesz ni!!! Pro po nu ję za koń czyć już na rze ka nia na no we mun du ry
i za cząć pra co wać nad swo im cia łem, a za pew niam, że mun dur sta nie się dla
was bar dzo przy jem ny i funk cjo nal ny. Wy bacz cie mi te ostre sło wa, któ re nie są
kie ro wa ne do kon kret nych osób, a do ogó łu po li cjan tów. War to cza sem wziąć
dzie ci, żo nę czy pie ska i po spa ce ro wać w wol nym cza sie, po jeź dzić ro wer kiem
czy na wet po bie gać, za miast sie dzieć po pra cy w do mu. Le piej bę dzie cie się czuć,
ci śnie nie wam się wy re gu lu je... �

PO ZDRA WIAM WSZYST KICH ZWO LEN NI KÓW 
NO WE GO UMUN DU RO WA NIA

Funk cjusz

Wresz cie nor mal nie?
Prze czy ta łem wy wiad z insp. Tre lą. Czło wie kiem pew -

nie z ja kimś do świad cze niem po li cyj nym. Jak tak so bie po -
czy ta łem o je go dy wa ga cjach na te mat zwol nień le kar skich,
to po my śla łem, że ma ra cję. Niech wró ci nor mal ność do tej

służ by. Niech w koń cu ktoś za cznie pła cić za nad go dzi ny, za służ bę w świę ta,
so bo ty czy nie dzie le. Niech bę dzie w koń cu ta prze rwa mię dzy służ ba mi. Niech
bę dzie prze rwa w służ bie. Niech nie bę dzie ci chych po le ceń o licz bie na ło żo nych
man da tów, le gi ty mo wań czy licz bie spraw dzo nych opro gra mo wań w no śni kach
GPS (ta ka mo da te raz na sta ła). Niech prze sta ną prze ło że ni na ka zy wać, by
wy sta wiać okre ślo ną licz bę man da tów itp. Niech wresz cie..., niech wresz cie...

Pa nie in spek to rze, za cznij cie od te go, co po win ni ście, a i zwol nie nia znik ną,
i po li cjan ci bę dą za do wo le ni z pra cy (a tym sa mym znik ną Wa sze tro ski). �

Po li cjant z 19-let nim sta żem

Co z WSPol.?
Z ogrom nym za in te re so wa niem śle dzę od kil ku ty go dni

to czą cą się na ła mach „Po li cji 997” 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 się 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. �

Czy tel nik 

Współ cze śni nie wol ni cy 
Kil ka na ście lat te mu do sta no wisk pra cow ni ków cy wil nych w Po li cji zo sta -

ły przy po rząd ko wa ne gru py pła co we, od lat nie we ry fi ko wa ne, nie za leż nie jak
w tym cza sie zmie nił się za kres i skom pli ko wa nie prac wy ko ny wa nych na tym
sta no wi sku. Pra cow ni cy kor pu su cy wil ne go wy ko nu ją iden tycz ne pra ce za du -
żo wyż sze pła ce, co ro ku ma ją sta no wi ska we ry fi ko wa ne. Ma ło te go, oso ba za -
trud nio na na sta no wi sku cy wil nym na da nej gru pie pła co wej po zo sta je na niej
wie le lat bez żad ne go awan su. W mo im przy pad ku to pła ca bli ska mi ni mal nej
kra jo wej w da nym ro ku ka len da rzo wym. Po pra wie sze ściu la tach pra cy w Po -
li cji (34 la ta pra cy ogó łem); po wyż szych stu diach tech nicz nych pra ca na jed -
no oso bo wym sta no wi sku cał ko wi cie sa mo dziel nym. Od no szę wra że nie, że w tej
skost nia łej, nie zmie nia ją cej się od lat struk tu rze po li cyj nej pra cow ni cy cy wil ni
to współ cze śni nie wol ni cy, tak jak by nie by li oby wa te la mi te go sa me go pań stwa,
pra cu ją cy za półdar mo – znajdź cie in ży nie ra pra cu ją ce go za 1349 zł net to mie -
sięcz nie; ja się wsty dzę wła snym dzie ciom mó wić na głos, ile za ra biam. �

Zde gu sto wa na

W lipcu co trzeci polski policjant
założy granatowy mundur. Ten,
o którego powstawaniu
„Policja 997” informowała
od grudnia 2006 r. Jak się
sprawdzi? Będziemy śledzić. 

Gra na to we let nie mun du ry od wio sny le -

ża ły w ma ga zy nach szkół Po li cji i w ma -

ga zy nach KGP. W czerw cu za czął się

pi lo taż dys try bu cji, a peł ną pa rą ru szy ła ona

w po ło wie ma ja, kie dy opu bli ko wa no mi ni -

ste rial ne roz po rzą dze nie. 

Pra wie 30 ty się cy kom ple tów let nie go

umun du ro wa nia mu sia ło tra fić do użyt kow -

ni ków w cią gu kilku ty go dni. Dys try bu cja

od by wa ła się w za sa dzie ko re spon den cyj nie.

Po li cjan ci po da wa li swo je wy mia ry, w ma ga -

zy nach kom ple to wa no ze sta wy, stam tąd

w fo lio wych wor kach trans por to wa no je

do ko mend wo je wódz kich. 

– Wzo ro wa li śmy się na dys try bu cji re ali zo -

wa nej przez po li cję nie miec ką – mó wi pod -

insp. To masz Ko wal czyk, dy rek tor Biu ra

Lo gi sty ki Po li cji KGP. – Tam funk cjo na riu -

sze za ma wia ją ele men ty umun du ro wa nia

elek tro nicz nie. U nas dys try bu cja nie jest

jesz cze zin for ma ty zo wa na, ale chce my przy -

zwy cza ić po li cjan tów do pre cy zyj ne go po da -

wa nia roz mia rów. Roz da jąc mun du ry

tra dy cyj nie, dzien nie wy dział za opa trze nia

mógł ob słu żyć 10–20 osób. Te raz – 20 na go -

dzi nę.

Na po czą tek no we mun du ry do sta ła dro -

gów ka, dziel ni co wi i po li cjan ci pa tro lo wo -in -

ter wen cyj ni. 

W czerw cu nasz re por ter ob ser wo wał,

jak no we mun du ry wy da wa no. W ma ga zy -

nach pa ko wa no pa kie ty, czy li wor ki.

W każ dym po win no zna leźć się 13 ele -

lipiec 2009 r.       POLICJA 997 Logistyka  TYLKO SŁUŻBA 7

No we mun du ry

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 20 ma ja 2009 r. w spra wie umun du ro wa nia po li cjan tów, Dz.U. 2009 nr 90, poz. 738

http://isip.sejm.gov.pl/se rvlet/Se arch?to do=fi le&id=WDU 20090900738&ty pe=2&na me=D20090738.pdf

men tów: czap ka, 2 ko szu le z krót kim i 2

z dłu gim rę ka wem, spodnie, pas i pas

głów ny, swe ter, kurt ka, ko szul ka i bok ser -

ki, bu ty ca ło rocz ne. Je śli coś się w pa kie cie

nie zga dza, w cią gu sied miu dni trze ba to

zgło sić w wy dzia le za opa trze nia.

W jed nost kach pa kie ty od bie ra no i wte dy

moż na by ło no we mun du ry przy mie rzyć

(na zdję ciu sto łecz ny Wy dział Ru chu Dro go -

we go). Zdzi wie nie po li cjan tów dro gów ki bu -

dzi ły bu ty ty pu sko czek. Do tąd no si li

pół bu ty. Zdu mie nie wy wo ły wa ły bok ser ki –

że ta kie wiel kie i dłu gie. Ktoś do stał za duże

spodnie, a ktoś in ny czte ry ko szu le z dłu gim

rę ka wem, za to żad nej z krót kim. 

No we mun du ry by ły wpraw dzie te sto wa -

ne, ale te raz do pie ro przej dą chrzest

bo jo wy. 

W ko lej nych nu me rach „Po li cji 997”

bę dzie my o nich pi sa li. Cze ka my

na opi nie użyt kow ni ków na: ga ze -

ta@po li cja.gov.pl. �

IRE NA FE DO RO WICZ
zdj. An drzej Mi tu ra

Pakowanie

Rozdawanie

Przymierzanie

Ale pięknie!

– 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 -

TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       sierpień 2009 r.8

Informacje 
na miarę kryzysu

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
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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
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– 80 kom ple tów tych spodni i pół bu tów by ło te sto -

wa nych w 2007 ro ku – mó wi nad kom. Piotr Ku cia, p.o.

dy rek to ra Biu ra Lo gi sty ki Po li cji KGP. – By ły za strze że -

nia, że te sty trwa ły zbyt krót ko. Dla te go je wzno wi li -

śmy. 

LET NIE NA LA TO
– Po za tym, po co po li cjan tom let nie spodnie w środ ku

zi my? – py ta re to rycz nie pod insp. To masz Sa fjań ski, za -

stęp ca dy rek to ra BLP KGP. – Le ża ły by w ma ga zy nach

pół ro ku. Jesz cze raz prze te stu ją je ci sa mi po li cjan ci,

zbie rze my opi nie i wy cią gnie my wnio ski. 

Let nie mun du ry zo sta ną po now nie prze ba da ne w akre -

dy to wa nym la bo ra to rium ba daw czym i w stycz niu 2010 r.

ru szą prze tar gi. Zgod nie z pla nem za mien ne kom ple ty

po win ny tra fić do po li cjan tów dro gów ki w ma ju przy sz-

łe go ro ku. 

1,6 mln zło tych, któ re mia ły być prze zna czo ne na let -

nie mun du ry dla dro gów ki, nie zmar nu ją się. 

– Ku pi my za nie 2780 kom ple tów umun du ro wa nia

ćwi czeb ne go, czy li mun dur ćwi czeb ny, tzw. mo ro, kurt -

kę ćwi czeb ną i bu ty – mó wi pod insp. Sa fjań ski. – W ma -

ga zy nach ich nie ma, a prze cież są nie zbęd ne dla no wo

przyj mo wa nych po li cjan tów, prze wod ni ków psów czy

pi ro tech ni ków. 

MUN DU RÓW KA
De cy zja o odło że niu w cza sie za ku pu let nich spodni dla

dro gów ki za pa dła 7 wrze śnia, a ty dzień póź niej BLP

KGP po in for mo wa ło, że po li cjan ci, któ rzy do sta li no we

mun du ry, bę dą mie li zmniej szo ną przy szło rocz ną mun -

du rów kę. 

– Rów no waż nik pie nięż ny do ty czy przed mio tów

ubio ru służ bo we go, wyj ścio we go i ga lo we go – tłu ma czy

nad kom. Piotr Ku cia. 

– Je śli ktoś do stał no wy ubiór służ bo wy w na tu rze, bę -

dzie miał rów no waż nik zmniej szo ny o oko ło jed ną trze -

cią – do da je pod insp. To masz Sa fjań ski. – Do ty czyć to

bę dzie oko ło 20 ty się cy po li cjan tów. 

OD PA RZE NIA I WA DY
Do 15 wrze śnia ko men dan ci wo je wódz cy mie li prze ka -

zać do BLP KGP in for ma cje do ty czą ce przy pad ków 

od pa rzeń po li cjan tów oraz ujaw nio nych wad w umun -

du ro wa niu no we go wzo ru. 

Do chwi li obec nej wy da no do użyt ko wa nia po nad 19 700
kom ple tów umun du ro wa nia, w tym ko szul służ bo wych let -

nich po nad 38 000 szt. Jak wy ni ka z prze sła nych do BLP
KGP nie peł nych in for ma cji, do chwi li obec nej zgło szo no
oko ło 10 przy pad ków po draż nień skó ry i od pa rzeń w oko -
li cach ud, pa chwin oraz stóp zwią za nych z użyt ko wa niem
spodni i trze wi ków służ bo wych w okre sie wy so kich tem pe -
ra tur, z cze go w 3 przy pad kach pro wa dzo ne są po stę po wa -
nia po wy pad ko we. 

Po nad to stwier dzo no ni żej wy mie nio ne wa dy ele men tów
umun du ro wa nia no we go wzo ru:

– od pa da nie nap z kie sze ni spodni – 74 przy pad ki
(tj. 0,39 proc. wy da nych spodni),

– od kle ja nie się li ter na pi su PO LI CJA z kie sze ni ko szu -
li służ bo wej let niej – 153 przy pad ki (tj. 0,41 proc. wy da -
nych ko szul),

– od kle ja nie się po de szwy w trze wi kach służ bo wych –
8 przy pad ków (tj. 0,05 proc. wy da nych trze wi ków),

– od kle ja nie się li ter na pi su PO LI CJA z kur tek służ bo -
wych – 2 przy pad ki (tj. 0,01 proc. wy da nych kur tek). (…)
– czy ta my w no tat ce służ bo wej po li cyj nych lo gi sty ków

z 16 wrze śnia.

Do ko mend wy sto so wa no proś bę o uzu peł nie nie da -

nych. W ostat nim ty go dniu wrze śnia nie zmie ni ła się

licz ba przy pad ków od pa rzeń, ale wzro sła licz ba uste rek

służ bo wych ko szul (po nad 200) i spodni (po nad 100),

z któ rych od pa da ły li te ry na pi su PO LI CJA. Licz ba roz -

kle jo nych trze wi ków prze kro czy ła 20 par. 

Ko men dan ci wo je wódz cy z Bia łe go sto ku, Byd gosz czy,

Ka to wic, Po zna nia i Wro cła wia, gdzie zgło szo no przy -

pad ki od pa rzeń, zo sta li po pro sze ni o po now ne wni kli -

we roz wa że nie po trze by wdro że nia po stę po wań

po wy pad ko wych w od nie sie niu do za sy gna li zo wa nych

przy pad ków od pa rzeń al bo o uzy ska nie od funk cjo na -

riu szy szcze gó ło wych in for ma cji, któ re po zwo lą w spo -

sób jed no znacz ny po twier dzić lub wy klu czyć zwią zek

stwier dzo nych ob ra żeń z użyt ko wa niem umun du ro wa -

nia no we go wzo ru, a tak że po znać me cha nizm ich po -

wsta nia. 

In for ma cje o licz bie i ro dza jach wad umun du ro wa nia

są na bie żą co prze ka zy wa ne do In sty tu tu Tech no lo gii

Bez pie czeń stwa „Mo ra tex” oraz do pro du cen tów. �

IRE NA FE DO RO WICZ, KK

Ruch w mun du rach
Mundury podstawowe nowego wzoru nosi już prawie 20 tysięcy
policjantów. Dla funkcjonariuszy drogówki planowano kupić w tym
roku dodatkowo 5 tysięcy par spodni i półbutów zamiennych,
letnich. Przeznaczono na to 1,6 mln złotych z programu
modernizacji Policji. Zakup przesunięto na przyszły rok.
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Szesnasty już raz rywalizowali 
ze sobą finaliści Ogólnopolskich
Zawodów Policjantów Prewencji
Turnieju Par Patrolowych „Patrol
Roku”, popularnie zwanym „Czarem
Par”. Kto wygrał? Oczywiście, 
KWP w Białymstoku.

SP w Słup sku go ści ła 34 dwu oso bo we re -

pre zen ta cje ko mend wo je wódz kich i KSP

(po dwie z każ de go gar ni zo nu), któ re mu sia -

ły prze brnąć przez sześć kon ku ren cji: strze -

la nie sy tu acyj ne, sto so wa nie tech nik

obez wład nia nia osób, prze pro wa dza nie in -

ter wen cji, udzie la nie pierw szej po mo cy

przed me dycz nej, spraw dzian wie dzy za wo -

do wej oraz po ko ny wa nie to ru prze szkód.

Fa wo ry ta mi by li przed sta wi cie le gar ni zo -

nów pod la skie go i ma ło pol skie go. Nie za -

wie dli. 

KWP w Bia łym sto ku zdo by ła pierw sze

miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no wej, za nią

upla so wa ła się KWP w Kra ko wie, trze cia zaś

by ła Ko men da Sto łecz na Po li cji. W kla sy fi -

ka cji ge ne ral nej naj lep szy oka zał się pa trol

z KMP w Bia łym sto ku w skła dzie: sierż.

sztab. Ro bert Ku li gow ski i sierż. sztab. To -

masz Ka sja niuk. Dru gie miej sce wy wal czy li

st. post. Ar tur Wa dow ski i st. post. Mi ro sław

Ga weł z KMP w Kra ko wie. Na trze cim miej -

scu zna la zła się pa ra z OPP w Kra ko wie –

st. sierż. Grze gorz Wło dar czyk i st. post. Jerzy

Mrów ka. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

Tradycyjnie, Podlasie górąTradycyjnie, Podlasie górą

Dawali z siebie wszystko

Sztuka obezwładniania

To była najtrudniejsza
przeszkoda na torze

Zwycięska ekipa w pełnym składzie

Interwencje wyglądały bardzo realistycznie
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Wirus zawsze idzie najbliżej, tuż
przy lewej nodze. Obok niego
dostojnie kroczy Mamba, trzeci
w kolejności jest Słodziak, szyk
zamyka Biszop. Mamba, Słodziak
i Biszop to prywatne psy sierż.
sztab. Adama Wojciechowskiego.
Wirus też jest jego, tyle że
służbowo. Od czterech lat służą
razem w Policji. 

–Le piej nie po da wać mi rę ki na po -

wi ta nie i nie zbli żać się za bar dzo,

bo on te go nie lu bi. Bę dzie się de -

ner wo wał i rzu cał – uprze dza roz mów ców

Adam Woj cie chow ski, a Wi rus go to wy do ata -

ku szcze rzy kły. Zde cy do wa nie nie po do ba

mu się, że ktoś pod cho dzi zbyt bli sko, o uści -

sku dło ni pa na nie mó wiąc. W ogó le nie

wcho dzi w grę. 

Ale to nie zna czy, że Wi rus jest agre syw -

nym psem. Ab so lut nie. Jest piesz czo chem,

któ ry uwiel bia pa ko wać się na ko la na. Naj -

chęt niej na ko la na Ada ma, ale jak ko goś bli -

żej po zna, też nie od mó wi so bie chwi li

przy jem no ści. Po cząt ko wa agre sja jest więc

tyl ko re ak cją na ob cych, for mą od stra sze nia

ich i po ka za nia go to wo ści do ata ku. Zna ko -

mi cie spraw dza się u psa pa tro lo we go. Dzia -

ła na za sa dzie stra sza ka. Spraw ca, wi dząc

pa trol z psem, nie ucie ka, bo wie, że nie ma

szans. 

– Ostrzej szy pies jest lep szy – mó wią po li -

cjan ci. A tak że, że ła twiej psa wy ga sić, niż

po bu dzić.

SZKO ŁA
Wi rus, zwa ny też Ga mo niem lub Wir ni kiem,

pra cu je na co dzień w sto łecz nym Re fe ra cie

Kon nym i Prze wod ni ków Psów. Jest psem

pa tro lo wo -tro pią cym. Do służ by zo stał przy -

ję ty czte ry la ta te mu. Wy brał go Adam –

na dwa dni przed roz po czę ciem kur su dla

prze wod ni ków psów w Za kła dzie Ky no lo gii

Po li cyj nej w Suł ko wi cach. Po tem ki bi co wał

mu pod czas eg za mi nów kwa li fi ka cyj nych. Bo

że by pies zo stał przy ję ty do służ by, mu si

przejść pró bę cha rak te ru. Pierw szym spraw -

dzia nem jest apor to wa nie: pies mu si lu bić

aport, mu si się nim ba wić, być nim za in te re -

so wa ny, dru gim – spraw dzian pre dys po zy cji

do pra cy no sem, a ko lej ny mi – pró ba od wa gi

i re ak cja na strzał. Po myśl ne zda nie eg za mi -

nu wstęp ne go ozna cza pię cio mie sięcz ne

szko le nie. Pies do sta je imię i mun dur, czy li

szel ki, smycz, ka ga niec, lin kę. I do na uki.

Kurs koń czy się eg za mi nem z wy szu ki wa -

nia śla dów, po słu szeń stwa, po ko ny wa nia

październik 2009 r.       POLICJA 997 Psy w Policji  TYLKO SŁUŻBA 13

+ pies+ pies

Sierż. Paweł Zawadka z Niko

�
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prze szkód i z ćwi czeń obron nych, ta kich jak

po ścig za prze stęp cą. W ten spo sób po wsta -

je zgra ny du et: po li cjant plus pies. Każ de go

ro ku umie jęt no ści psa we ry fi ku je ko mi sja

z za kła du ky no lo gii. Je śli jest spraw ny i za -

cho wał wszyst kie umie jęt no ści, do sta je atest

na ko lej ny rok.

UCZU CIE
– Ży cie by za mnie od dał – mó wi st. sierż. Ar -

tur Gra bow ski o Are sie. – Gdy wy je cha łem

na wa ka cje, przez 10 dni nie jadł z tę sk no ty.

– Nie wy obra żam so bie, że mo gła bym się

z nim roz stać, że mia ło by go nie być – o swo -

im Bo ry sie mó wi z ko lei st. sierż. Emi lia

Hyb.

Ares, Bo rys, a tak że Maks i Ni ko są

owczar ka mi nie miec ki mi i słu żą w tej sa mej

jed no st ce co Wi rus. Wszyst kie czte ry są

szczę ścia rza mi i miesz ka ją ze swo imi wła ści -

cie la mi w do mach. Ar tur Gra bow ski w miesz -

ka niu oprócz Are sa ma jesz cze west hi ghland
whi te te rrie ra, Emi lia Hyb dwie su ki, owczar -

ki nie miec kie. Prze wod ni kiem Mak sa jest

st. sierż. Ma ri ka Si wek, a Ni ko na le ży do

sierż. Paw ła Za wad ki. Nie ofi cjal nie rów nież

do jego żo ny, któ ra psa ko cha, ni gdy na nie -

go nie krzy czy i obu rza się, gdy głos na Ni ko

pod no si Pa weł. Dla cze go ty go nie ko chasz?,

py ta wów czas. Al bo: Czy ty go ko chasz?
– Mam sym pa tię do nie go – mó wi oględ nie

Za wad ka. – A w ogó le praw da jest ta ka, że

pies nie ro bi ni cze go z mi ło ści. Ow szem, bę -

dzie tę sk nił, bę dzie przy wią za ny, bę dzie się

kładł na grzbie cie, po pi ski wał z ra do ści

i kładł uszy po so bie. Wszyst ko dla te go, bo

wie, że bę dzie miał z te go ko rzy ści.

Ma ri ka Si wek czu je ina czej. 2,5 ro ku sta ra -

ła się, że by przejść do re fe ra tu prze wod ni -

ków psów. Gdy wresz cie się uda ło i kil ka

mie się cy póź niej do sta ła Mak sa, wie dzia ła,

że speł ni ło się ma rze nie jej ży cia. O owczar -

ku nie miec kim mó wi dziś, że jest człon kiem

ro dzi ny. Z bó lem znio sła ty go dnio we roz sta -

nie, gdy z mę żem wy je cha li na za gra nicz ne

wa ka cje. Tę sk ni ła, pła ka ła. Po po wro cie pro -

sto z lot ni ska, o pół no cy, po je cha ła do Maksa. 

– My śla łam, że roz nie sie ko jec na mój 

wi dok – wspo mi na.

ZA UFA NIE
Że by pies mógł miesz kać z prze wod ni kiem

w do mu, po trze ba ze zwo le nia ko or dy na to ra

ds. ky no lo gii po li cyj nej każ dej z ko mend wo -

je wódz kich lub Ko men dy Sto łecz nej Po li cji.

Nie wszy scy jed nak ma ją ku te mu wa run ki.

Emi lia Hyb na po cząt ku pra cy mia ła ma łe

miesz ka nie i nie by ło mo wy o za bra niu Bo ry -

sa. Owcza rek przez rok miesz kał w koj cu na

te re nie re fe ra tu. Z ko lei rot twe iler sierż.

sztab. Dar ka Wój ci kow skie go nie zna in ne go

ży cia i nie na rze ka. Po li cjant przy jeż dża do

nie go co dzien nie, bo wie, że pies mu si mieć

ruch, mu si się wy bie gać, po spa ce ro wać. 

– Mam z nim więk szy kon takt niż z mo im

dru gim, do mo wym psem – mó wi. – Przy jeż -

dżam do nie go, kar mię go, wy pro wa dzam.

Ten dru gi pies, dog nie miec ki, to ta ki ka na -

po wiec. Z Ame nem jest ina czej. On chro ni

mnie, a ja je go. Ufam mu.

Amen ma dziś 9 lat i po wo li zbli ża się

do wie ku eme ry tal ne go. Wój ci kow ski wie, że

nie bę dzie mógł wziąć go do sie bie do miesz -

ka nia i już za czął szu kać mu do mu. Ko niecz -

nie z ogro dem.

To dru gi je go po li cyj ny pies. Pierw sza była

Sa ra. Pa mię ta, że jak ćwi czy li, ona po każ dym

wy ko na nym za da niu pa trzy ła mu w oczy, py -

ta jąc, czy jest za do wo lo ny. Amen jest in ny.

In dy wi du ali sta, do mi nant. Nikt go nie chciał

wziąć. Ze stra chu, bo ata ko wał wszyst ko, co

się ru sza ło. Dziś jest spo koj niej szy, ale tyl ko

je śli cho dzi o lu dzi. Gdy by na przy kład zła pa -

ły się z Wi ru sem, gry zły by się do śmier ci.

RE TRE SU RA
Psy w Po li cji pa tro lu ją uli ce ra zem z prze -

wod ni kiem, po ma ga ją w za bez pie cze niu im -

prez ma so wych, tro pią prze stęp ców. Są też

psy do wy szu ki wa nia nar ko ty ków, ma te ria -

łów wy bu cho wych, zwłok. Zde cy do wa nie

naj wię cej jest owczar ków nie miec kich – są

na ty le uni wer sal ne, że moż na je szko lić we

wszyst kich spe cja lnościach. Cho ciaż do wy -

kry wa nia nar ko ty ków mniej szy pies jest lep -

szy. Na przy kład ta ki jack rus sell te rrier.
Wszę dzie wej dzie, a wia do mo – nar ko ty ki za -

zwy czaj ukry te są w ma ło do stęp nych miej -

scach. Gdy pies znaj dzie za pach nar ko ty ku,

za czy na pisz czeć, war czeć, dra pać. To reb ki,

daj my na to, po am fe ta mi nie mo gą być pu -

ste, lek ko opy lo ne, a pies i tak wy czu je za -

pach i za zna czy miej sce. Na gro dą w ta kim

przy pad ku jest ulu bio na za baw ka – aport. Bo

St. sierż. Emilia Hyb
i jej Borys

Liczba przewodników i psów służbowych

1180 – ty lu po li cjan tów prze wod ni ków peł ni służ bę z psa mi

1331 psów jest w służ bie pre wen cyj nej Po li cji (stan na dzień 30 czerw ca 2009 r.),
w tym:
1011 psów pa tro lo wo -tro pią cych,
39 psów pa tro lo wych,
95 psów do wy szu ki wa nia za pa chów ma te ria łów wy bu cho wych,
172 psy do wy szu ki wa nia za pa chów nar ko ty ków,
14 psów do wy szu ki wa nia za pa chu zwłok ludz kich

Sierż. sztab. Darek Wójcikowski z Amenem

�
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praw da jest ta ka, że za każ dym ra zem, gdy

pies szu ka nar ko ty ku, ma te ria łów wy bu cho -

wych, czy po dej mu je trop, szu ka swo jej za -

baw ki. Zde cy do wa nie trud niej wy szko lić psa

do szu ka nia ma te ria łów wy bu cho wych. Trze -

ba na uczyć go tak ozna czyć miej sce ukry cia

bom by, by nie dra pał i nie szcze kał. W tej

pra cy naj le piej spraw dza ją się psy spo koj ne,

na przy kład ła god ne la bra do ry al bo fleg ma -

tycz ne owczar ki nie miec kie.

Raz w ty go dniu po li cjant i pies ma ją

dzień szko le nio wy. Po wta rza ją wte dy

wszyst ko, cze go się pies na uczył w szko le

w Suł ko wi cach. Ćwi czą po słu szeń stwo, tro -

pie nie, prze szko dy, agre sję. Tę ostat nią

z róż ną czę sto tli wo ścią. Za le ży od po trzeb

i od sprzę tu.

– My po zo ran ta nie ma my. Ko le ga nam po -

ma ga, ale jest ry zy ko, bo nie ma my też kom -

bi ne zo nu. Jest tyl ko muf ka – mó wi sierż.

sztab. Igor Ja rzy na z KPP w Bia ło gar dzie. 

SŁUŻ BA
Prze wod nik do sko na le zna

cha rak ter swo je go psa. Wie,

na co go stać, wi dzi, kie dy pies

pra cu je, a kie dy uda je, że pra cu je, wi -

dzi, gdy jest zmę czo ny i wie, co go

naj bar dziej po bu dza.

– Amen naj le piej spraw dza się na me -

czach. Wy star czy, że usły szy śpiew ki bi ców

i od razu się na pi na – mó wi Da rek Wój ci kow ski. 

Ni ko sierż. Paw ła Za wad ki z ko lei le piej

spraw dza się w tro pie niach – ostat nio do pro -

wa dził do wła my wa czy, któ rzy okra dli sklep

mo no po lo wy. Za wad ka mó wi, że du ża w tym

za słu ga policjantów z Kon stan ci na, któ rzy

nikogo wcze śniej do skle pu nie wpu ści li. Za -

pach nie zo stał za dep ta ny, pies bły ska wicz -

nie na wę szył ślad, zła pał trop i do pro wa dził

do wła my wa czy.

Oprócz tro pie nia Ni ko jest też ide al nym

psem na po ka zy dla przed szko la ków. Dziel -

nie zno si, gdy ma lu chy tar mo szą go za uszy.

Z Wi ru sem świet nie pa tro lu je się uli ce.

Uwiel bia jeź dzić sa mo cho dem. Naj pierw

z Ada mem Woj cie chow skim ja dą do pra cy

rów no go dzi nę. Wi rus wska ku je wte dy na tyl -

ną ka na pę i za zwy czaj usy pia w se kun dę.

Na służ bie, gdy tyl ko mo że, też śpi. 

W sto łecz nym re fe ra cie wszyst kich psów

jest 38, w tym 22 pa tro lo wo -tro pią ce. Pa tro -

le są dwu oso bo we, zmo to ry zo wa ne. Służ ba

trwa 12 go dzin. Cza sem jest cięż ko, ale prze -

wod ni cy nie na rze ka ją.

Ina czej jest w ko men dzie miej skiej w Ra -

do miu. 10 prze wod ni ków, je den ze psu ty sa -

mo chód, pa tro le na pierw szej i dru giej

zmia nie, czy li w cią gu dnia jed no oso bo we.

– Nie daw no od da li śmy sie dem po lo ne zów

i zo sta ło nam tyl ko 14-let nie ci nqu ecen to,

któ re ostat nio pa dło. Co bę dzie da lej, nie

wie my – mó wi sierż. sztab. Nor bert Po le -

siak. – Pa tro le dwu oso bo we ma my w no cy.

W cią gu dnia sa me mu się cho dzi. To jest

mę czą ce.

PRZE WOD NIK
Nie daw no, bo w lu tym 2009 r., na mo cy roz -

po rzą dze nia mi ni stra SWiA, zmie nia ją ce go

roz po rzą dze nie w spra wie szcze gó ło wych za sad
otrzy my wa nia i wy so ko ści upo sa że nia za sad ni -
cze go po li cjan tów, do dat ków do upo sa że nia
oraz usta la nia wy słu gi lat, od któ rej uza leż nio -

ny jest wzrost upo sa że nia za sad ni cze go, w Po -

li cji po wsta ło sta no wi sko prze wod ni ka psa,

z czwar tą gru pą za sze re go wa nia i stop niem

eta to wym aspi ran ta szta bo we go. W sto łecz -

nym re fe ra cie wszy scy ta ki etat do sta li.

W nie któ rych jed nost kach w Pol sce po li cjan -

ci wciąż cze ka ją. 

– W wo je wódz twie po mor skim już wszy -

scy eta ty do sta li, a w woj. za chod nio po mor -

skim nie. Na przy kład w Ko sza li nie tyl ko

dwóch na pię ciu prze wod ni ków – mó wi Igor

Ja rzy na z KPP w Bia ło gar dzie.

– Je ste śmy je dy ni w wo je wódz twie ma zo -

wiec kim, któ rym nie przy zna no gru py. 100 zł

wię cej by śmy mie li. To tak, jak by czło wiek

pod wyż kę do stał – mó wi sierż. sztab. Nor -

bert Po le siak z KMP w Ra do miu. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. An drzej Mi tu ra 
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St. sierż. 
Artur Grabowski
z Aresem

Sierż. sztab. Adam Wojciechowski z Wirusem

Russell terrier 
na tropie narkotyków
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W podkomisji sejmowej trwają prace nad poselskim
projektem ustawy o czynnościach operacyjnych.
Od dawna taką ustawą zainteresowane są wszystkie
służby pracujące operacyjnie, zwłaszcza Policja. 

Za nim roz po czę ły się pra ce nad pro jek tem usta wy, pro wa dzo ne

by ły ba da nia i licz ne dys ku sje w śro do wi sku praw ni czym oraz

w służ bach wy ko nu ją cych czyn no ści ope ra cyj ne.

OCZE KI WA NIA
We dług za ło żeń usta wa mia ła okre ślić stan dar dy praw ne w pra cy ope -

ra cyj nej wszyst kich służb, a tak że za pew nić ochro nę praw ną funk cjo -

na riu szy wy ko nu ją cych za da nia ope ra cyj ne. Do te go nie zbęd ne by ło

wy raź ne okre śle nie przez usta wę kon tra ty pów i gra nic ry zy ka ope ra -

cyj ne go. Usta wa mia ła ja sno pre cy zo wać pro ce du rę po stę po wa nia

z oso bo wym źró dłem in for ma cji oraz pro ce du rę do ku men to wa nia 

po szcze gól nych dzia łań ope ra cyj nych. 

Stwo rze nie usta wo wych za pi sów do ty czą cych pra cy ope ra cyj nej

mia ło też na ce lu przy bli że nie tej pra cy pro ku ra to rom i sę dziom, do -

tych czas od no szą cym się do tej dzia łal no ści służb bar dzo nie uf nie. 

Od 2003 ro ku, rów nież w wy ni ku orzecz nic twa Try bu na łu Kon sty -

tu cyj ne go, prze pro wa dzo no zmia ny ustaw tzw. po li cyj nych, m.in.

wpro wa dza jąc obo wią zek uzy ska nia zgo dy są du na czyn ność sto so -

wa nia kon tro li ope ra cyj nej (art. 19 usta wy o Po li cji). Sę dzio wie zo -

sta li więc wpro wa dze ni w pro ce du rę wy ko ny wa nia czyn no ści

ope ra cyj no -roz po znaw czych, nie ma jąc, tak jak i pro ku ra to rzy, wy -

star cza ją cej wie dzy o za sa dach re ali za cji taj nych czyn no ści ope ra cyj -

no -roz po znaw czych. W efek cie nie zwy kle utrud nia ło to pra cę Po li cji

i in nych służb, po nie waż pro ku ra to rzy i sę dzio wie z wiel ką nie uf no -

ścią od no si li się do tej, ma ło im zna nej, sfe ry dzia łań.

Tak o tym pi sał pro ku ra tor Ka zi mierz Olej nik na ła mach mie sięcz -

ni ka bran żo we go „Pro ku ra tor” 2006/4:

Do nie daw na by ła to wie dza (o czyn no ściach ope ra cyj no -roz po -

znaw czych – przyp. red.) ta jem na, ozna czo na naj wyż szy mi klau zu la -
mi taj no ści. Nikt po stron ny nie miał pra wa wie dzieć, iż ja kie kol wiek
czyn no ści ope ra cyj ne są przez or ga na upraw nio ne wy ko ny wa ne. Jesz cze
trud niej by ło z prak tycz nym wy ko rzy sta niem w po stę po wa niu pro ce so -
wym do wo dów uzy ska nych w tym try bie. Nie kie dy do cho dzi ło do nie do -
pusz czal nych w pań stwie pra wa sy tu acji, kie dy wie dza o prze stęp cy
i o prze stęp stwie dzie li ła się na tę udo ku men to wa ną w spo sób okre ślo ny
w dzia le V ko dek su po stę po wa nia kar ne go pt. „Do wo dy” i wie dzę ta -
jem ną funk cjo na riu szy Po li cji, nie moż li wą do wy ko rzy sta nia w po stę -
po wa niu kar nym. 

OBA WY
Od po cząt ku dys ku sji w gro nie prak ty ków i praw ni ków na te mat pra -

cy ope ra cyj no -roz po znaw czej jed nym z naj trud niej szych py tań by ło,

czy sto sow ne prze pi sy umie ścić w ko dek sie po stę po wa nia kar ne go,

czy też stwo rzyć od ręb ny akt praw ny ran gi usta wo wej. Naj mniej

zwo len ni ków mia ła kon cep cja mo dy fi ka cji do tych cza so we go sta nu,

tzn. no we li za cji prze pi sów roz pro szo nych w tzw. usta wach bran żo -

wych. Osta tecz nie zwy cię ży ła kon cep cja stwo rze nia od ręb ne go 

ak tu praw ne go re gu lu ją ce go w spo sób jed no li ty za sa dy pra cy ope ra -

cyj nej, któ ry dzię ki swej uni wer sal no ści bę dzie mógł być sto so wa ny

przez wszyst kie służ by, któ rym przy zna no upraw nie nie do pro wa -

dze nia czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw czych. 

Ist nia ły oba wy, czy jaw ny akt praw ny nie od kry je tzw. kuch ni zwią -
za nej z dzia ła nia mi po dej mo wa ny mi w ra mach czyn no ści ope ra cyj no -
-roz po znaw czych. Jed nak do głęb na ana li za te go za gad nie nia roz wia ła
więk szość wąt pli wo ści, choć przy kon stru owa niu po szcze gól nych ar ty ku -
łów ca ły czas na le ża ło zwra cać uwa gę na ten pro blem. Jed nym z ar gu -
men tów prze ma wia ją cych za „ujaw nie niem” ele men tów pra cy
ope ra cyj nej był fakt, iż obec nie nie ma ją już żad nej klau zu li taj no ści
wszyst kie in struk cje pra cy ope ra cyj nej służb obo wią zu ją ce przed 1989 r.
Na dal jed nak przed mio tem za go rza łych dys ku sji by ło roz gra ni cze nie po -
mię dzy ma te rią, któ ra mo że zna leźć się w usta wie, a tą, któ ra mi mo
wszyst ko po win na po zo stać nie jaw na – pi sze w ar ty ku le „Czyn no ści

ope ra cyj no -roz po znaw cze w pol skim sys te mie pra wa – dzia ła nia

w kie run ku uni wer sal nej usta wy” w nie daw no wy da nej mo no gra fii

pt. „Prak tycz ne ele men ty zwal cza nia prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej

i ter ro ry zmu. No wo cze sne tech no lo gie i pra ca ope ra cyj na” dr Zbi -

gniew Rau, czło nek mi ni ste rial ne go ze spo łu przy go to wu ją ce go sta -

no wi sko służb ope ra cyj nych, ma ją ce uzu peł nić po sel ski pro jekt

usta wy. 
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Kontratypy i kontrowersje
Piotr Wróbel zwerbował

do  współpracy
pruszkowskiego gangstera

„Masę”. W kontaktach 
ze „źródłem” nie do końca

zachował ostrożność 
i gdzieś przekroczył

cienką linię, co stworzyło
dla przestępcy dogodną

sytuację do pomówienia
policjanta o wymuszenie

łapówki. Wprawdzie
„Masa”  bardzo szybko

wycofał to oskarżenie, ale
biegu wydarzeń nie dało

się już odwrócić. Piotr
Wróbel zapłacił za to

odejściem z Policji 
i kilkumiesięcznym

aresztowaniem. Gdyby
wówczas istniała dobrze

skonstruowana ustawa 
o czynnościach

operacyjnych, miałby 
o wiele większe możliwości

obrony przed
pomówieniem. 

I prawdopodobnie
pracowałby w Policji 

do dziś.
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Za nie wąt pli wą ko rzyść usta wo wej re gu la cji czyn no ści ope ra cyj -

no -roz po znaw czych dr Rau uwa ża moż li wość otwar te go ze zna wa nia

przez funk cjo na riu szy, na pod sta wie ja kich me tod uzy ska li okre ślo -

ne ma te ria ły dla spra wy. Mie li by wów czas ja sną pod sta wę praw ną

do te go ty pu ze znań, co by ło by ko rzyst ne rów nież dla pro ku ra to rów

i sę dziów, któ rzy po zna wa li by co raz le piej ogól ne me to dy dzia ła nia

Po li cji i in nych służb. 

– Sko ro i tak część me tod wy ko rzy sty wa nych przez służ by jest za -

war ta w ogól no do stęp nych usta wach oraz in nych ak tach, to nie po -

win no być pro ble mem roz sze rze nie ka ta lo gu me tod o in ne,

wy szcze gól nio ne i opi sa ne w in struk cji o pra cy ope ra cyj nej – uwa ża

Zbi gniew Rau.

Dy rek tor Cen tral ne go Biu ra Śled cze go KGP mł. insp. Pa weł Woj -

tu nik nie oba wia się od kry cia „ope ra cyj nej kuch ni”. 

– O tym, że Po li cja pra cu je ope ra cyj nie, wszy scy wie dzą, z grub sza

zna ne są też me to dy tej pra cy. Dla nas waż ne, aby ta jem ni cą by ło

wo bec ko go, gdzie i kie dy pro wa dzo ne są ta kie dzia ła nia. A w ogó le

to ca ła ta dys ku sja o usta wie, zwłasz cza w me diach, jest nam nie po -

trzeb na. Pra ca ope ra cyj na mu si się od by wać po ci chu i wca le nie jest

po trzeb ny nam roz głos, na wet je śli do ty czy spraw ogól nie zna nych –

mó wi. 

GRA NI CE
We dług Zbi gnie wa Rau nie zbęd ne jest rów nież ure gu lo wa nie kwe -

stii, gdzie koń czą się czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw cze, a za czy na -

ją do wo dy pro ce so we. 

– Wpraw dzie teo re ty cy pra wa pod kre śla ją, że czyn no ści ope ra cyj -

no -roz po znaw cze z isto ty rze czy nie po win ny być źró dłem do wo du

– mó wi – ale ży cie przy no si ta kie sy tu acje, zwłasz cza w spra wach

zwią za nych z ter ro ry zmem, w któ rych nie zbęd ne sta je się wy ko rzy -

sta nie wy ni ków czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw czych w po stę po -

wa niu kar nym, po nie waż nie ma in nej moż li wo ści uzy ska nia ta kiej

in for ma cji. Usta wa po win na za tem okre ślić, któ re czyn no ści ope ra -

cyj no -roz po znaw cze mo gły by sta no wić bez po śred nie źró dło do wo -

du w pro ce sie kar nym wraz z pro ce du rą ich wy ko na nia. Nie

wpro wa dza no by wte dy do po stę po wa nia kar ne go do wo dów bez gwa -

ran cji za cho wa nia pro ce du ry ich uzy ska nia, jed nak że pro ce du ra ta

funk cjo no wa ła by wte dy bez moż li wo ści ich ewen tu al ne go za skar że -

nia w trak cie re ali zo wa nia – z oczy wi stego wzglę du na jej nie jaw -

ność.

ZA STRZE ŻE NIA
Na ra zie pro jekt po sel ski nie speł nia ocze ki wań przed sta wi cie li

służb, zwłasz cza Po li cji. Jest zbyt abs trak cyj ny, wie le kwe stii uj mu -

je zbyt ogól nie, nie roz wią zu je też naj bar dziej ocze ki wa nej spra wy

kon tra ty pów. 

– Usta wa jest po trzeb na nie ty le teo re ty kom pra wa do dys ku sji, co

po li cjan tom wy ko nu ją cym za da nia ope ra cyj ne – mó wi mł. insp. Pa weł

Woj tu nik. – Po win na być pro sta i przej rzy sta dla każ de go po li cjan ta,

że by wie dział, ja kie są gra ni ce ry zy ka ope ra cyj ne go, w ja kich oko licz -

no ściach jest chro nio ny pra wem itd. To po win na być swo ista kon sty -

tu cja pra cy ope ra cyj nej, za wie ra ją ca ge ne ral ne za sa dy, wspól ne dla

służb po ję cia, a prze pi sy po win ny być tak skon stru owa ne, że by po li -

cjant, ten „na do le”, wie dział, co mu wol no, a cze go nie. Po win na być

krót ka i pre cy zyj na, a szcze gó ły wy ni ka ją ce ze spe cy fi ki służb po win -

ny się zna leźć w prze pi sach re sor to wych. Tym cza sem pro po no wa -

na usta wa jest zbyt in struk cyj na, gu bi się w szcze gó łach. I w tych

szcze gó łach wła śnie gu bi się naj waż niej sza dla po li cjan tów spra wa

kon tra ty pów. Te za pi sy są nie do pre cy zo wa ne, ukry te gdzieś mię dzy

in ny mi prze pi sa mi, ma ło czy tel ne – uwa ża dy rek tor CBŚ.

Przy kła dy moż na by mno żyć. Po li cjant pra cu ją cy pod przy kry ciem

czę sto ocie ra się o prze stęp stwo. Zgod nie z za sa dą le ga li zmu po wi -

nien na nie za re ago wać. Nie zbęd ny jest więc kon tra typ, któ ry po -

zwo lił by mu na ła ma nie pra wa w in te re sie wyż szym. Po trzeb na jest

usta wo wa moż li wość odło że nia w cza sie za wia do mie nia o prze stęp -

stwie po to, że by nie ze psuć spra wy, któ ra wy ma ga ła wie le pra cy

i kosz tów. Ko lej ny pro blem – udział w gru pie prze stęp czej po li cjan -

ta pra cu ją ce go pod przy kry ciem jest prze stęp stwem sa mo ist nym.

Uczest ni cząc w za ku pie kon tro lo wa nym (za zgo dą pro ku ra to ra),

funk cjo na riusz zgod nie z za pi sem usta wo wym nie po peł nia prze -

stęp stwa. A co z sy tu acją, gdy uczest ni czy w gru pie przy go to wu ją cej

prze stęp stwo? De fac to ła mie pra wo. Jak z te go wy brnąć? 

Co z do ku men ta mi le ga li za cyj ny mi? Czy po li cjant ma pra wo po -

słu gi wać się ni mi przed są dem al bo gdy jest spraw cą ko li zji dro go wej?

To są pro ble my waż ne dla lu dzi, któ rzy wy ko nu ją te za da nia. Jak

na ra zie oce na czy nu po li cjan ta w ta kich przy pad kach za le ży od pro -

ku ra to ra. Jest to więc za wsze oce na su biek tyw na. Dla te go los po li -

cjan ta czę sto za le ży nie tyl ko od wie dzy, do świad cze nia pro ku ra to ra,

ale i je go do brej wo li. 

Po li cjan ci ocze ku ją, że usta wa o czyn no ściach ope ra cyj nych da im

swo isty ka ta log wy kro czeń, któ re nie bę dą pod le ga ły ka rze w okre -

ślo nych oko licz no ściach. Na tej sa mej za sa dzie jak ja sno i pre cy zyj -

nie prze pi sy okre śla ją przy pad ki uży cia bro ni. 

Mł. insp. Pa weł Woj tu nik uwa ża, że usta wa nie re gu lu je też pro -

ble mu pra wa do tzw. błę du w sztu ce. Wie le za wo dów ma to ure gu -

lo wa ne, po li cjant, któ ry szyb ko mu si po dej mo wać bar dzo trud ne

de cy zje, nie ma de fac to pra wa do błę du w sztu ce. Przy kła dem jest

spra wa Pio tra Wró bla (pi sa li śmy o tym w ar ty ku le „Prze wró co ny” –

„Po li cja 997” nr 8/2007).

– Po sel ski pro jekt nie wy po wia da się ja sno w spra wach dla nas naj -

waż niej szych – oce nia dy rek tor CBŚ. – Po li cjant wy ko nu ją cy nor mal -

ną ope ra cyj ną ro bo tę, nie ja kieś wiel kie ak cje, tak na praw dę nie wie le

na tej usta wie sko rzy sta. Na dal nie bę dzie wie dział, czy w ra mach

czyn no ści ope ra cyj nych wol no mu po sia dać prób kę nar ko ty ku, prze -

kro czyć pręd kość, gdy pro wa dzi ob ser wa cję, nie za re ago wać na po -

peł nio ne przez źró dło in for ma cji wy kro cze nie itp. Na te spra wy

po li cjan ci cze ka li naj bar dziej, a nie ste ty usta wa nie re gu lu je ich

w ocze ki wa ny spo sób. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Andrzej Mitura
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Pro jekt z hi sto rią

Opra co wa nie pro jek tu usta wy o czyn no ściach ope ra cyj nych
roz po czę to w 2007 ro ku, we dług kon cep cji ów cze sne go 
wi ce mi ni stra SWiA dr. Zbi gnie wa Rau, kie dy to za rzą dze niem
nr 53 po wo ła ny zo stał przez mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji Ze spół do opra co wa nia pro jek tu usta wy o pra -
cy ope ra cyj nej. Ze spół, zmie nio ny póź niej za rzą dze niem
nr 15 z 31 stycz nia 2008 ro ku, od lu te go 2008 r. pod prze -
wod nic twem pod se kre ta rza sta nu w MSWiA Ada ma Ra pac -
kie go, spo ty kał się wie lo krot nie. W je go pra cach bra li udział
przed sta wi cie le wszyst kich upraw nio nych do pro wa dze nia
czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw czych służb oraz Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści i Są du Naj wyż sze go. 
27 ma ja 2008 r. w Sej mie po wo ła no pod ko mi sję nad zwy czaj -
ną do roz pa trze nia po sel skie go pro jek tu usta wy o czyn no -
ściach ope ra cyj no -roz po znaw czych. Opra co wa ny przez ww.
ze spół z MSWiA pro jekt ro bo czo na zwa ny „sta no wi skiem
służb” zo stał prze ka za ny pod ko mi sji w ocze ki wa niu
na uszcze gó ło wie nie pro jek tu po sel skie go. 
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–Dak ty lo sko pia, nie za leż nie od ge ne ty ki,

ma gwa ran to wa ną dal szą per spek ty wę

roz wo ju – mó wił pod czas otwar cia kon fe -

ren cji Adam Ra pac ki, wi ce mi ni ster spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji. – Ma da le ką i świe tla ną

przy szłość przed so bą, bo pó ki co, w dak ty lo sko pii

nie na tra fio no na oso by, któ re po sia da ły by iden tycz -

ne li nie pa pi lar ne.

Układ li nii pa pi lar nych u człowieka tworzy się na

opuszkach palców rąk już w cza sie trwania ży cia pło -

do we go i stanowi o wyjątkowości każdego z nas. Jest

różny nawet u bliź niąt jed no ja jo wych. Co wię cej, na -

ukow cy są pew ni: moż na pod ro bić kod ge ne tycz ny,

ale od ci sków pal ców ni gdy. Są one niepowtarzalne,

niezmienne i nieusuwalne.

W Pol sce po li cjan ci od 100 lat za bez pie cza ją od ci -

ski pal ców prze stęp ców i osób po dej rza nych. Od

tego cza su po ja wi ła się ca ła ma sa no wych roz wią zań,

któ re po zwa la ją ujaw niać śla dy li nii pa pi lar nych,

lepiej je za bez pie czać i po rów ny wać z in ny mi. Tech -

ni ki elek tro nicz nej re je stra cji, prze ka zy wa nia i gro -

ma dze nia obrazów od bi tek li nii pa pi lar nych są dziś

na po rząd ku dzien nym. Przy kła do wo, dzię ki urzą -

dze niom do szyb kiej we ry fi ka cji dak ty lo sko pij nej

Morpho-Touch i Mor pho-Ra pId spraw dze nie i po -

twier dze nie da nych oso bo wych jest re ali zo wa ne 

bły ska wicz nie. Ma to ogrom ne zna cze nie w za pew -

nie niu bez pie czeń stwa nie tyl ko oby wa te lom Pol ski,

ale rów nież Unii Eu ro pej skiej. Stąd już tyl ko krok

do utwo rze nia gi gan tycz nej mię dzy na ro do wej ba zy

da nych. Ta ka jest wi zja. Ta ka jest przy szłość.

TRAK TAT I DE CY ZJE Z PRÜM
Prüm to nie wiel kie mia stecz ko w Niem czech

przy gra ni cy z Bel gią i Luk sem bur giem. To tam

27 ma ja 2005 r. sie dem państw należących do Unii

Europejskiej pod pi sa ło kon wen cję w spra wie

wzmoc nie nia współ pra cy w ce lu zwal cza nia ter ro ry -

zmu, prze stęp czo ści trans gra nicz nej i nie le gal nej

mi gra cji. Trak tat pod pi sa ły Niem cy, Hisz pa nia, Fran -

cja, Luk sem burg, Ho lan dia, Au stria i Bel gia. Tu

po raz pierw szy po ja wi ły się pro po zy cje udzie le nia

so bie wza jem nych praw do stę pu on -li ne do baz

DNA, da nych dak ty lo sko pij nych i re je stra cyj nych

po jaz dów. Do stęp ta ki po zwa lał by stwier dzić, czy

nie zna ny ślad zna le zio ny w jed nym pań stwie ma

zwią zek ze śledz twem pro wa dzo nym w in nym.

W 2007 ro ku z ini cja ty wy Nie miec za pi sy Trak ta tu

z Prüm zo sta ły wpro wa dzo ne do po rząd ku ob rad Ra -

dy Unii Eu ro pej skiej. W ten spo sób roz po czę ły się

pra ce le gi sla cyj ne na grun cie pra wa unij ne go. Cel był

je den: stwo rze nie zauto ma ty zo wa ne go pro ce su

wymiany in for ma cji mię dzy pań stwa mi UE przy za -

cho wa niu wszel kich za sad bez pie czeń stwa i po sza -

no wa nia pod sta wo wych praw czło wie ka. 6 sierp nia

2008 ro ku w Dzien ni ku Urzę do wym UE uka za ły się

dwa ak ty przy ję te na mo cy Ty tu łu VI Trak ta tu UE.

By ły to:

1. De cy zja 2008/615/WSiSW z 23 czerw ca 2008 r.

w spra wie in ten sy fi ka cji współ pra cy trans gra nicz nej,

szcze gól nie w zwal cza niu ter ro ry zmu i prze stęp czo -

ści trans gra nicz nej.

2. De cy zja 2008/616/WSiSW z 23 czerw ca 2008 r.

w spra wie wdro że nia de cy zji 2008/615/WSiSW

w spra wie in ten sy fi ka cji współ pra cy trans gra nicz nej,

szcze gól nie w zwal cza niu ter ro ry zmu i prze stęp czo -

ści trans gra nicz nej – za wie ra ją ca za łącz nik pre cy zu -

ją cy pa ra me try tech nicz ne i ad mi ni stra cyj ne

wy mia ny in for ma cji.

Zgod nie z ty mi de cy zja mi pań stwa człon kow skie

mia ły rok na stwo rze nie wła ści we go pra wa kra jo we -

go, któ re po zwa la ło by sto so wać po wyż sze de cy zje –

czas mi nął 26 sierp nia 2009 r., i trzy la ta na wdro że -

nie roz wią zań tech nicz nych – ze gar ty ka do 26 sierp -

nia 2011 r.

24 GO DZI NY ON -LI NE
Ja ki jest więc plan? Kra je Unii Eu ro pej skiej, w tym

Pol ska, mu szą po pierw sze stwo rzyć kra jo we ba zy

danych dak ty lo sko pĳ nych AFIS. Da ne te nie mo gą za -

wie rać żad nych za pi sów, któ re umoż li wią bez po śred -

nią iden ty fi ka cję osób. Ma ją to być tyl ko ob ra zy li nii

pa pi lar nych z od po wied ni mi nu me ra mi re fe ren cyj ny -

mi. Dru ga rzecz do ty czy do stę pu do da nych: ma być

w try bie on -li ne, 24 go dzi ny na do bę, 7 dni w ty go -

dniu. Da ne oczy wi ście mu szą być ak tu al ne. Współ pra -
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Automatyczna 
wymiana danych
To było prawdziwe święto dla pasjonatów najstarszej dziedziny
kryminalistyki. Przez trzy dni teoretycy i praktycy, naukowcy
i policjanci na zorganizowanej przez Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne KGP i Wydział Prawa i Administracji UW
konferencji pt. „100 lat daktyloskopii na ziemiach polskich”
wymieniali się doświadczeniami z dziedziny daktyloskopii,
prezentowali swoje prace i dyskutowali m.in. nad przyszłością
rozwoju tej nauki.
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ca ma być zor ga ni zo wa na w ten spo sób, że punk ty

kon tak to we w jed nym pań stwie człon kow skim ma ją

bez po śred ni do stęp do baz da nych in ne go pań stwa.

W prak ty ce bę dzie to wy glą da ło tak: pań stwo py ta -

ją ce wy śle py ta nie do kra ju, z któ rym współ pra cu je po -

przez kra jo wy punkt kon tak to wy. Prze szu ka nie baz

da nych ma od by wać się au to ma tycz nie, a od po wiedź

ma być wy sy ła na w try bie on -li ne. Na stęp nie fa chow -

cy z kra jo we go punk tu kon tak to we go zwe ry fi ku ją wy -

nik i po dej mą de cy zję o błęd nym lub po praw nym

tra fie niu. Je że li bę dzie po zy tyw ne wy ty po wa nie, pań -

stwo py ta ją ce popro si o da ne per so nal ne iden ty fi ku ją ce

tę oso bę. Pań stwo od po wia da ją ce bę dzie mo gło od mó -

wić udzie le nia in for ma cji bez po da nia po wo du i pro sić

o od stą pie nie od ja kich kol wiek spraw dzeń tej oso by,

je śli jest to nie zgod ne z pra wem. 

By nie prze cią żyć kra jo wej sie ci AFIS, bę dą wpro -

wa dzo ne dzien ne li mi ty prze szu kań. Ogra ni cze nia

bę dą do ty czyć też wiel ko ści prze sy łek. Ob ra zy bę dą

kom pre so wa ne, a wszyst kie przy go to wa ne pli ki będą

prze sy ła ne z wy ko rzy sta niem trans eu ro pej skiej 

sieci te le in for ma tycz nej TE STA (TE STA II czy

s-TESTA).

ZA DWA LA TA
W Pol sce roz po czę ły się już pra ce nad wdro że niem de -

cy zji. 4 czerw ca 2008 ro ku, na mo cy pod pi sa ne go

przez wi ce pre mie ra Grze go rza Sche ty nę za rzą dze nia

nr 50 Mi ni stra SWiA, zo stał po wo ła ny Ze spół do spraw

przy go to wa nia i prze pro wa dze nia pro ce su im ple men -

ta cji de cy zji Ra dy o wzmoc nie niu współ pra cy trans -

gra nicz nej, w szcze gól no ści w zwal cza niu ter ro ry zmu

i prze stęp czo ści trans gra nicz nej. Prze wod ni czą cym

ze spo łu jest pod se kre tarz sta nu w MSWiA Adam Ra -

pac ki. W je go skład wcho dzą m.in. ko men dant głów -

ny Po li cji, ko men dant głów ny Stra ży Gra nicz nej oraz

dy rek to rzy wy bra nych de par ta men tów w MSWiA. 

A jak to jest w in nych kra jach? W ma ju 2007 r. wy -

mia nę da nych dak ty lo sko pij nych roz po czę ły Au stria

i Niem cy. Od stycz nia 2008 do wy mia ny da nych przy -

stą pił Luk sem burg. Rok póź niej do gru py państw au -

to ma tycz nie wy mie nia ją cych da ne dak ty lo sko pij ne

do łą czy ła Sło we nia. We Fran cji i Hisz pa nii do bie ga ją

koń ca te sty prak tycz ne. Więk szość państw człon kow -

skich bę dzie go to wa do wza jem nej wy mia ny da nych

do pie ro w 2011 r. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA

Ko rzy sta łam z pre zen ta cji pod insp. mgr Be aty Krze miń -
skiej pt. Kon cep cja au to ma tycz nej wy mia ny da nych dak -
ty lo sko pij nych, wy gło szo nej pod czas kon fe ren cji „100 lat
dak ty lo sko pii na zie miach pol skich”.
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Pood zy ska niu nie pod le gło ści przed wła dza mi sta -

nę ło gi gan tycz ne za da nie od bu do wy znisz czo -

nych struk tur pań stwa. Po wo ła na Po li cja

Pań stwo wa, po dob nie jak woj sko i in ne służ by mun du ro we,

bo ry ka ła się z ol brzy mi mi pro ble ma mi ka dro wy mi.

Przy czym nie cho dzi ło o de fi cyt kan dy da tów, ale o ich war -

tość, okre śla ną po tocz nie po zio mem in te li gen cji czy zdo by -

tym wy kształ ce niem.

CZY TAĆ, PI SAĆ, LI CZYĆ
Po wszech nie zda wa no so bie spra wę, że sze re go wi po li cjan -

ci pod wzglę dem fa cho we go przy go to wa nia nie bę dą wie le

so bą re pre zen to wa li. Mi ni mal ne kry te ria do bo ru kan dy da -

tów do służ by mu sia no jed nak wy zna czyć. I wy zna czo no:

zna jo mość ję zy ka pol skie go w mo wie i pi śmie oraz umie jęt -

ność li cze nia w za kre sie czte rech pod sta wo wych dzia łań

ma te ma tycz nych. Od osób ty po wa nych na sta no wi ska kie -

row ni cze wy ma ga no znacz nie wię cej: wy kształ ce nia wyż -

sze go (ko men dant głów ny, je go za stęp ca, ko men dan ci

okrę go wi PP) lub co naj mniej śred nie go (wy żsi funk cjo na -

riu sze do za stęp cy ko men dan ta okrę go we go włącz nie).

Czy ści śle prze strze ga no tych kry te riów? Chy ba nie, sko -

ro – jak pi sał we wrze śniu 1919 r. je den z ko men dan tów

powiatowych PP w Pu ła wach do swe go prze ło żo ne go 

w Lu bli nie – w sze re gach wyż szych i niż szych funk cjo na -

riu szy znaj do wa li się lu dzie, któ rzy le d wie umie li pi sać i czy -

tać, co unie moż li wia ło spraw ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków

służ bo wych. By li to przede wszystkim rol ni cy, mu ra rze, cie -

śle, sto la rze, któ rzy wstą pi li do po li cji głów nie z po wo du

bra ku in ne go za ję cia. Przy ję to ich dla te go, że nie by ło lep -

szych kan dy da tów, a oni wca le nie ukry wa li, że służ ba w PP

to tyl ko etap przej ścio wy na dro dze do bar dziej in trat nej

po sa dy.

Ro ta cja w po li cyj nych sze re gach od po cząt ku by ła du ża –

twier dzi dr Ro bert Li twiń ski w swo jej pra cy „Kor pus Po li cji

w II RP”. – Zja wi sko to wy stę po wa ło w ca łym kra ju, utrud nia -
jąc or ga ni za cję i wpły wa jąc na ob ni ża nie efek tów szko le nia.
Kie row nic two po li cji pod ję ło więc środ ki za rad cze, po le ca jąc
ko men dan tom po wia to wym od bie ra nie od de le go wa nych
na szko le nie po li cjan tów pi sem nych zo bo wią zań do od słu że nia
co naj mniej trzech lat po od by ciu kur su al bo zwrot kosz tów wy -
szko le nia.

NIE WY DOL NY SYS TEM
W mar cu 1922 r., po dwóch la tach od wej ścia w ży cie usta -

wy o po li cji ob li gu ją cej ko men dy okrę go we PP do prze szko -

le nia pod le głych im funk cjo na riu szy, oka za ło się, że w for -

ma cji znaj du je się na dal 22 318 niż szych po li cjan tów, for -

mal nie „zie lo nych” w kwe stiach za wo do wych. Ina czej

mó wiąc – ama to rów, któ rzy zgod nie z prze pi sa mi nie po -

win ni do stać bro ni do rę ki. Sta no wi li oni… 69 proc. ogól ne -

go sta nu sze re go wych. Bra ki w wy szko le niu mia ło też 438

wyż szych funk cjo na riu szy (42 proc. ogó łu). Na szczę ście za -

rów no jed ni, jak i dru dzy nie zbęd nej prak ty ki na by wa li

w toku co dzien nych służb, pod okiem bar dziej do świad czo -

nych ko le gów oraz w dro dze sa mo kształ ce nia.

Naj gor sza pod tym wzglę dem sy tu acja pa no wa ła na Kre -

sach Wschod nich. Jesz cze w 1929 r. insp. Wik tor Lu dwi -

kow ski z KG PP, prze pro wa dza jąc in spek cję na te re nie

po wia tu pod ha jec kie go, pi sał w swym ra por cie do prze ło żo -

nych: Wy szko le nie tak fa cho we, jak i ogól ne jesz cze bar dzo nie -
do ma ga i ab so lut nie nie moż na go na zwać wy star cza ją cem.
Nie któ rzy sze re go wi tak da le ce są ogra ni cze ni i tak ma ło po sia -
da ją wia do mo ści ogól nych, że nie moż na ich na zwać na wet
ludź mi na pół in te li gent ny mi. A prze cież ten sze re go wy PP
na wsi jest czę sto kroć je dy nym przed sta wi cie lem pań stwo wo ści
pol skiej i wła dzy pol skiej na wsi, on nie tyl ko nie po wi nien
pod wzglę dem in te li gen cji i wia do mo ści ustę po wać ko mu kol -
wiek na wsi, lecz prze ciw nie po wi nien wszyst kich pod tym
wzglę dem prze wyż szać, gdyż on wła śnie, a nie kto in ny po wi -
nien być do rad cą lud no ści we wszyst kich go dzi wych spra wach
i sta rać się jej po móc. A sko ro on sam nie ma po ję cia o ni czem,
to nie tyl ko ni ko mu nie mo że słu żyć po mo cą, ale prze ciw nie na -
ra ża się na to, że go lu dzie uwa ża ją za coś gor sze go od sie bie, nie
ce nią go i nie sza nu ją, na czem cier pi nie tyl ko on sam oso bi ście,
ale tak że po wa ga urzę du, któ ry on pia stu je i służ ba. Sze re go wy
po li cji, któ ry nie ma żad nych wia do mo ści ogól nych, a nad to nie
zna prze pi sów służ bo wych, ustaw i roz po rzą dzeń w ni czem nie
róż ni się od zwy kłe go wiej skie go pa rob ka, a tem sa mem nie na -
da je się wca le do służ by po li cyj nej.

SE MI NA RIA W PO STE RUN KACH
Ku le ją cy sys tem szkol nic twa po li cyj ne go pró bo wa no 

ra to wać „na uką wła sną” oraz „lek cja mi wy rów naw czy mi” 

pro wa dzo ny mi w ko mi sa ria tach i po ste run kach. Raz w ty go -

dniu szef jed nost ki za mie niał się w na uczy cie la i przez

czte ry go dzi ny wtła czał swym pod ko mend nym po li cyj ny

ele men tarz (zgod nie z wy tycz ny mi KG PP). Ta kie po ste -

run ko we se mi na ria nie rzad ko za czy na ły się od po wtór ki

„Ele men ta rza” Fal skie go, przy po mnie nia za sad or to gra fii

i in ter punk cji oraz nad ro bie nia za le gło ści z in nych przed -

mio tów. Po ste run ko wi otrzy my wa li tak że za da nia do mo we:

w cią gu mie sią ca mu sie li przy go to wać po dwa re fe ra ty na te -

ma ty służ bo we, roz wią zy wać za da nia z ma te ma ty ki i pi sać

wy pra co wa nia z pol skie go. Ci, któ rzy mie li kło po ty z or to -

gra fią, co ty dzień pi sa li dyk tan da. Po stę py w na uce po ste -

run ko wych pil nie śle dził in struk tor z ko men dy po wia to wej.

Kom plet ne nie uc two ka ra ne by ło usu nię ciem z sze re gów.

Po wszech nym utra pie niem funk cjo na riu szy był brak

w po ste run kach fa cho wej li te ra tu ry. Pod ręcz ni ki wy po ży -

cza no z jed no stek nad rzęd nych, po czym gre mial nie prze -
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Do nauki, wystąp!
Przedwojenny policjant luminarzem nauki nie był. Trudno go
zresztą o to winić. Reprezentował jedynie ówczesne polskie
społeczeństwo: zacofane, dotknięte analfabetyzmem, żyjące
w większości na granicy ubóstwa. 123 lata niewoli
i dyskryminacyjnej polityki zaborców musiały zrobić swoje.
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ra bia no te mat po te ma cie. Po moc na w sa mo kształ ce niu była

rów nież bran żo wa pra sa. Ty go dni ki „Na Po ste run ku”, „Ga -

ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej” oraz dwu mie sięcz -

nik „Prze gląd Po li cyj ny” w każ dym nu me rze oma wia ły

pro ble my za wo do we, wy ja śnia ły kwe stie praw ne, ko men to -

wa ły in struk cje i za rzą dze nia władz zwierzch nich. W la tach

trzy dzie stych, z ini cja ty wy KG PP, roz po czę to wy da wa nie

po pu lar nej se rii „Bi blio te ka Po li cjan ta”, w ra mach któ rej

uka zy wa ły się nie wiel kie pu bli ka cje w przy stęp nej for mie

wy ja śnia ją ce spe cy fi kę po li cyj nej służ by. 

AKA DE MIA W MO STACH WIEL KICH
Szkol nic two po li cyj ne do po ło wy lat dwu dzie stych ubie -

głe go wie ku by ło zde cen tra li zo wa ne i nie po sia da ło jed no -

li te go pro gra mu na ucza nia. Do pie ro w 1926 r. kie row nic two

po li cji do szło do wnio sku, że utrzy my wa nie szkół w 16

okrę gach i kil ku po wia tach nie słu ży wca le do bre mu przy -

go to wa niu za wo do we mu. Zde cy do wa no się więc na scen -

tra li zo wa nie sys te mu szko le nia. W tym ce lu zli kwi do wa no

dzie więć szkół przo dow ni ków po li cji oraz 6-ty go dnio we

kur sy dla sze re go wych PP przy ko men dach okrę go wych. 

Nie mo gły one speł nić swe go za da nia, gdyż by ło nie po do bień -
stwem, aby w tak krót kim cza sie mo gli ucznio wie na być ca ło -
kształt wia do mo ści, nie zbęd nych do dzia ła nia w imie niu pra wa
– tłu ma czył swo ją de cy zję ów cze sny ko men dant głów ny PP

płk Ja nusz Ja grym -Ma le szew ski. 

Pierw szym kro kiem do re for my po li cyj ne go na ucza nia

było zor ga ni zo wa nie w 1927 r. kur su dla bli sko stu in struk -

to rów, któ rzy po rocz nym szko le niu m.in. w za kre sie pra -

wa, służ by śled czej, me dy cy ny są do wej, fi lo zo fii, ety ki,

psy cho lo gii, wy szko le nia woj sko we go i po li tycz ne go, ob -

ję li sta no wi ska wy kła dow ców w szko łach po li cji w: War -

sza wie, Ży rar do wie, Pia skach ko ło So snow ca i Mo stach

Wiel kich. W War sza wie utwo rzo no Szko łę Ofi cer ską PP

z kur sem 9-mie sięcz nym, w po zo sta łych miej sco wo ściach

szko ły dla sze re go wych z 5-mie sięcz nym pro gra mem 

na ucza nia.

Sztan da ro wą aka de mią po li cyj ną II RP sta ła się szko ła

w Mo stach Wiel kich, zlo ka li zo wa na oko ło 60 km na pół noc

od Lwo wa. Otwar ta z du żą pom pą 13 paź dzier ni ka 1929 r.,

by ła jed ną z naj no wo cze śniej szych wów czas szkół po li cyj -

nych nie tyl ko w Eu ro pie, ale i na świe cie. Po ło żo na w zdro -
wej oko li cy, wśród la sów, sta no wi ca łe mia stecz ko, na któ re
skła da się kil ka na ście gma chów o łącz nej po wierzch ni 5992
mkw., roz miesz czo nych na te re nie 4,1 hek ta ra – do no sił en tu -

zja stycz nie ty go dnik „Na Po ste run ku”. – Do mi nu je nad tym
kom plek sem za bu do wań wie ża wod na, ca ła z że la zo be to nu,
wy so ko ści 27,5 m, ze zbior ni kiem o po jem no ści 60 tys. li trów.

Wła sna sta cja pomp, stud nia ar te zyj ska o głę bo ko ści

54 m, wła sna sieć wo do cią go wa o dłu go ści bli sko 3 km, sieć

ka na li za cyj na z lo kal ną oczysz czal nią, wła sna elek trow nia

za si la ją ca szko łę i są sied nie mia stecz ko w prąd, otyn ko wa -

ne na bia ło bu dyn ki po kry te bla chą, oto czo ne be to no wym

ogro dze niem i dru cia ną siat ką, we wnątrz chod ni ki, klom by

z kwia ta mi, drze wa. Wszę dzie ide al na czy stość. Du ża ilość
świa tła i po wie trza we wszyst kich po miesz cze niach bi je wprost
w oczy, gę sto roz miesz czo ne hy dran ty za pew nia ją bez pie czeń -
stwo na wy pa dek po ża ru, urzą dze nie umy wal ni i klo ze tów
po pro stu kom for to we. 

Po li cyj ny re por ter z nie ukry wa nym za chwy tem opi su je

dzie więć prze stron nych sal wy kła do wych, kil ku na sto oso bo -

we sy pial nie z że la zny mi łóż ka mi i in dy wi du al ny mi sza fa mi

oraz po ko je świe tli co we, w któ rych znaj du je się ma sa sto li ków
i krze seł, dwa no wiu teń kie bi lar dy, dwa ra dio od bior ni ki 
6-lam po we z gło śni ka mi oraz sze reg gier to wa rzy skich. Ca łość

uzu peł nia ła no wo cze sna kuch nia ze sto łów ką, me cha nicz -

na pral nia, ła zien ki z na try ska mi (ca łe w gla zu rze), izba cho -

rych z izo lat ka mi, cen tra la te le fo nicz na, szwal nia, ma ga zy ny,

ga raż dla dwóch sa mo cho dów, wo zow nia na trzy wo zy oraz

staj nie dla czte rech ko ni. Dla nie sub or dy no wa nych zna la zło

się też pięć aresz tów. W mo men cie od da wa nia szko ły

do użyt ku w bu do wie by ła jesz cze re pre zen ta cyj na ha la

spor to wa (ma ją ca też słu żyć ja ko sa la wi do wi sko wo -ki no -

wa) oraz kort te ni so wy.

Na za co fa nych cy wi li za cyj nie Kre sach Wschod nich tak

no wo cze sny obiekt sta no wił w tych la tach nie la da sen sa -

cję, był też po wo dem do du my nie tyl ko dla kie row nic twa

po li cji, ale rów nież pol skie go rzą du, któ ry w ten spo sób da -

wał do wód praw dzi we go za in te re so wa nia roz wo jem tych

ziem.

Szko ła dla Sze re go wych PP w Mo stach Wiel kich działała

nie prze rwa nie do wy bu chu II woj ny świa to wej. By ła 

naj więk szą pol ską aka de mią po li cyj ną. Na każ dym z 5-mie -

sięcz nych kur sów przy go to wy wa ła do za wo du 600 po li cjan -

tów (od 1931 r. – 520). Or ga ni zo wa no tam rów nież

szko le nia spe cja li stycz ne. Szko ła cie szy ła się mię dzy na ro -

do wą re no mą, cze go do wo dem by ły licz ne wi zy ty za gra nicz -

nych de le ga cji, za in te re so wa nych or ga ni za cją i me to da mi

pra cy pol skiej po li cji.

W cza sach PRL na ogół nie przy po mi na no sa na cyj nej

prze szło ści. Ma ło więc kto orien to wał się, że pierw sze szko -

ły MO w du żej mie rze ko rzy sta ły z przed wo jen nych do -

świad czeń Po li cji Pań stwo wej, a jej ofi ce ro wie by li

ce nio ny mi wy kła dow ca mi i in struk to ra mi. Do cza su jed nak.

Gdy tyl ko prze sta li być po trzeb ni no wej wła dzy, szyb ko

okrzyk nię to ich „wro ga mi lu du”. Bez moż li wo ści obro ny. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”
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Policyjna szkoła
w Mostach Wielkich 

Otwarcie Szkoły dla
Szeregowych PP
w Mostach Wielkich
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Od 15 września 1954 r. 
to Szczytno zaczęło stawać się
mekką szkolnictwa policyjnego,
z którym musieli zawrzeć
osobistą znajomość niemal
wszyscy funkcjonariusze
aspirujący do godności
oficerskiej.

Po cząt ko wo pod sta wo wą ro lę szko -

le nio wą w MO speł nia ło zor ga ni -

zo wa ne w po ło wie 1945 r.

Cen trum Wy szko le nia Mi li cji Oby wa tel -

skiej w Słup sku. W 1954 r., z nie do koń -

ca wy ja śnio nych po wo dów, cen trum

zo sta ło po sta wio ne w stan li kwi da cji,

a część je go za dań prze ka za no no wo

utwo rzo ne mu Ośrod ko wi Szko le nia Ofi -

ce rów Mi li cji Oby wa tel skiej, umiej sco -

wio ne mu w Szczyt nie. 

OŚRODEK SZKOLENIA OFICERÓW
MILICJI OBYWATELSKIEJ
W SZCZYTNIE 
(15 IX 1954 – 28 II 1958)
Po cząt ko wo miał peł nić ro lę pla ców ki

spe cja li zu ją cej się w pro wa dze niu dzia -

łal no ści dy dak tycz nej, współ cze śnie

okre śla nej mia nem do sko na le nia za wo -

do we go. Je go ob sa dę eta to wą usta lo no

na 107 ofi ce rów, ale stan fak tycz ny wy -

no sił na po cząt ku 59 ofi ce rów i 12 pod ofi -

ce rów – z re gu ły prze nie sio nych ze

Słup ska. Funk cję pierw sze go ko men dan -

ta OSO MO peł nił mjr Hen ryk Słab czyk.

OSO MO za jął w Szczyt nie ko sza ry

po jed no st ce Kor pu su Bez pie czeń stwa

We wnętrz ne go, któ ra to for ma cja by ła

w tym cza sie re du ko wa na. W opi nii pra -

cow ni ków przy by łych ze Słup ska po -

miesz cze nia te by ły bar dziej no wo cze sne

i o więk szej ku ba tu rze niż w opusz czo -

nym miej scu, za nie dba ne jed nak i nie do -

sto so wa ne do pro wa dze nia dzia łal no ści

dy dak tycz nej. W la tach 1954–1958 prze -

pro wa dzo no wie le prac o cha rak te rze

go spo dar czo -po rząd ko wym, w tym  

wy bru ko wa no we wnętrz ne jezd nie, 

wy beto no wa no plac alar mo wy o po -

wierzch ni 8 tys. mkw., za ło żo no chod ni -

ki, po wsta ły zie leń ce, klom by i ba se ny

prze ciw po ża ro we, od re mon to wa no nie -

któ re czę ścio wo uszko dzo ne obiek ty.

Naj wię cej kło po tów w tych pra cach

przy spo rzył po dob no mo nu men tal ny po -

mnik chwa ły KBW. Je go roz mia ry, a tak -

że so lid ność osa dze nia wy klu cza ły

w za sa dzie prze nie sie nie go w in ne miej -

sce. Zo stał więc pod ko pa ny, prze wró co -

ny i za be to no wa ny w miej scu, gdzie

po wsta wał plac alar mo wy.

SZKO ŁA OFI CER SKA 
MI LI CJI OBY WA TEL SKIEJ 
(1 III 1958 – 31 VIII 1972)
W okre sie tzw. od wil ży po paź dzier ni ko -

wej przy wró co no zna cze nie wy kształ ce -

nia ogól ne go i za wo do we go. W mi li cji

wy raź nym te go sy gna łem by ło za rzą -

dze nie ko men dan ta głów ne go MO nr 94

z 1957 r., mo cą któ re go wszy scy ofi ce ro -

wie zo sta li zo bo wią za ni do uzy ska nia do

koń ca 1960 r. ma tu ry. Przy ję ta przez

Sejm 31 stycz nia 1959 r. usta wa o sto -

sun ku służ bo wym funk cjo na riu szy MO

uza leż nia ła uzy ska nie pierw sze go stop -

nia ofi cer skie go od po sia da nia śred nie go

wy kształ ce nia.

Pod sta wo wym ro dza jem kształ ce nia

w SO MO był dwu let ni kurs ofi cer ski,

wy łącz nie dla mi li cjan tów w służ bie.

W 1956 r. do ko na no w tej za sa dzie wy ło -

mu, przyj mu jąc na kurs po nad 60 proc.

pod cho rą żych z cy wi la, w więk szo ści

z ukoń czo ną szko łą śred nią lub po co

naj mniej 9 kla sach. Dla czyn nych mi li -

cjan tów – bez peł ne go wy kształ ce nia

śred nie go, przy ję cie wią za no z osią gnię -

cia mi w pra cy za wo do wej. 

Po raz pierw szy szczy cień ski ośro dek

stał się czyn nym pod mio tem w pro wa dze -

niu na bo ru, sta wia jąc wo bec kan dy da tów

okre ślo ne wa run ki – do tąd na po szcze gól -

ne for my kształ ce nia tra fia li kan dy da ci

kie ro wa ni wy łącz nie przez ko mór ki ka -

dro we mi li cyj nych jed no stek. W wy ni ku

tej pierw szej pro wa dzo nej we dług zmie -

nio nych re guł re kru ta cji ko mi sje kwa li fi -

ka cyj ne zre zy gno wa ły z przy ję cia oko ło

200 kan dy da tów, z re gu ły nie speł nia ją -

cych wa run ków for mal nych.

Eks pe ry ment zwią za ny z na bo rem

z tzw. cy wi la trwał trzy la ta. W 1960 r.

zre zy gno wa no z nie go, po zo sta wia jąc

furt kę dla kan dy da tów z wy kształ ce -

niem śred nim, od któ rych nie wy ma ga no

dwu let nie go sta żu pra cy w mi li cji i któ -

rzy szko łę koń czy li w cią gu roku, gdy

po zo sta łych obo wią zy wał dwu let ni cykl

na ucza nia. Po zo stał on pod sta wo wym

nie mal do koń ca ist nie nia SO MO.

W roku szkol nym 1967/68 wpro wa dzo -

no rocz ny pro gram na ucza nia. Do wy -

mo gów do da no obo wią zek uprzed nie go

prze szko le nia pod ofi cer skie go oraz

dwu let ni staż służ by. Bar dziej ry go ry -

stycz nie za czę to też spraw dzać spraw -

ność fi zycz ną kan dy da tów. Szko le nie

koń czy ło się pro mo cją na pierw szy sto -

pień ofi cer ski. W 1961 r. do ce re mo nia łu

wpro wa dzo no sza blę. 

Roz ka zem mi ni stra spraw we wnętrz -

nych z 1 lip ca 1971 r. SO MO do stała

imię ge ne ra ła Fran cisz ka Jóź wia ka-

-„Wi tol da”, or ga ni za to ra MO i jej pierw -

sze go ko men dan ta głów ne go. 

WYŻ SZA SZKO ŁA OFI CER SKA 
MI NI STER STWA 
SPRAW WE WNĘTRZ NYCH 
im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka-
-„Wi tol da”
(1 IX 1972 – 30 IX 1989)
Roz po rzą dze niem nr 249 z 1 wrze -

śnia 1972 r. Ra da Mi ni strów po wo ła ła

na ba zie SO MO w Szczyt nie Wyż szą

Szko łę Ofi cer ską. Pod sta wo we pro ble -

my by ły wciąż zwią za ne z kom pe ten cja -
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mi ka dry WSO MSW. Ta, odzie dzi czo na

po SO MO, li czy ła oko ło 100 osób, z któ -

rych za le d wie 70 po sia da ło wy kształ ce -

nie wyż sze, a tyl ko 41 mia ło sto pień

ma gi stra. Ten stan nie speł niał więc, na -

wet przy naj bar dziej to le ran cyj nym

spoj rze niu, ja kich kol wiek wa run ków

okre ślo nych w usta wie o wyż szym

szkol nic twie woj sko wym.

W kwiet niu 1973 r. szko ła za czę ła wy -

da wać kwar tal nik Ze szy ty Na uko we
Wyższej Szko ły Ofi cer skiej im. gen. Fran -
cisz ka Jóź wia ka-„Wi tol da”. Jak za zna czo -

no w je go pierw szym nu me rze, głów nym

ce lem pe rio dy ku, obok przy na leż nej ta -

kie mu wy daw nic twu po pu la ry za cji osią -

gnięć na uko wo -ba daw czych, mia ło być

po bu dze nie ka dry dy dak tycz no -wy cho waw -
czej do wzmo żo nej ak tyw no ści na uko wej
przez zwięk sze nie moż li wo ści pu bli ko wa nia
ar ty ku łów i opra co wań. In ną for mą 

za chę ce nia pra cow ni ków szko ły do 

dzia łal no ści na uko wej by ła współ pra ca

z uczel nia mi cy wil ny mi, szcze gól nie

z uni wer sy te ta mi w Po zna niu i w To ru -

niu. W szko le za trud nio no też trzech sa -

mo dziel nych pra cow ni ków na uko wych

z uczel ni cy wil nych, co bu dzi ło wów czas

re ak cje od apro ba ty po scep ty cyzm. Po -

dob nie jak ob cho dze nie od 1975 r. Dnia

Pod cho rą że go, na pa miąt kę wy bu chu po -

wsta nia li sto pa do we go.

W 1980 r., w związ ku z sy tu acją w kra -

ju, kie row nic two MSW uczy ni ło z WSO

MSW je den ze swych cen tral nych od wo -

dów, wy sy ła jąc go z du żą czę sto tli wo ścią

do dzia łań prze ciw ko zre wol to wa nej

części spo łe czeń stwa. Dzia ła nia, w ja kie

została uwi kła na szko ła w la tach

1980–1981, znisz czy ły współ pra cę z cy -

wil ny mi ośrod ka mi aka de mic ki mi, gdyż

sym pa tie po li tycz ne te go śro do wi ska ulo -

ko wa ne by ły generalnie nie po tej stro nie,

któ rej in te re sów bro ni ła szko ła. 

WY DZIAŁ PO RZĄD KU PU BLICZ NE GO
AKA DE MII SPRAW WE WNĘTRZ NYCH
(1 X 1989 – 10 IX 1990)
10 czerw ca 1989 r. Ra da Mi ni strów wy -

da ła roz po rzą dze nie, zgod nie z któ rym

30 wrze śnia te go ro ku zo sta ły znie sio ne

dzia ła ją ce do tąd ja ko od dziel ne pod mio -

ty Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MSW w Le -

gio no wie oraz Wyż sza Szko ła Ofi cer ska

MSW w Szczyt nie. Obie te pla ców ki

1 paź dzier ni ka 1989 r. zo sta ły prze kształ -

co ne w za miej sco we wy dzia ły Aka de mii

Spraw We wnętrz nych, Le gio no wo pod

na zwą Wy dział Bez pie czeń stwa Pań -

stwa, Szczyt no – Wy dział Po rząd ku Pu -

blicz ne go. W War sza wie w ist nie ją cej tam

od 1972 r. Aka de mii Spraw We wnętrz -

nych utworzono Wy dział Po li tycz no -

-Praw ny.

Szczy cień ska szko ła stra ci ła nie za leż -

ność. Ja ko dzie kan wy dzia łu przy był płk

dr hab. Je rzy Za bo row ski, któ ry za stą pił

ko men dan ta WSO gen. bryg. dr. Sta ni sła -

wa Bi czy sko. Znie sio no sys tem cy kli,

w ich miej sce wpro wa dzo no sześć ka tedr.

Trój wy dzia ło wa ASW ist nia ła za le d wie

rok aka de mic ki. O jej lo sach prze są dzi ły

zmia ny za po cząt ko wa ne w Pol sce w 1989 r.

Szczy cień skie śro do wi sko wy ra zi ło

wo lę po wro tu do sa mo dziel ne go ośrod ka

kształ cą ce go wy łącz nie ka dry ofi cer skie

Po li cji. Po dob ne aspi ra cje zgło si ła rów -

nież ASW w War sza wie, swo ją kan dy da -

tu rę lan so wał wy dział w Le gio no wie,

po ja wi ła się też kon cep cja bu do wy

wszyst kie go od no wa, gdzieś w oko li cach

Po zna nia. Spo ry te zo sta ły osta tecz nie

roz strzy gnię te 10 wrze śnia 1990 r., kie dy

to roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów zo -

sta ła znie sio na ca ła ASW, a kształ ce nie

kadr ofi cer skich Po li cji po wie rzo no pla -

ców ce w Szczyt nie, któ rej nada no na zwę

Wyż sza Szko ła Po li cji. 

WSO MSW w Szczyt nie wy kształ ci ła

na stu diach sta cjo nar nych bli sko 6 000

ofi ce rów MO. Jej ab sol wen ta mi by ło też

oko ło 500 mi li cjan tów kształ co nych

w sys te mie za ocz nym i bli sko 300 słu cha -

czy stu dium po dy plo mo we go. Wie lu in -

nych ze tknę ło się ze szko łą, uczest ni cząc

w róż ne go ro dza ju kur sach i szko le niach. 

WYŻ SZA SZKO ŁA PO LI CJI
(10 IX 1990 – …)
Kil ka krot nie kwe stio no wa no za sad ność

ist nie nia WSPol. ja ko pla ców ki aka de -

mic kiej, a w 2003 r. ów cze sny epi zo dycz -

ny jej ko men dant Ry szard Dróżdż

po strze ga ny był na wet ja ko jej li kwi da tor.

Ewo lu ują ce w kie row nic twie Po li cji po -

glą dy na ro lę WSPol. i jej miej sce w sys te -

mie szkol nic twa po li cyj ne go mia ły też

wpływ na sto sun ko wo du żą ro ta cję jej

ko men dan tów (do tąd sied miu). Funk cja

ta nie mal na prze mian by ła po wie rza -

na funk cjo na riu szom uzna wa nym

za prak ty ków za wo du (nad insp. Edward

Piet kie wicz, insp. dr Wie sław Mą drze -

jow ski, nad insp. Ka zi mierz Szwaj cow -

ski) z mi sją „ukró ce nia” teo rii na rzecz

prak ty ki oraz na uczy cie lom aka de mic -

kim z za da niem prze ciw nym, do sto so wa -

nia szko ły do wy mo gów aka de mic kich

(insp. prof. dr hab. Mie czy sław Go et tel,

insp. prof. dr hab. Wie sław Pły wa czew -

ski, insp. prof. dr hab. Ar ka diusz Let kie -

wicz). 

Pod po rząd ko wa nie WSPol. usta wie

z 27 lip ca 2005 r. Pra wo o szkol nic twie

wyż szym ogra ni czy ło su biek ty wizm w jej

oce nie na rzecz uni wer sal nych mier ni -

ków sto so wa nych w szkol nic twie wyż -

szym.

Spo ry co do ro li WSPol. mia ły zna czą -

cy wpływ tak że na kwe stie dy dak tycz ne.

Z chwi lą utwo rze nia uczel ni do mi no wał

po gląd o po trze bie uchy le nia jej drzwi

na śro do wi sko cy wil ne oraz re spek to wa -

nia kla sycz nych form na ucza nia aka de -

mic kie go. Stąd do mi no wa ły dwa try by

kształ ce nia – sta cjo nar ny i za ocz ny, a słu -

cha cza mi by li za rów no funk cjo na riu sze

w służ bie sta łej, jak i do pie ro aspi ru ją cy

do niej. W po ło wie lat 90., na sku tek po -

trzeb służ by ocze ku ją cej więk szej licz by

ofi ce rów, do mi nu ją cą ro lę zy ska ły stu dia

pro wa dzo ne w try bie za ocz nym. W 1997

roku stu dia sta cjo nar no -prze mien ne.

Od 2005 r. stu dia re ali zo wa ne są w kla -

sycz nym try bie sta cjo nar nym i nie sta -

cjo nar nym, przy czym po cząt ko wo

by ły to wy łącz nie stu dia pierw sze go

stop nia – li cen cjac kie, na kie run ku ad -

mi ni stra cja. Po zy ska nie sa mo dziel nych

pra cow ni ków na uko wych po zwo li ło 

na uru cho mie nie stu diów dru gie go

stop nia – ma gi ster skich, oraz utwo rze -

nie dru gie go kie run ku: bez pie czeń stwo

we wnętrz ne. Nie wąt pli wie am bi cją

WSPol., tak jak każ dej uczel ni wyż szej,

jest ta ki roz wój, by da lej po sze rzać

ofer tę dy dak tycz ną i stwo rzyć warunki

po zwa la ją ce na uzy ska nie upraw nień

do dok to ry zo wa nia. 

Waż ne miej sce w pro ce sie dy dak tycz -

nym zaj mu je do sko na le nie za wo do we

ka dry kie row ni czej Po li cji, ro zu mia ne

bez po śred nio ja ko or ga ni zo wa ne cy -

klicz nie kur sy dla sze fów jed no stek

Policji, od szcze bla KGP po po ziom pod -

sta wo wy, jak rów nież ja ko pro wa dze nie

tzw. stu diów ofi cer skich, bę dą cych swo -

istą po sta cią stu diów po dy plo mo wych. 

Wyż sza Szko ła Po li cji, ob cho dząc

w 2009 r. ju bi le usz 55-le cia ist nie nia,

uzna ła się za kon ty nu ator kę i spad ko -

bier czy nię po prze dza ją cych ją wszyst -

kich po li cyj nych pla có wek dy dak ty-

cz nych zwią za nych ze Szczyt nem od

wrze śnia 1954 r. Tra dy cja ta nie jest

zapisana tyl ko zło ty mi zgło ska mi. Pew -

nym ko niunk tu ra li zmem by ło by jed nak

okra ja nie hi sto rii o frag men ty, oce nia ne

z współ cze snej per spek ty wy, ja ko mniej

chwa leb ne. I one, je śli to wa rzy szy im

refleksja, mo gą być źró dłem in spi ra cji

po zwa la ją cym uni kać błę dów po przed -

ni ków. �

PIOTR MA JER
zdj. Tomasz Muraszko
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Kon kurs ma pro mo wać po sta wy i umie jęt no ści po li -

cjan tów, któ rzy sys te mo wo prze ciw dzia ła ją prze -

mo cy w ro dzi nie, i tych, któ rzy oso bi ście an ga żu ją

się w po moc ofia rom. Po dob nie jak przed ro kiem kan dy -

da tów zgła sza ły oso by, in sty tu cje i or ga ni za cje spo łecz ne. 

Po co or ga ni zo wać kon kurs na coś, co po win no być

oczy wi ste w służ bie i pra cy z ludź mi? – py tam Re na tę

Dur dę, kie row nik „Nie bie skiej Li nii”.

– Rze czy wi ście, to po win no być oczy wi ste – od po wia -

da. – Ale nie za wsze jest. Na si lau re aci to lu dzie, któ rzy

ro zu mie ją zja wi sko prze mo cy w ro dzi nie. Wie dzą, dla -

cze go ofia ry za cho wu ją się tak, a nie ina czej. Wi dzą tę

grę mię dzy spraw cą a ofia rą i ro zu mie ją me cha ni zmy,

któ ry mi spraw ca ste ru je ofia rą. Bo wie lu pro fe sjo na li -

stów, po li cjan tów czy pra cow ni ków so cjal nych da je się

wcią gać w ma ni pu la cje spraw cy – bra ku je im wie dzy

i do świad cze nia. Lau re aci na sze go kon kur su ro bią wię -

cej, bo wię cej wi dzą i są wraż li wi na krzyw dę in nych.

Po ka zu ją, że po li cjant to nie tyl ko za wód, ale i służ ba.

Ta cy są ci, któ rych znam, i ci, któ rych po znam w tym

ro ku. 

Ka pi tu ła („Nie bie ska Li nia”, Biu ro Pre wen cji KGP,

lau re aci ubie gło rocz nej edy cji) wy ło ni ła pię ciu lau re -

atów. Pod sta wo wym kry te rium oce ny zgło szeń by ła me -

ry to rycz na oce na dzia łań po li cjan tów w za kre sie

prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie, wy ni ka ją ca z lek -

tu ry uza sad nień do zgło szeń.

Laureatami konkursu „Policjant, który mi

pomógł 2009” zostali (kolejność alfabetyczna):

1. asp. sztab. Dariusz Florek, Komenda

Powiatowa Policji w Przeworsku

2. mł. asp. Edyta Klepczyńska, Komenda

Powiatowa Policji w Gryficach 

3. asp. Zbigniew Kowalczyk, Komenda

Miejska Policji w Gdańsku 

4. asp. sztab. Tadeusz Malaga, Komenda

Miejska Policji w Żorach 

5. mł. asp. Joanna Tchoryk, Komenda

Powiatowa Policji w Zgierzu

Wrę cze nie na gród te go rocz nym lau re atom od bę dzie

się w dniach 3–5 li sto pa da w trak cie ogól no pol skiej kon -

fe ren cji „Nie bie ska sieć ze spo łów in ter dy scy pli nar nych

ds. prze mo cy w ro dzi nie” w Dę bem ko ło War sza wy.

Szcze gó ły do ty czą ce tej uro czy sto ści do stęp ne bę dą

na stro nach in ter ne to wych: www.nie bie ska li nia.pl

oraz www.po li cja.pl
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Asp. sztab. Da riusz Flo rek

Mam 47 lat i wy cho wu ję czwo ro dzie ci. Przez wie le lat
zno si łam awan tu ry, znę ca nie się psy chicz ne i fi zycz ne 
mę ża al ko ho li ka. Od 2000 r. bar dzo czę sto wzy wa łam 
po li cję. Za stra szo na przez mę ża al ko ho li ka, sa ma z dwój ką
nie peł no spraw nych dzie ci, nie wie rzy łam, że uda mi się od -
zy skać spo kój. Tym bar dziej że nie mia łam ni gdzie wspar -
cia, bo są sie dzi też ba li się mo je go mę ża. Kie dy w 2005 r.
dziel ni co wym (...) zo stał Da riusz Flo rek, skoń czy ło się po -
bła ża nie dla mę ża. Wszyst kie in ter wen cje by ły szcze gó ło wo
opi sy wa ne, był od wo żo ny na izbę wy trzeź wień i zo stał zgło -
szo ny do Gmin nej Ko mi sji do spraw Uza leż nień. Za spra -
wą dziel ni co we go zo sta ło rów nież wsz czę te po stę po wa nie
prze ciw ko mę żo wi o znę ca nie się nad ro dzi ną. To dzię ki 
je go za an ga żo wa niu zna leź li się świad ko wie, któ rzy nie 
ba li się ze zna wać. Za je go spra wą mąż zo stał tym cza so wo
aresz to wa ny, co mia ło de cy du ją cy wpływ na dal szy 
prze bieg mo je go po stę po wa nia. Prze sta łam się bać po gró żek
i od wa ży łam się ze zna wać w są dzie. Mąż za znę ca nie się
nad ro dzi ną zo stał ska za ny na 4 la ta wię zie nia. To dzię ki
Da riu szo wi Flor ko wi od zy ska łam spo kój i wia rę w po moc
po li cji. W mo jej spra wie wy ka zał się du żym za an ga-
żo wa niem.

A.G.

Mł. asp. Edy ta Klep czyń ska 

By łam w bar dzo trud nej sy tu acji. Je stem mat ką sa mot nie
wy cho wu ją cą 4 dzie ci. Miesz kam z mat ką znę ca ją cą się 
na de mną psy chicz nie i fi zycz nie. Mi mo próśb o po moc cią gle
tkwi łam sa ma w tym kosz ma rze. Sta ra jąc się chro nić dzie -
ci, któ re by ły świad ka mi tych scen, mi mo wol nie sta łam się
obiek tem, ce lem ata ków mat ki, któ ra bi ła mnie oraz nę ka ła
przy każ dej oka zji. (...) Pa ni Edy ta Klep czyń ska na tych -
miast pod ję ła kro ki zmie rza ją ce do oca le nia mo jej ro dzi ny.
Spo wo do wa ła in ter wen cję po li cji w Cza plin ku, dzię ki cze -
mu dzie ci wró ci ły do mnie. Pa ni Edy ta ca ły czas by ła
przy mnie, na stęp nie uru cho mi ła wszyst kie środ ki, aby za -
ła twić mi miesz ka nie. Na wet ra dio i ga ze ty za an ga żo wa ła,
sa ma in dy wi du al nie. Dziś już mam miesz ka nie, na to miast
pa ni Edyt ka ca ły czas jest w kon tak cie ze mną. Po ma ga mi
ma te rial nie i rze czo wo. Jest mo im anio łem stró żem. Dzię ki
niej za czy na my od zy ski wać spo kój i rów no wa gę. Czu je my
się bez piecz ni. Jest dla mnie wzo rem Po li cjan ta. Bez in te re -
sow ne go, otwar te go na lu dzi, da ją ce go wia rę w lep sze ju tro.
Dzię ku ję Bo gu, że ją spo tka łam. Dla te go mi mo łez uśmie -
cham się wresz cie i pi szę o tym do brym czło wie ku.

M.M.

Asp. sztab. Ta de usz Ma la ga 

Na wstę pie chcia łam na pi sać, że z pro ble mem prze mo cy
w mo jej ro dzi nie zma ga łam się 6 lat. Mój przy pa dek był
w pew nym sen sie wy jąt ko wy, po nie waż do zna wa łam prze -
mo cy psy chicz nej oraz fi zycz nej od mo je go sy na. Spra wę
zgło si łam już do są du ro dzin ne go, gdy syn był jesz cze nie let -
ni. Nie ste ty spra wa nie za koń czy ła się dla mnie i mo je go 
sy na po myśl nie i nie prze rwa ła „łań cu cha” prze mo cy. Naj -
gor sze by ło jed nak to, że nie jed no krot nie do zna wa łam nie -
do wie rza nia i nie zro zu mie nia ze stro ny osób, w tym tak że
po li cjan tów, zaj mu ją cych się tą spra wą.

Do pie ro gdy spo tka łam na swej dro dze Pa na Ta de usza,
mo je ży cie się od mie ni ło, a po stę po wa nie zo sta ło prze pro -
wa dzo ne pra wi dło wo. Do dat ko wo Pan Ta de usz oka zał mi

wie le wspar cia w mo jej trud nej sy tu acji, mo bi li zo wał mnie
przez ca łe po stę po wa nie do te go, bym się nie wy co fy wa ła,
choć czę sto mia łam ta kie my śli, w koń cu to mój syn... Pan
Ta de usz oprócz te go, że jest rze tel nym po li cjan tem, jest
wspa nia łym czło wie kiem, wraż li wym na cier pie nie in nych
lu dzi. My ślę, że w peł ni za słu gu je na tę na gro dę, gdyż
wiem, że nie je stem je dy ną oso bą w Żo rach, któ rej on po -
mógł.

Mo że naj bar dziej prze ko nu ją ca bę dzie myśl, któ ra do tej
po ry mi to wa rzy szy, że gdy by nie Pan Ta de usz, to mnie być
mo że na tym świe cie by już nie by ło...

G.M.

Asp. Zbi gnie wa Ko wal czy ka zgło si ły czte ry oso by

za an ga żo wa ne w po moc ofia rom prze mo cy w ro dzi nie.

Oto jed no z uza sad nień:

Czło wiek „or kie stra”. Nie ma dla nie go spra wy nie moż -
li wej. Wszyst kie zda wa ło by się trud ne spra wy za ła twia ne
są przez nie go od rę ki, a te ,,bez na dziej ne” to kwe stia chwi -
li na my słu. Nie po zo sta wia pod opiecz nych bez po mo cy. Czę -
sto po za koń cze niu spra wy in te re su je się ich dal szym lo sem.
Szcze gól nie dba ło ścią ota cza dzie ci oraz mło dzież w naj -
trud niej szym wie ku – gim na zjal nym. To dla nich czę sto po -
świę ca swój wol ny czas, or ga ni zu jąc fe sty ny i po ka zy,
pre lek cje w szko łach. Jest po my sło daw cą i re ali za to rem pro -
gra mów pro fi lak tycz nych i wie lu przed się wzięć dla mło dzie -
ży do tknię tej prze mo cą do mo wą lub za gro żo nych pa to lo gią
spo łecz ną.

Ka ta rzy na Ga łąz ka, spe cja li sta ds. prze ciw dzia ła nia 

prze mo cy do mo wej Programu „Tu i teraz” 

Urzędu Miasta i KMP w Gdań sku

Mł. asp. Jo an na Tcho ryk

(...) Po tra fi ła w mo men cie na wią zać kon takt, ser decz ny
i bli ski, z tą roz trzę sio ną kup ką nie szczę ścia, ja ka po ja wi ła
się w jej po ko ju pew ne go dnia, po pół to ra ro ku do zna wa nia
prze mo cy w ro dzi nie. Dzię ki niej by łam w ogó le w sta nie
ze zna wać. Ja sno i zwięź le przed sta wi ła mi mo je pra wa,
wy tłu ma czy ła wszyst kie nie ja sno ści. Za da wa ła trud ne py -
ta nia, ale ca ły czas czu łam jej wspar cie. Po świę ci ła mi
5 go dzin. Przy czym do brze wiem, że część te go cza su to był
jej pry wat ny czas, ale ani przez mo ment nie da ła mi od czuć,
że coś jest nie tak. Ca ły czas zwra ca ła uwa gę na mój stan.
Do tej po ry roz czu la mnie do łez to, jak za uwa ży ła mo je
po ob dzie ra ne do krwi pal ce i da ła mi spi nacz „dla za ję cia
czymś tych zner wi co wa nych rąk”. Przez ca ły czas trwa nia
śledz twa utrzy my wa ła ze mną kon takt, in for mo wa ła o po -
stę pach, kil ka ra zy jesz cze cier pli wie za pi sy wa ła mo je uzu -
peł nie nia do ze znań. (...) To po li cjant ka, któ rą chcia ła bym
okre ślić ty tu łem „Po li cjant, któ ry mi po mógł”. Chcia ła bym,
aby wszy scy po li cjan ci by li ta cy, jak ona. 

M.Ch.
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Je że li zna cie Pań stwo po li cjan ta, któ re go po sta wa w obro nie ofiar prze mo -
cy do mo wej jest god na wy róż nie nia, prze ślĳ cie for mu larz zgło sze nio wy
kan dy da ta pod ad res Ogól no pol skie go Po go to wia dla Ofiar Prze mo cy
w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” In sty tu tu Psy cho lo gii Zdro wia, ul. Ko ro tyń -
skie go 13, 02-121 War sza wa lub ma ilem po go to wie@nie bie ska li nia.pl.
Na zgło sze nia cze ka my ca ły rok!
III fi nał kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł” je sie nią 2010 ro ku.
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11 z 28 chętnych – tylu przeszło pierwszą część procedury
przyjęć do BOA. Za nimi testy sprawnościowe i badanie
przydatności do służby w specyficznych warunkach. Łatwo
nie było. Przed nimi komisje lekarskie. Też może nie być
łatwo. �

zdj. Andrzej Mitura

Casting do BOA
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War tość wy po sa że nia po li cjan ta pio nu bo jo we go:

Kom bi ne zon – 900 zł

Bu ty tak tycz ne – 400–700 zł

Ko mi niar ka + rę ka wi ce – 400 zł

Hełm – 900–2000 zł

Go gle – 150–400 zł

Na ko lan ni ki – 100 zł

Ka mi zel ka zin te gro wa na (4 pły ty ce ra micz ne) – 8000 zł

lub

Ka mi zel ka ku lo od por na – 4000–6000 zł

Ka mi zel ka tak tycz na – 700 zł

Pi sto let Glock + oświe tle nie + ka bu ra – 4500 zł

Pi sto let ma szy no wy MP5 – 12 000 zł

Ce low nik elek tro nicz ny EoTech – 3000 zł

Amu ni cja an ty ry ko sze to wa 9 mm (154 szt.) – 230 zł

Gra nat hu ko wy NI CO „1-bang” – 450 zł

Gra nat hu ko wy NI CO „6-bang” – 600 zł

Gra nat hu ko wy NI CO „9-bang” – 700 zł

Ra zem: od 28 500 zł do 34 000 zł

War tość wy bra ne go wy po sa że nia do dat ko we go:

Ka ra bin strzel ca wy bo ro we go SA KO TRG 22 – 40 000 zł

Tar cza ba li stycz na – 25 000 zł

Ple cak ze sprzę tem wy wa że nio wym – 4500 zł

War tość wy bra ne go wy po sa że nia pi ro tech nicz ne go:

Kom bi ne zon an ty wy bu cho wy z peł nym wy po sa że niem

EOD -9 – 300 000 zł

Ro bot pi ro tech nicz ny – 700 000 zł

Amu ni cja wy strze lo na w 2008 ro ku:

SPA Py – 496 000 szt. = 396 800 zł

SA Ty – 150 000 szt. = 120 000 zł

oprac. IF 
Na pod sta wie pre zen ta cji Przy kła do we kosz ty wy po sa-
że nia funk cjo na riu szy pod od dzia łu an ty ter ro ry stycz ne go
z mar ca 2009 r.

zdj. Andrzej Mitura
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Ile kosztuje antyterrorysta
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Lo sy oko ło 6 ty się cy funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej zna my

dość do brze. Po 17 wrze śnia 1939 r. do sta li się do nie wo li so -

wiec kiej i tra fi li do obo zu w Ostasz ko wie. Na wio snę 1940 r.

mor do wa no ich w Ka li ni nie (obec nie Twer) strza łem w tył gło wy.

Sys te ma tycz nie, co noc. Dziś mo że my dla nich za pa lić znicz na Pol -

skim Cmen ta rzu Wo jen nym w Mied no je. O wie lu in nych wie my jed -

nak tyl ko ty le, że tra fi li do so wiec kiej nie wo li, a po tem ślad się

po nich ury wa. 

W CAR SKIM PUŁ KU 
An to ni Su chan uro dził się 17 ma ja 1890 r. we wsi Ko drąb w po wie cie

ra domsz czań skim. Je go ro dzi ce, Mi chał i Aga ta, z do mu Mły nar czyk,

pro wa dzi li tam go spo dar stwo rol ne. Po ukoń cze niu szko ły po wszech -

nej pra co wał w ro dzin nym go spo dar stwie, po tem tak że przy wy pa la -

niu ka mie nia wa pien ne go. 

W 1910 r. zo stał wcie lo ny do ar mii car skiej. Słu żył w 45. Bry ga dzie

w Puł ku Ar ty le rii Dział Cięż kich w mie ście Pen za. W ro dzin nym ar -

chi wum za cho wa ły się zdję cia z te go okre su. Pod czas I woj ny świa -

to wej, w trak cie walk na fron cie ro syj sko -au striac kim, zo stał

po waż nie ran ny i do stał się do nie wo li. Prze by wał w obo zie je niec kim

na Wę grzech, a na stęp nie w Trie ście we Wło szech. 

Po woj nie wró cił w ro dzin ne stro ny i zno wu za jął się pra cą w go spo -

dar stwie i w wa pien ni kach. 

KO MEN DANT
An to ni Su chan, jak wie lu in nych, w 1920 r. zo sta wił swo je za ję cia,

aby ra to wać oj czy znę. Nie wie my do kład nie, dla cze go wy brał wła -

śnie po li cję. 

Ukoń czył szko łę po li cyj ną. Od 1922 r. pra co wał ja ko ko men dant

po ste run ków w: Mły na rzach (1922–24), Myst ko wie (1925–1929),

Ba bo sze wie (1930–1932), So cho ci nie (1933–1934), Wo ło mi nie

(1935), Ko był ce (1936) oraz w Ra dzy mi nie (1937–1939). 

W 1923 r. oże nił się z Fe lik są, z do mu Kru kow ską, cór ką po wstań -

ca stycz nio we go Alek san dra Kru kow skie go. Rok póź niej przy szedł

na świat Le onard, a po tem tak że Ire na. 

– Oj ciec był wy so kim, szczu płym męż czy zną – wspo mi na je go syn

Le onard, dziś ma ją cy 85 lat. – Za wsze cho dził w mun du rze, tak że

na urlo pie. Pa mię tam, że w dzie ciń stwie cią gle zmie nia łem szko ły.

Prze no si li śmy się tam, gdzie oj ciec peł nił służ bę. 

Ta kie ży cie ro dzi na Su cha nów wio dła do wy bu chu II woj ny świa -

to wej. 

– Po dró że kształ cą – uśmie cha się Le onard Su chan. – Po zna wa łem

no wych ko le gów, ale żad ne go z tych miejsc nie trak tu ję dziś jak 

do mu ro dzin ne go. 

W NIE WO LI 
– 1 wrze śnia 1939 r. le ża łem na łą ce gdzieś pod Ra dzy mi nem – wspo -

mi na syn przed wo jen ne go po li cjan ta. – Sło wo „woj na” by ło od le głym

ter mi nem z hi sto rii. By li śmy ra zem z ma mą i sio strą po za mia stem.

Wszy scy mó wi li, że woj na po trwa krót ko, wy pę dzi my Niem ców

i za dwa mie sią ce bę dzie de fi la da w Ber li nie. 

5 wrze śnia 1939 r. An to ni Su chan wraz z post. Wła dy sła wem 

Pio trow skim i post. Sta ni sła wem Raź nia kiem zo stał na po le ce nie

ko men dan ta po wia to we go w Ra dzy mi nie od de le go wa ny do kon wo -

jo wa nia dy wer san tów nie miec kich i umiesz cze nia ich w wię zie niu

we Wło da wie. 

– Oj ciec po że gnał się z na mi – opo wia da pan Le onard. – Uści skał

nas i po wie dział, że za kil ka dni wra ca. Już ni gdy wię cej oj ca nie zo -

ba czy łem. Od 5 wrze śnia 1939  do ro ku 1989 nie by ło żad nych o nim
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Ślad się
urywa

Antoni Suchan podczas urlopu w Busku w 1936 roku

Przodownik Antoni Suchan jest jednym z tysięcy
polskich policjantów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli
zamordowani przez sowieckich oprawców. 
Leonard Suchan, do dziś nie wie, kiedy ojca zabito
i gdzie spoczywają jego szczątki. Od lat zabiega, 
aby w Warszawie powstał Pomnik Policji.
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wia do mo ści. Wi dzia no go we Wło da wie. Mat ka na wet jeź dzi ła tam,

roz py tu jąc lu dzi o oj ca. Bez re zul ta tu. W lu tym 1940 r. przy szła wia -

do mość od Sta ni sła wa Raź nia ka, któ ry wy ru szył do Wło da wy ra zem

z oj cem. Zdaw ko wa in for ma cja prze ka za na przez ko le ja rzy mó wi ła, że

ca ła trój ka do sta ła się do nie wo li mię dzy Kow lem a Łuc kiem. Po tem

po cią giem wy wie zio no ich na Wschód. I tu ślad się ury wa. 

Naj bliż si bez sku tecz nie pro wa dzi li po szu ki wa nia. Cze ka li. 

Żo na nie wy szła dru gi raz za mąż. Do koń ca łu dzi ła się, że mo że 

An to ni ży je gdzieś na ze sła niu i kie dyś wró ci do do mu. Zmar ła 10 lat

te mu. 

Do pie ro w 1989 r. w ty go dni ku „Zo rza” na zwi sko Su chan po ja wi -

ło się na „Li ście strat: Ko zielsk – Ostasz ków – Sta ro bielsk”, zre da go -

wa nej przez Ję drze ja Tu chol skie go. Fi gu ru je tam pod nu me rem 2634. 

Jak wy ka za ły jed nak póź niej sze ba da nia, w Mied no je le ży Su chan,

ale Jan, tak że funk cjo na riusz PP, nie spo krew nio ny z An to nim. Do tej

po ry nie wia do mo, gdzie spo czy wa ją szcząt ki przod. An to nie go Su -

cha na. 

PO MNIK 
Le onard Su chan prze żył woj nę. Oca lał, jak mó wi, dzię ki Hi tle ro wi. 

– To pa ra doks hi sto rii – ki wa gło wą. – W 1944 r. zo sta łem wy wie -

zio ny na ro bo ty do Nie miec. Zna łem już wte dy do brze ję zyk wro ga.

W stycz niu 1945 r. do mat ki przy szło NKWD, py ta jąc o mnie. Po wie -

dzia ła, że za bra li mnie Niem cy, a oni tyl ko się uśmiech nę li i po wie -

dzie li „nu i cha ra szo zdje ła li” i wy kre śli li mo je na zwi sko z li sty, któ rą

mie li. Po li cja z te go

te re nu by ła nie ste ty

do brze roz pra co wa -

na przez wy wiad ra -

dziec ki. Stam tąd już

bym nie wró cił. Syn

ko men dan ta po ste -

run ku? Mo wy nie ma.

Hi tler ura to wał mnie

przed Sta li nem. Ro -

syj ski też zna łem, bo

przed woj ną miesz ka -

ła w Ra dzy mi nie bia ła

Ro sjan ka, z któ rej sy -

nem ko le go wa łem się,

ale to ra czej by mi nie

po mo gło. 

Le onard Su chan

wró cił do Ra dzy mi -

na w ma ju 1945 r. 

Zro bił ma tu rę w tu-

tejszym liceum pe-

dagogicznym, skoń -

czył SGH. Ja ko że do-

brze znał ję zy ki ob ce,

pracował przez dłu gie

la ta w cen tra lach han -

dlu za gra nicz ne go. 

Jest za ło ży cie lem i był pierw szym pre ze sem War szaw skie go Sto wa -

rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939. Od lat, współdziałając z komendą

główną, stara się, aby w War sza wie, przy gma chu KGP, po wstał Po -

mnik Po li cji. 

– Po mysł był ta ki, aby po mnik po sta wić na 90. rocz ni cę po wo ła nia

Po li cji Pań stwo wej – mó wi syn przed wo jen ne go funk cjo na riu sza PP. –

Nie uda ło się, ale idea jest war ta upa mięt nie nia. Cho dzi o Po mnik 

Po li cji, nie po li cjan ta,

nie o wy mo wie mar ty -

ro lo gicz nej, ale przed -

sta wia ją cy ideę

słu że nia spo łe czeń -

stwu. My ślę, że w koń -

cu się uda. 

W 2008 r. Le onard

Su chan za swo ją dzia -

łal ność zo stał od zna -

czo ny przez mi ni stra

Grze go rza Sche ty nę

Brą zo wym Me da lem

za Za słu gi dla Po li cji. 

Pry wat nie 85-let ni

pan Le onard pro wa dzi bar dzo ak tyw ne ży cie. Star tu je w pły wac kich

za wo dach ma sters. W swo jej ka te go rii wie ko wej jest re kor dzi stą Pol -

ski na dy stan sie 50 m sty lem do wol nym. Pan Le onard do wszyst kie -

go do szedł sam. Sam na uczył się ję zy ków ob cych pod czas oku pa cji,

sam też na uczył się pły wać. Pły wa, jak za zna cza, dwo ma sty la mi, któ -

ry ch nikt in ny nie stosuje: pierw szy to „wrze cio no”, czy li kraul krę -

co ny (pły wak, po su wa jąc się do przo du, krę ci się wo kół wła snej osi),

a dru gi to po łą cze nie krau la i kla sycz ne go (no gi do żab ki, rę ce

do krau la). For my moż na tyl ko po zaz dro ścić. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum Le onar da Su cha na
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Antoni Suchan (pierwszy z prawej) podczas służby w armii carskiej

11 kwietnia 2008 r. Leonard Suchan został
odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi
dla Policji 

Rodzina Suchanów w komplecie
w Mystkowie, w 1928 r. Antoni z żoną Feliksą
oraz dziećmi: Leonardem (w środku) i Ireną 
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De fi bry la cja wy pro wa dza ser ce z nie pra -

wi dło wych ryt mów, np. z mi go ta nia

ko mór i czę sto skur czu ko mo ro we go.

Im szyb ciej jest prze pro wa dzo na, tym po -

szko do wa ny ma wię cej szans na prze ży cie.

Uży cie AED od by wa się wy łącz nie w stre fie

bez piecz nej lub względ nie bez piecz nej,

gdzie brak za gro że nia. W ra zie ata ku pod czas

czyn no ści ra tow ni czych sta ra my się w mia rę

moż li wo ści za pa no wać nad sy tu acją. Je śli się

to nie uda je, zo sta wia my ran ne go i wy ko nu -

je my od skok z miej sca, w któ rym zo sta li śmy

za sko cze ni.

Waż ne, by pod czas pra cy z de fi bry la to rem

gło śno wy da wać ko men dy – pod czas wal ki

i pro wa dze nia ognia mo że my mieć pro ble my

z usły sze niem part ne ra. Je śli je ste śmy w sta -

nie za pa no wać nad ata kiem, w tym sa mym

cza sie mo że my wy ko ny wać czyn no ści ra tow -

ni cze. Na le ży pa mię tać, by w mo men cie

defibrylacji nie do ty kać ran ne go. Gdy po -

szko do wa ny ma od sło nię tą klat kę pier sio wą,

je go broń nie mo że być prze ło żo na przez

pierś, lecz po win na być od su nię ta na oko ło

metr.

Za trzy ma nie ak cji ser ca mo że być wy ni -

kiem nie tyl ko wa dli wo ści te go mię śnia, ale

i de fi cy tu pły nu w na czy niach krwio no śnych

z po wo du du że go krwa wie nia lub am pu ta cji.

Mu si my więc jak naj szyb ciej za ta mo wać
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AED, 
półautomatyczny defibrylator
zewnętrzny, powstał z myślą
o udzielających pierwszej
pomocy w razie zatrzymania
akcji serca. 
AED analizuje stan pacjenta
i na podstawie zapisu EKG
wyznacza algorytm dalszego
postępowania. 
Wytrzymała konstrukcja
i szczelna obudowa
urządzenia pozwalają
na przeprowadzenie
defibrylacji także
w warunkach polowych.

Defibrylacja na polu walki
1

2

sam, po ma gam so bie. Je śli jest nas wię cej,

po ma ga my so bie wza jem nie. �

ALEK SAN DRA WI CIK
konsultacje taktyczno-medyczne 

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

krwo tok. Wte dy mo że oka zać się, że ma my

spraw ną tyl ko jed ną rę kę i nie mo że my

ruszać no ga mi – dla te go na ćwi cze niach 

wią że my so bie no gi i rę ce, by w sy tu acji nie -

kom for to wej być w sta nie wy ko ny wać czyn -

no ści me dycz ne lub tak tycz ne. Je śli je stem

Zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy. Zachowanie bezpieczeństwa i asekuracji

Przełożenie rannego z pozycji na brzuchu do pozycji na plecach
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3 4

5 6

7 8

9zdj. 3 Defibrylacja z zachowaniem bezpieczeństwa
zdj. 4 Ubezpieczenie na jednym kierunku
zdj. 5 Wzrost zagrożenia – ubezpieczenie na dwóch kierunkach
zdj. 6 Ponowna walka na chwilę przed odskokiem. Ratujemy siebie,

rannego zostawiamy
zdj. 7 Ranny policjant, który musi pomóc sobie sam: przeładowuje

broń o elementy kamizelki i wystające części oporządzenia
taktycznego 

zdj. 8 Dwóch policjantów rannych. Pomagają sobie nawzajem
zdj. 9 Ewakuacja poszkodowanego przez innego rannego – odskok 
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P rzed się wzię cie o tak du żej ska li i do ty -

czą ce tak licz nej służ by o nie zwy kle 

zróż ni co wa nych za da niach wy ma ga

szcze gó ło wej ana li zy re gu lo wa nej sfe ry sto sun -

ków spo łecz nych, a tak że wie lu roz strzy gnięć

o za sad ni czym i kie run ko wym zna cze niu 

oraz ogrom nej licz by szcze gó ło wych usta leń

i de cy zji. 

Tym cza sem Po li cja mu si funk cjo no wać pra wo -

rząd nie i spraw nie, gdyż od te go w du żym

stop niu za le ży po czu cie bez pie czeń stwa. Do -

tych cza so we do świad cze nia w sto so wa niu prze -

pi sów usta wy o Po li cji wy ka za ły nie spój no ści

i man ka men ty czę ści z nich, to też na le ża ło moż -

li wie szyb ko wa dy te usu nąć, co w spo sób oczy -

wi sty nie by ło by moż li we przy pod ję ciu prac

nad cał ko wi cie no wą usta wą. Jed ną z my śli prze -

wod nich zmian był rów nież po stu lat prze ka za -

nia upraw nień wład czych na niż sze szcze ble

kie ro wa nia w ce lu uspraw nie nia oraz od biu-

ro kra ty zo wa nia re ali za cji za dań. Te wzglę dy,

a tak że orzecz nic two są dów i Try bu na łu Kon -

sty tu cyj ne go, prze ma wia ją za pod ję ciem szer -

szej in ter wen cji le gi sla cyj nej. Do strze ga jąc ta ką

po trze bę, w lutym 2008 ro ku kie row nic two 

Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -

stra cji za ini cjo wa ło pra ce nad zmia ną prze pi sów

kil ku ustaw re gu lu ją cych funk cjo no wa nie służb

nad zo ro wa nych przez mi ni stra wła ści we go

do spraw we wnętrz nych. 

Obec nie po wie lu mie sią cach pra cy, kil ka -

krot nych sze ro kich kon sul ta cjach w po szcze gól -

nych służ bach re sor to wych oraz po licz nych

zmia nach pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o Po -

li cji i nie któ rych in nych ustaw1 w wer sji z 26

sierp nia 2009 r. zo stał skie ro wa ny do uzgod nień

mię dzy re sor to wych. 

Po ich za koń cze niu zo sta ną pod ję te dal sze

pra ce le gi sla cyj ne na szcze blu rzą do wym, skut -

ku ją ce, miej my na dzie ję, prze ka za niem pro jek -

tu do Sej mu.

Pro jek to wa ne w usta wie o Po li cji zmia ny 

ma ją róż no ra ki cha rak ter. Część z nich ma na

ce lu upo rząd ko wa nie lub ujed no li ce nie ter mi -

no lo gii (np. wska za nie peł nej na zwy Wyż szej

Szko ły Po li cji w Szczyt nie, wy mie nie nie wprost

pod od dzia łów pre wen cji ja ko wcho dzą cych

w skład Po li cji). In ne wpro wa dza ją zu peł nie 

no we lub zna czą co zmie nio ne roz wią za nia 

praw ne. Nie któ re zmia ny są skut kiem orze czeń

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz Są du Naj wyż -

sze go, wy stą pień rzecz ni ka praw oby wa tel skich

lub ge ne ral ne go in spek to ra ochro ny da nych oso -

bo wych. Wresz cie są i ta kie, któ rych głów nym

ce lem jest wdro że nie do pol skie go po rząd ku

praw ne go prze pi sów Unii Eu ro pej skiej z za kre -

su współ pra cy po li cyj nej. Zmia ny obej mu ją 

za rów no sfe rę za dań Po li cji, jej or ga ni za cji,

upraw nień, jak rów nież kwe stie prag ma ty ki

służ bo wej czy świad czeń. Wie le z pro po no wa -

nych zmian re ali zu je za ło że nie de cen tra li za cji

licz nych upraw nień, np. w spra wach ka dro wych,

oraz prze nie sie nia ich na niż szy szcze bel. Są też

prze pi sy, któ re usu wa ją lu ki praw ne lub li kwi -

du ją nie kie dy wręcz ab sur dal ne roz wią za nia. 

Ze wzglę du na ową róż no rod ność ma te rii,

spo so bów re gu lo wa nia i za kres zmian nie zmier -

nie trud nym za da niem jest przed sta wie nie ich

wszyst kich, to też ogra ni czę się do wska za nia je -

dy nie nie któ rych z nich w po szcze gól nych ob -

sza rach re gu la cji usta wo wej.

OR GA NI ZA CJA PO LI CJI
W prze pi sach ogól nych re gu lu ją cych za da nia

oraz or ga ni za cję Po li cji prze wi du je się: 

1. Uzu peł nie nie w art. 1 ust. 2 pkt 10 ka ta lo -

gu za dań o wy raź ne wska za nie, że Po li cja pro -

wa dzi tak że zbio ry da nych za wie ra ją cych

in for ma cje gro ma dzo ne przez upraw nio ne or ga -

ny o li niach pa pi lar nych osób, śla dach li nii pa -

pi lar nych nie zna nych spraw ców prze stępstw. Ta

zmia na ma cha rak ter sys te ma ty zu ją cy, po nie waż

do tąd Po li cja by ła upraw nio na m.in. do gro ma -

dze nia i prze twa rza nia in for ma cji o od ci skach li -

nii pa pi lar nych, a za da nia na rzecz in nych służb

wy ko ny wa ła na pod sta wie in nych ustaw. 

2. Do da nie pkt 12 w tym że ar ty ku le, któ ry

w spo sób jed no znacz ny wska zu je na wła ści wość

Po li cji w spra wach zwal cza nia ter ro ry zmu. Tak -

że i ta dzie dzi na od lat na le ży do wła ści wo ści

Po li cji, o czym świad czy choć by funk cjo no wa -

nie jed no stek i ko mó rek an ty ter ro ry stycz nych,

jed nak że ze wzglę du na co raz szer szą współ pra -

cę mię dzy na ro do wą oraz po stę pu ją cą spe cja li -

za cję okre ślo nych sfer dzia łal no ści Po li cji

uzna no za ko niecz ne do ko na nie te go ro dza ju

uzu peł nie nia.

3. Wpro wa dze nie do struk tur Po li cji no we go

ro dza ju jed no stek – cen tral nych jed no stek or -

ga ni za cyj nych Po li cji, któ re w za ło że niu ma ją re -

ali zo wać nie któ re za da nia na po zio mie

ogól no kra jo wym na okre ślo nych po lach ak tyw -

no ści Po li cji, zwłasz cza w sfe rze wy ko naw czej.

Za da nia te obec nie są re ali zo wa ne przez nie któ -

re ko mór ki or ga ni za cyj ne Ko men dy Głów nej Po -

li cji, jed nak że do tych cza so we ich usy tu owa nie

z punk tu wi dze nia spraw no ści kie ro wa nia oraz

za rzą dza nia ni mi ro dzi wie le pro ble mów i nie -

po trzeb nie an ga żu je bez po śred nio ko men dan -

ta głów ne go Po li cji. Obec nie do ty czy to przede

wszyst kim Cen tral ne go Biu ra Śled cze go KGP.

Pro po no wa na for ma or ga ni za cyj na cen tral nej

jed nost ki za pew nia ela stycz ność i da je ko men -

dan to wi głów ne mu Po li cji pra wo do two rze nia

ta kich jed no stek oraz okre śle nia ich na zwy 

(po za prze są dzo ną już w usta wie na zwą Cen -

tral ne go Biu ra Śled cze go Po li cji), or ga ni za cji

i za kre su dzia ła nia (patrz zmia ny w art. 6g i 7

usta wy). W ra zie pod ję cia de cy zji o nada niu ta -

kiej jed no st ce sta tu su jed nost ki bu dże to wej jej

two rze nie mu si po nad to od po wia dać wy mo gom

usta wy o fi nan sach pu blicz nych. 

4. Do tych cza so wa nie jed no li ta prak ty ka sto -

so wa nia prze pi sów w za kre sie wy mo gów, ja kie

po win ny speł niać oso by na naj wyż szych kie row -

ni czych sta no wi skach w Po li cji, do pro wa dzi ła

do prze ko na nia o ko niecz no ści bez spor ne go

ure gu lo wa nia kwe stii sta tu su oso by, któ ra kie -

ru je i za rzą dza ca łą Po li cją i jest jed no cze śnie

prze ło żo nym wszyst kich po li cjan tów. Przy ję to

więc, że funk cje ko men dan ta głów ne go Po li cji

i je go za stęp ców oraz ko men dan tów wo je wódz -

kich Po li cji po win ny spra wo wać oso by o du żym

do świad cze niu za wo do wym; ogrom ne zróż ni co -

wa nie za dań Po li cji, li czeb ność tej for ma cji wy -
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ma ga ją, by sta no wi ska te mo gli zaj mo wać je dy -

nie po li cjan ci – ofi ce ro wie z kor pu su ofi ce rów

star szych (tj. od stop nia pod in spek to ra Po li cji)

oraz ge ne ra ło wie Po li cji, co gwa ran tu je od po -

wied ni po ziom fa cho wy oraz do świad cze nie nie -

zbęd ne do kie ro wa nia Po li cją; uzna no, że ze

wzglę du na li czeb ność tej for ma cji nie za cho dzi

oba wa, że nie bę dzie moż li we zna le zie nie wśród

po li cjan tów kan dy da tów po sia da ją cych od po -

wied nie kwa li fi ka cje do spra wo wa nia tych funk -

cji (pro po zy cje zmian w art. 5 i 6b usta wy).

5. Po sta no wio no tak że uela stycz nić prze pis

od no szą cy się do sta no wisk za stęp ców ko men -

dan tów wo je wódz kich Po li cji ds. służb wspo ma -

ga ją cych Po li cję, przy wra ca jąc moż li wość

po wo ła nia na te sta no wi ska po li cjan tów, gdyż

przy czy ni się to do bra nia pod uwa gę w pierw -

szym rzę dzie kwa li fi ka cji i do świad cze nia, bez

wzglę du na to, czy oso by te są po li cjan ta mi, czy

pra cow ni ka mi cy wil ny mi (pro jek to wa ny art. 6b

ust. 4a). 

6. Po sta no wio no wpro wa dzić moż li wość two -

rze nia ko mi sa ria tów spe cja li stycz nych, któ rych

te ry to rial ny za sięg dzia ła nia prze kra czał by te -

ren wo je wódz twa. Spe cy fi ka peł nie nia służ by,

np. w ko mi sa ria cie au to stra do wym, wy ni ka

choć by z tech nicz ne go usy tu owa nia zjaz dów

na au to stra dach, co nie jed no krot nie po wo du je

ko niecz ność wy ko ny wa nia wy spe cja li zo wa nych

za dań tak że na od cin kach znaj du ją cych się po -

za gra ni ca mi wo je wódz twa. Stwo rze nie ta kiej

moż li wo ści jest rów nież uza sad nio ne z punk tu

wi dze nia efek tyw ne go wy ko rzy sta nia spe cja li -

stycz ne go sprzę tu i wy po sa że nia (zmia ny

w art. 8 usta wy). 

7. Za pro po no wa no no we brzmie nie ust. 4a

w art. 13, mo dy fi ku jąc obo wią zu ją ce za sa dy 

uzy ski wa nia od or ga nów gmi ny lub po wia-

tu środ ków fi nan so wych, prze zna czo nych 

na re kom pen sa ty pie nięż ne za po nadnor ma tyw -

ny czas służ by oraz na gro dy za osią gnię cia

w służ bie. Obec nie pra wo to jest ogra ni czo ne

tyl ko do po li cjan tów wła ści wych ko mend miej -

skich lub po wia to wych i ko mi sa ria tów, pod czas

gdy za da nia te go ro dza ju i w isto cie na rzecz

tych jed no stek wy ko nu ją tak że po li cjan ci peł -

nią cy służ bę w od dzia łach i sa mo dziel nych pod -

od dzia łach pre wen cji Po li cji, któ rzy nie mo gą

otrzy my wać ta kiej re kom pen sa ty; zróż ni co wa -

nie ta kie uzna no za nie za sad ne, gdyż w obu wy -

pad kach peł nie nie służ by przez po li cjan tów ma

ten sam cel – za pew nie nie bez pie czeń stwa i po -

rząd ku pu blicz ne go na okre ślo nym ob sza rze.

Po nad to prze pis otwie ra, co do za sa dy, moż li -

wość wy na gra dza nia, z prze ka za nych przez 

ra dę po wia tu lub gmi ny środ ków, szer szej gru py

po li cjan tów wy ko nu ją cych tak że za da nia w za -

kre sie in nych służb ani że li pre wen cyj na, je że li

bę dzie to wy ni ka ło z za war te go po ro zu mie nia,

i je śli ich re ali za cja bę dzie przy czy niać się do

po pra wy bez pie czeń stwa na te re nie gmi ny lub 

po wia tu.

UPRAW NIE NIA PO LI CJI
W za kre sie upraw nień Po li cji wska zać na le ży

na kil ka zmian usu wa ją cych do strze żo ne lu ki

praw ne lub sys te ma ty zu ją cych te re gu la cje.

Do ty czy to m.in.: 

– za trzy my wa nia ska za nych, któ rzy mi mo

we zwa nia do sta wie nia się w aresz cie śled -

czym lub za kła dzie kar nym w wy zna czo nym

ter mi nie nie sta wi li się w nim, oraz ska za nych,

któ rych sąd po le cił do pro wa dzić do aresz tu

śled cze go lub za kła du kar ne go bez we zwa nia

(art. 15 ust. 1 pkt 2a),

– za trzy my wa nia nie let nich umiesz czo nych

w mło dzie żo wym ośrod ku wy cho waw czym,

mło dzie żo wym ośrod ku so cjo te ra pii, schro-

ni sku dla nie let nich al bo za kła dzie po praw -

czym, któ rzy na pod sta wie ze zwo le nia wła ści -

we go or ga nu opu ści li któ reś z tych miejsc

i w wy zna czo nym ter mi nie nie po wró ci li

do nie go, oraz za trzy my wa nia nie let nich, któ -

rzy sa mo wol nie opu ści li ośro dek, schro ni sko

dla nie let nich al bo za kład (art. 15 ust. 1

pkt 2b),

– do ko ny wa nia spraw dze nia osób za trzy ma -

nych, tym cza so wo aresz to wa nych, ska za nych

i do pro wa dza nych, w ce lu od na le zie nia i ode -

bra nia przed mio tów nie bez piecz nych, mo gą -

cych sta no wić za gro że nie dla ży cia, zdro wia

lub mie nia (art. 15 ust. 1 pkt 5a).

Cie ka wym roz wią za niem jest pro po zy cja

uzu peł nie nia usta wy o wska za nie, że środ ki

tech nicz ne uży wa ne do ob ser wo wa nia i re je -

stro wa nia ob ra zu zda rzeń w miej scach pu -

blicz nych mo gą ob słu gi wać pra cow ni cy Po li cji

(no wy art. 15a usta wy). Ma to przede wszyst -

kim na ce lu unik nię cie za rzu tu bra ku pod staw

praw nych te go ro dza ju dzia łań na le żą cych

do upraw nień funk cjo na riu szy Po li cji, któ re

w isto cie są czyn no ścia mi o cha rak te rze tech -

nicz nym, nie wy ma ga ją szcze gól nych umie jęt -

no ści lub wy szko le nia ani nie są bez po śred nio

zwią za ne z wy ko ny wa niem „władz twa po li cyj -

ne go”. 

Prze wi dzia no rów nież prze pis (art. 18d)

wpro wa dza ją cy za sa dę wy ko rzy sty wa nia wy -

po sa że nia Po li cji na rzecz in nych służb nad -

zo ro wa nych przez mi ni stra wła ści we go

do spraw we wnętrz nych (Straż Gra nicz na,

Pań stwo wa Straż Po żar na oraz Biu ro Ochro ny

Rzą du), co po zwo li na ra cjo nal ne wy ko rzy sta -

nie po sia da ne go przez te służ by po ten cja łu.

Ana lo gicz ne prze pi sy za war to w usta wach do -

ty czą cych tych służb, co, po wy da niu sto sow -

ne go roz po rzą dze nia przez mi ni stra, zwięk szy

moż li wo ści dzia ła nia Po li cji.

Pro jekt no we li za cji za wie ra dość licz ne, ob -

szer ne i cie ka we zmia ny w za kre sie upraw -

nień Po li cji zwią za nych z czyn no ścia mi

ope ra cyj no -roz po znaw czy mi, gro ma dze niem

i prze twa rza niem in for ma cji o oso bach oraz

udo stęp nia niem in for ma cji nie jaw nych, jed -

nak że ze wzglę du na ob szer ność za gad nie nia

i ogra ni czo ne roz mia ry ni niej sze go opra co wa -

nia zo sta ną one omó wio ne od ręb nie. 

SŁUŻ BA W PO LI CJI
Znacz ną licz bę zmian prze wi dzia no w prze pi -

sach usta wy re gu lu ją cych służ bę w Po li cji, po -

czy na jąc od art. 25, w któ re go ust. 1 obec nie

wy mie nia się ja ko je den z wa run ków peł nie nia

służ by nie ka ral ność, przy czym ter min ten 

od no si się te raz za rów no do prze stępstw, jak

i wy kro czeń. Jest to re gu la cja nad mier nie ry go -

ry stycz na i nie przy sta ją ca do ure gu lo wań w

in nych służ bach, np. w Stra ży Gra nicz nej, Cen -

tral nym Biu rze An ty ko rup cyj nym, w któ rych nie

ma ogra ni czeń w przy ję ciu do służ by w od nie -

sie niu do osób ka ra nych za wy kro cze nia. 

Czę sto kroć zda rza się, że już w trak cie po stę -

po wa nia kwa li fi ka cyj ne go kan dy dat do służ by

po peł nia wy kro cze nie i, mi mo że czyn ten na -

stą pił jed no ra zo wo, po stę po wa nie mu si zo stać

prze rwa ne. Ogra ni cze nie wy mo gu nie ka ral no ści

do prze stępstw lub prze stępstw skar bo wych

sta no wić bę dzie zła go dze nie we ry fi ka cji kan dy -

da tów do służ by w Po li cji, przy czym po zo sta -

nie moż li wość prze rwa nia przez prze ło żo ne go

wła ści we go w spra wie po stę po wa nia kwa li fi ka -

cyj ne go te go po stę po wa nia z in nych przy czyn,

w tym ze wzglę du na wie lo krot ne do pusz cza nie

się na ru szeń norm praw nych przez oso bę ubie -

ga ją cą się o przy ję cie do służ by w Po li cji. Pa mię -

tać tak że na le ży, że po peł nie nie wy kro cze nia

przez po li cjan ta co do za sa dy nie sta no wi pod -

sta wy do zwol nie nia ze służ by. 

Zmia na w art. 25a po le ga na uwzględ nie niu

wśród służb, któ rych funk cjo na riu sze ma ją moż -

li wość prze cho dze nia do służ by w Po li cji, tak że

Służ by Wię zien nej, co po stu lo wał m.in. rzecz -

nik praw oby wa tel skich. Jest to uza sad nio ne ze

wzglę du na kwa li fi ka cje za wo do we i umie jęt no -

ści funk cjo na riu szy Służ by Wię zien nej, któ re

mo gą być w Po li cji przy dat ne, np. w pra cy z oso -

ba mi za trzy ma ny mi w po miesz cze niach dla

osób za trzy ma nych, z oso ba mi kon wo jo wa ny mi

na po le ce nie są du, pro ku ra tu ry lub in nej upraw -

nio nej in sty tu cji pań stwo wej. Roz wią za nie to,

z ana lo gicz nych po wo dów, za pro po no wa no rów -

nież w sto sun ku do żoł nie rzy Żan dar me rii Woj -

sko wej.

W kwe stii cza su służ by do da nie w art. 33

prze pi su ust. 2a ma na ce lu wy łą cze nie sto so -

wa nia prze pi su na ka zu ją ce go usta la nie za dań

w ta ki spo sób, aby mo gły być wy ko na ne w cią -

gu 40-go dzin ne go ty go dnia służ by m.in. wo bec

po li cjan tów skie ro wa nych na szko le nie za wo do -

we, a tak że de le go wa nych do peł nie nia służ by

po za gra ni ca mi pań stwa w kon tyn gen cie po li -

cyj nym. Po dob ne roz wią za nie już funk cjo nu je

w Stra ży Gra nicz nej.

Pro po zy cja za stą pie nia do tych cza so we go

szko le nia za wo do we go dla ab sol wen tów szkół

wyż szych ukoń cze niem stu diów wyż szych

pierw sze go lub dru gie go stop nia, lub stu diów
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po dy plo mo wych, pro wa dzo nych wy łącz nie dla

po li cjan tów przez Wyż szą Szko łę Po li cji

w Szczyt nie, jest przed mio tem zmia ny ust. 3

w art. 34 usta wy. Roz wią za nie to, we dług kon -

cep cji Biu ra Kadr i Szko le nia Ko men dy Głów -

nej Po li cji, gwa ran tu je, że po wej ściu w ży cie

prze pi su w pro po no wa nym kształ cie za sad ni czo

każ dy no wo pro mo wa ny ofi cer Po li cji bę dzie ab -

sol wen tem stu diów wyż szych al bo po dy plo mo -

wych o kie run ku przy dat nym w służ bie.

Pro gram stu diów w za ło że niu bę dzie uj mo wał

tre ści za pew nia ją ce przy go to wa nie po li cjan ta

do peł nie nia służ by na wszyst kich sta no wi skach

służ bo wych w każ dym ro dza ju służ by. Prze wi -

du je się, że od by cie przez po li cjan ta stu diów 

bę dzie na stę po wać na pod sta wie skie ro wa nia,

któ re go szcze gó ło we wa run ki okre śli mi ni ster

wła ści wy do spraw we wnętrz nych w roz po rzą -

dze niu. Zmia na zbli ży sys tem uzy ski wa nia

przez po li cjan tów kwa li fi ka cji za wo do wych wyż -

szych do obo wią zu ją ce go w Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej. 

Wpro wa dze nie zmian w art. 36 usta wy ma

na ce lu upo rząd ko wa nie spraw zwią za nych

z prze no sze niem, de le go wa niem i od de le go wa -

niem po li cjan tów. Sto so wa nie tych prze pi sów

ro dzi obec nie licz ne pro ble my. Jed nym z nich

jest brak moż li wo ści prze no sze nia po li cjan tów

do peł nie nia służ by w tej sa mej miej sco wo ści,

lecz w in nej jed no st ce Po li cji, co jest roz wią za -

niem nie wła ści wym. W pro jek cie prze wi dzia no

roz sze rze nie moż li wo ści prze dłu że nia de le go -

wa nia w wy jąt ko wych przy pad kach na czas

do 12 mie się cy tak że przez ko men dan ta wo je -

wódz kie go Po li cji. Okre ślo ne upraw nie nia prze -

wi dzia no dla sze fa CBŚP oraz ko men dan ta in nej

cen tral nej jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji w od -

nie sie niu do po li cjan tów pod le głej jed nost ki. 

Na tle nie jed no li tej prak ty ki sto so wa nia 

prze pi sów usta wy przez są dy ad mi ni stra cyj ne

po wstał rów nież pro blem rów no rzęd no ści sta -

no wisk. Pro po zy cja zmia ny art. 38, po le ga ją ca

na do da niu ust. 5 de fi niu ją ce go sta no wi sko rów -

no rzęd ne, przez któ re ro zu mie się sta no wi sko

w tej sa mej gru pie za sze re go wa nia, w któ rej jest

za sze re go wa ne po przed nio (do tych czas) zaj -

mo wa ne sta no wi sko służ bo we, roz strzy ga tę 

kwe stię jed no znacz nie. 

Mo dy fi ka cji pod le ga ją rów nież prze pi sy do -

ty czą ce try bu zgła sza nia przez po li cjan ta wy stą -

pie nia ze służ by. Pro po no wa ny art. 41a usta wy

po rząd ku je tryb po stę po wa nia w ta kich sy tu -

acjach. Prze wi du je się bo wiem, że po li cjant

w wy stą pie niu bę dzie mógł po dać ter min, w ja -

kim chce zo stać zwol nio ny ze służ by. W przy -

pad ku gdy prze ło żo ny, ma jąc na uwa dze

po trze by służ by, nie wy ra zi zgo dy na za pro po -

no wa ną przez po li cjan ta da tę zwol nie nia, zwol -

ni go w ter mi nie okre ślo nym „z urzę du”, je że li

po li cjant nie zre zy gnu je z wy stą pie nia ze służ by

przez wy co fa nie zgło sze nia. Prak ty ka ka dro wa

wska zu je, że w nie któ rych sy tu acjach po li cjan -

to wi za le ży na kon kret nej da cie zwol nie nia, co

w przy pad ku jej nie uwzględ nie nia po wo du je

zbęd ne uru cha mia nie pro ce dur od wo ław czych

od wy da nych roz ka zów per so nal nych.

Jak po ka zu je prak ty ka ko mó rek ka dro wych,

pil nych zmian wy ma ga ją tak że re gu la cje do ty -

czą ce po li cjan tów przy wra ca nych do służ by

na mo cy orze czeń są dów ad mi ni stra cyj nych.

W ce lu usu nię cia stwier dzo nych dys funk cji 

za pro po no wa no, by z dniem uchy le nia lub

stwier dze nia nie waż no ści wa dli wej de cy zji

o zwol nie niu ze służ by, po li cjant z mo cy pra wa

był przy wra ca ny do służ by i prze no szo ny do dys -

po zy cji prze ło żo ne go, a pra wo do upo sa że nia 

na by wał od dnia sta wie nia się do służ by. 

Wy eli mi nu je to z jed nej stro ny au to ma tyzm 

pra wa do upo sa że nia z chwi lą przy wró ce nia po -

li cjan ta do służ by i prze nie sie nia go do dys po zy -

cji, z dru giej zaś ochro ni po li cjan ta, któ ry sta wił

się do służ by, przed skut ka mi wy ni ka ją cy mi

z prze dłu ża ją cej się, nie z je go wi ny, pro ce du ry

mia no wa nia lub po wo ła nia na sta no wi sko służ -

bo we.

In na zmia na po le ga na roz cią gnię ciu upraw -

nień po li cjan ta -ko bie ty zwią za nych z urlo pem

ma cie rzyń skim i ogra ni cze niem do pusz czal no -

ści zwol nie nia ze służ by w tym cza sie na po li -

cjan tów -oj ców, któ rzy sto sow nie do prze pi sów

ko dek su pra cy (art. 177 par. 5) mogą rów nież

z ta kie go urlo pu ko rzy stać. Po nad to ogra ni cze -

nia mi do ty czą cy mi zwal nia nia ze służ by ob ję to

rów nież po li cjan tów -męż czyzn ko rzy sta ją cych

z urlo pu wy cho waw cze go.

MIA NO WA NIE I AWAN SO WA NIE
Pro jekt usta wy zmie nia ją cej prze wi du je tak że

zmia nę prze pi sów do ty czą cych mia no wa nia

na stop nie po li cyj ne. Wcze śniej sze zmia ny usta -

wy w za kre sie sys te mu szko le nia po li cjan tów

w spo sób istot ny wpły nę ły na kształt re gu la cji

od no szą cych się do prze sła nek mia no wa nia

na pierw sze stop nie w kor pu sach pod ofi ce rów

oraz aspi ran tów Po li cji. Pro jek to wa na re gu la cja

roz sze rza za kres wła ści wo ści prze ło żo nych

do mia no wa nia na okre ślo ne stop nie. I tak ko -

men dan ci po wia to wi, miej scy i re jo no wi Po li cji

bę dą mo gli mia no wać pod le głych im po li cjan tów

na stop nie po li cyj ne w kor pu sach pod ofi ce rów

i aspi ran tów Po li cji, a nie jak do tych czas wy łącz -

nie na stop nie w kor pu sie sze re go wych Po li cji,

na to miast ko men dan ci wo je wódz cy Po li cji zy -

ska ją upraw nie nie do mia no wa nia nie tyl ko

na stop nie ko mi sa rza i nad ko mi sa rza, ale tak że

na po zo sta łe stop nie ofi cer skie, z wy jąt kiem

mia no wa nia na sto pień pod ko mi sa rza Po li cji.

Pro po zy cja zmia ny w art. 49 po le ga na do da -

niu prze pi su wprost wska zu ją ce go, że awans

w stop niu oby wa się we dług ko lej no ści stop ni

oraz po prze słu że niu w do tych cza so wym stop -

niu okre su wska za ne go w ar ty ku le 52 ust. 1.

Upo rząd ku je to róż no rod ną obec nie prak ty kę

sto so wa nia prze pi sów, eli mi nu jąc roz bież no ści

w ich in ter pre ta cji oraz przy wró ci na tu ral ną dro -

gę awan su w stop niach po li cyj nych. Po stu lo wa -

ne roz wią za nie po zwo li mia no wać na pierw sze

stop nie po li cyj ne w kor pu sach pod ofi ce rów

i aspi ran tów Po li cji po li cjan tów we dług do tych -

cza so wych wy mo gów, jed nak że po prze słu że niu

przez nich w bez po śred nio niż szych stop niach

okre sów wska za nych przez usta wo daw cę.

Zna czą cym zmia nom ule gną rów nież za sa dy

mia no wa nia na stop nie osób po sia da ją cych stop -

nie woj sko we, gdyż prze wi du je się, że bę dą one

mia ły za sto so wa nie rów nież do osób po sia da ją -

cych stop nie nie któ rych in nych służb. Obec nie

ta za sa da do ty czy wy łącz nie funk cjo na riu szy

prze no szo nych do służ by w Po li cji w try bie

art. 25a usta wy. Na tle tej re gu la cji sy tu acja osób

po dej mu ją cych służ bę w Po li cji po za koń cze niu

po przed niej służ by oraz prze pro wa dze niu pro -

ce du ry do bo ru do Po li cji kształ tu je się nie ko -

rzyst nie. Co do za sa dy mia no wa nie oso by

po sia da ją cej sto pień woj sko wy lub sto pień in nej

z wy mie nio nych służb na od po wied ni sto pień

po li cyj ny bę dzie uza leż nio ne od ukoń cze nia

szko le nia za wo do we go pod sta wo we go. 

Ko lej ne pro po zy cje zmian usta wy o Po li cji

bę dą oma wia ne sys te ma tycz nie. Pro jekt jest

obec nie przed mio tem uzgod nień i wie le z re -

gu la cji mo że ulec w dal szych pra cach istot nym

zmia nom. 

Uchwa le nie i wej ście w ży cie usta wy przy -

czy ni się nie wąt pli wie do roz wią za nia znacz nej

licz by pro ble mów i usu nie nie do sko na ło ści

obec nej usta wy o Po li cji, a tym sa mym wpły -

nie na zwięk sze nie spraw no ści dzia ła nia tej for -

ma cji. �

KRZYSZ TOF CHO IŃ SKI
dy rek tor Biu ra Praw ne go KGP

1 Oprócz usta wy o Po li cji prze wi du je się zmie nić:

usta wę z 26 paź dzier ni ka 1982 r. o po stę po wa niu

w spra wach nie let nich, usta wę z 12 paź dzier ni -

ka 1990 r. o Stra ży Gra nicz nej, usta wę z 12 paź -

dzier ni ka 1990 r. o ochro nie gra ni cy pań stwo wej,

usta wę z 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej, usta wę z 26 kwiet nia 1996 r. o Służ bie

Wię zien nej, usta wę z 22 sierp nia 1997 r. o ochro nie

osób i mie nia, usta wę z 29 sierp nia 1997 r. Pra wo

ban ko we, usta wę z 21 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni -

cji, usta wę z 26 paź dzier ni ka 2000 r. o gieł dach to -

wa ro wych, usta wę z 16 mar ca 2001 r. o Biu rze

Ochro ny Rzą du, usta wę z 6 lip ca 2001 r. o gro ma -

dze niu, prze twa rza niu i prze ka zy wa niu in for ma cji

kry mi nal nych, usta wę z 24 ma ja 2002 r. o Agen cji

Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go oraz Agen cji 

Wy wia du, usta wę z 22 ma ja 2003 r. o dzia łal no ści

ubez pie cze nio wej, usta wę z 27 ma ja 2004 r. o fun -

du szach in we sty cyj nych, usta wę z 29 lip ca 2005 r.

o ob ro cie in stru men ta mi fi nan so wy mi, usta wę z

13 paź dzier ni ka 2005 r. o za sa dach ewi den cji po dat -

ni ków i płat ni ków, usta wę z 9 czerw ca 2006 r.

o Cen tral nym Biu rze An ty ko rup cyj nym oraz usta -

wę z 9 czerw ca 2006 r. o służ bie funk cjo na riu szy

Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go oraz Służ by Wy -

wia du Woj sko we go.
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Elek tro nicz ny do zór
Pierw szym ska za nym, wo bec któ re go sąd zgo -

dził się na od by wa nie ka ry w sys te mie do zo ru

elek tro nicz ne go, jest męż czy zna z War sza wy.

Zo stał ska za ny na 4 mie sią ce wię zie nia za zła -

ma nie są do we go za ka zu pro wa dze nia po jaz -

dów. 2,5 mie sią ca tej ka ry od był już w za kła dzie

kar nym na Słu żew cu, ale ze wzglę du na zły stan

zdro wia zgło sił się do od by cia ka ry w SDE. Sąd

pe ni ten cjar ny wy ra ził na to zgo dę. 

Wnio ski o od by wa nie ka ry w sys te mie do zo ru

elek tro nicz ne go ska za ni z okrę gu ape la cji war -

szaw skiej, czy li z są dów okrę go wych w War sza -

wie, War sza wie -Pra dze, Ostro łę ce i Płoc ku,

mo gą skła dać od 1 wrze śnia. Eta pa mi, do 2012

ro ku, sys tem ma być wpro wa dza ny w ca łej Pol -

sce. W tym ro ku ma ob jąć 500 ska za nych. Do ce -

lo wo elek tro nicz ne bran so le ty za ło ży 7,5 tys.

więź niów. Zgod nie z prze pi sa mi z do mo we go

aresz tu mo gą ko rzy stać ci, któ rzy od by wa ją ka rę

do ro ku po zba wie nia wol no ści i od sie dzie li już

po ło wę wy ro ku. Sys tem, wart 225 mln zł, ma

roz ła do wać prze lud nie nie w za kła dach kar nych

i po pra wić eg ze ku cję kar. �

AK, PAP

Ali men ciarz z pra wem jaz dy
Od bie ra nie dłuż ni kom ali men ta cyj nym praw jaz dy jest nie zgod ne z kon sty tu cją – uznał

Try bu nał Kon sty tu cyj ny, któ ry ba dał prze pi sy usta wy o po stę po wa niu wo bec dłuż ni ków

ali men ta cyj nych z 2005 ro ku.

Py ta nie praw ne za dał try bu na ło wi Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Ło dzi, któ ry

roz pa tru je spra wę Zbi gnie wa S. Męż czyź nie za za le gło ści w pła ce niu ali men tów za trzy -

ma no pra wo jaz dy. Łódz ki sąd chciał wie -

dzieć, czy od bie ra nie dłuż ni kom pra wa jaz dy

nie ozna cza po dwój ne go ka ra nia za ten sam

czyn, po nie waż uchy la nie się od pła ce nia ali -

men tów jest rów nież ści ga ne z ko dek su kar -

ne go. Sę dzio wie zwró ci li też uwa gę

na nie rów ność wo bec pra wa: dłuż nik kie row -

ca jest ka ra ny su ro wiej niż je go ko le ga bez

pra wa jaz dy. W pań stwie pra wa tak być nie

mo że. I nie bę dzie. Try bu nał Kon sty tu cyj ny

uznał, że prze pis jest sprzecz ny z kon sty tu cyj ną za sa dą pro por cjo nal no ści mię dzy ce lem

a środ ka mi pro po no wa ny mi, by ten cel osią gnąć. Nie kon sty tu cyj ny jest rów nież brak 

try bu od wo ław cze go od de cy zji. Po za tym za bie ra nie dłuż ni kom praw jaz dy nie słu ży

każ do ra zo wo po pra wie ścią gal no ści ali men tów, czy li jest in stru men tem nie sku tecz nym.

To naj le piej wi dać w licz bach. W pierw szym pół ro czu br. wnio sko wa no o ode bra nie 

pra wa jaz dy 20,5 tys. dłuż ni kom, a po pra wę ścią gal no ści ali men tów za no to wa no tyl ko

w 1,5 tys. przy pad ków. 

W An glii każ dy za le ga ją cy z ali men ta mi tra ci pra wo jaz dy. Ścią gal ność świad czeń się -

ga tam 80 proc. W Pol sce w 2007 ro ku wy eg ze kwo wa no 3,5 proc. ali men tów. �

AK, PAP
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Wpią tek, 17 lip ca 1925 r., oko ło go dzi ny 11, na ul. Zgo da, w sa -

mym cen trum War sza wy dwaj wy wia dow cy urzę du śled cze -

go An to ni Kli ma siń ski i Ka zi mierz Le siń ski po de szli

do trzech mło dych męż czyzn sto ją cych przed bra mą ka mie ni cy z nu -

me rem 1. To mia ła być ru ty no wa kon tro la do ku men tów. Męż czyź ni

ni czym szcze gól nym się nie wy róż nia li i na pierw szy rzut oka nie

wzbu dza li po dej rzeń. Mo że więc dla te go po li cjan ci za po mnie li o wza -

jem nej ase ku ra cji oraz spraw dze niu, czy nie zna jo mi ma ją ja kieś nie -

bez piecz ne na rzę dzia al bo bro ń. Po peł ni li błąd, któ ry po cią gnął za

so bą wie le tra gicz nych na stępstw. 

Pod czas le gi ty mo wa nia oka za ło się, że naj star szy, 32-let ni Olim -

piusz Tu ro wicz, przy je chał do War sza wy w po szu ki wa niu pra cy.

Z za wo du był ogrod ni kiem, ale mel dun ku w pasz por cie nie miał.

Dru gi, 22-let ni Hen ryk Rut kow ski, to karz, miesz kał przy ul.

Chłod nej. 23-let ni Wła dy sław Kniew ski przed sta wił się ja ko ślu -

sarz z ro bot ni czej Wo li, za mel do wa ny przy ul. Be ma. Sa me na zwi -

ska nic po li cjan tom nie mó wi ły, coś jed nak mu sia ło ich

za nie po ko ić, sko ro po le ci li le gi ty mo wa nym pójść ze so bą do ko mi -

sa ria tu.

PAL BA NA ULI CY
Kli ma siń ski ru szył pierw szy, za nim trój ka męż czyzn, na koń cu Le -

siń ski. Już po kil ku na stu kro kach Tu ro wicz nie po strze że nie wy do -

był z kie sze ni re wol wer. Nie mal że z przy ło że nia wy strze lił do idą ce go

z ty łu wy wia dow cy Le siń skie go. Cięż ko ran ny w klat kę pier sio wą po -

li cjant prze wró cił się na chod nik. Kli ma siń ski po spie szył mu z po -

mo cą, sta ra jąc się za ta mo wać krew. Ban dy ci z pi sto le ta mi w rę kach

pu ści li się bie giem w kie run ku ul. Brac kiej.

Huk wy strza łów za alar mo wał kil ku mun du ro wych peł nią cych

w po bli żu służ bę pa tro lo wą. Prze cho dzą cy ul. Chmiel ną przo dow nik

Sta ni sław Skrzy nec ki, funk cjo na riusz XXIII ko mi sa ria tu po li cji był

naj bli żej miej sca zda rzeń. On też pierw szy za stą pił na past ni kom dro -

gę. Ban dy ci by li jed nak szyb si, po strze li li za sko czo ne go po li cjan ta

w obie no gi i po bie gli da lej. Kniew ski w kie run ku Alej Je ro zo lim -

skich, po zo sta li skrę ci li w Chmiel ną. 

W po bli żu do mu han dlo we go bra ci Jabł kow skich do po ści gu

za Kniew skim włą czy li się po ste run ko wi An drzej Ro słoń i Sta ni -

sław Zie liń ski. Ten dru gi peł nił służ bę kon no. Na ich wi dok

Kniew ski za trzy mał się na mo ment, od da jąc kil ka strza łów. Kie dy

do strzegł zbli ża ją ce go się na ko niu od stro ny Alej Je ro zo lim skich

dru gie go po li cjan ta, po pę dził w uli cę Wi dok, ca ły czas się ostrze li -

wu jąc. Po li cjan ci nie po zo sta li mu dłuż ni. Cen trum War sza wy za -

mie ni ło się na kil ka dzie siąt mi nut w Dzi ki Za chód. Licz ni o tej

po rze prze chod nie po zni ka li w bra mach ka mie nic, kry jąc się

przed po ci ska mi. 

W pew nym mo men cie ban dy ta prze wró cił się na chod nik, nie

prze sta wał jed nak po cią gać za spust. Uda ło mu się jesz cze za strze lić

po li cyj ne go ko nia, po czym – tra fio ny przez post. Zie liń skie go – wy -

pu ścił broń z rę ki. Czte ry ku le zra ni ły go w no gi, pią ta uszko dzi ła pę -

cherz. O du żym szczę ściu mógł na to miast mó wić post. Zie liń ski, któ -

re mu po cisk prze szył kie szeń mun du ru i le gi ty ma cję służ bo wą, nie

czy niąc mu jed nak krzyw dy.

JAK W WE STER NIE
Kie dy Kniew ski usi ło wał sa mot nie wy do stać się z mat ni, ucie ka jąc

uli cą Wi dok, Rut kow ski ze swym kom pa nem szu ka li ra tun ku

na Chmiel nej. Da rem nie, bo tu na dro dze sta nę li im prze chod nie.

Do pie ro po strzał w brzuch jed ne go z nich, 35-let nie go biu ra li sty Zyg -

mun ta Kra kow skie go, ostu dził ich za pał. 

Na skrzy żo wa niu Mar szał kow skiej i Zło tej ban dy ci usi ło wa li

wsko czyć do tram wa ju. Prze szko dzi li im w tym nad bie ga ją cy z na -

prze ciw ka po ste run ko wi Sta ni sław Pyt ka oraz Sta ni sław Cza pliń -

ski. Po krót kiej wy mia nie ognia na past ni cy zmie ni li kie ru nek

uciecz ki. Po bie gli w głąb ul. Chmiel nej. Za ni mi pię ciu po ste run -

ko wych. U zbie gu z ul. Wiel ką tra fio ny zo stał w udo 30-let ni Wła -

dy sław Zim now łodz ki, po ste run ko wy I ko mi sa ria tu ko le jo we go.

Kil ka dzie siąt me trów da lej ban dy ci ster ro ry zo wa li do roż ka rza Ka zi -

mie rza Tom cza ka, zrzu ci li go z ko zła i po ga lo po wa li w kie run ku

ul. Że la znej. Po dro dze po strze li li 53-let nie go kraw ca Mosz ka Trę -

ba cza, któ ry usi ło wał Rut kow skie mu wy rwać z rę ki pi sto let.

Ta kich scen, ni czym z ame ry kań skie go we ster nu, War sza wa 

daw no nie oglą da ła: dwie pę dzą ce na zła ma nie kar ku do roż ki.

W pierw szej strze la ją cy z pi sto le tów ban dy ci, w dru giej go nią cy ich,

po ste run ko wi Wła dy sław Kacz mar ski i Sta ni sław Cza pliń ski. A w tle

huk wy strza łów zmie sza ny z gło śnym stu ko tem koń skich ko pyt

i klak so nem au to mo bi lu, któ rym przy łą czy li się do po ści gu po li cjan -

ci Kos sa kow ski i Macz kow ski. 

Na ul. Zło tej od ban dyc kiej ku li gi nie 

21-let ni stu dent Alek san der Kemp ner, in ny

przy pad ko wy prze cho dzień pa da tra fio ny

w no gę. Za po świę ce nie pła cą też wła sną

krwią sto łecz ni po li cjan ci. Do trzech wcze -

śniej ran nych do cho dzą na stęp ni: u zbie gu

Zło tej i So sno wej z prze strze lo nym ko la nem

koń czy po tycz kę z ban dy ta mi post. Mi chał

Ga lew ski, 34-let ni funk cjo na riusz VIII ko -

mi sa ria tu po li cji. Przy na stęp nym skrzy żo -

wa niu z ul. Twar dą śmier tel nych ob ra żeń

do zna je post. Fe liks Wit man, z te go sa me go

ko mi sa ria tu, kie dy usi łu je za gro dzić ban dy -

tom dro gę.

Sza leń cza uciecz ka prze stęp ców koń czy się nie spo dzie wa nie

na rogu Że la znej i Chmiel nej urwa niem ko ła w do roż ce. Ban dy ci

chro nią się w po bli skim skła dzie wę gla. Tu osa cza ją ich po li cjan ci.

Po kil ku na stu mi nu tach ostrej ka no na dy post. Ja no wi Ja ni szew skie -

mu uda je się cel ny mi strza ła mi zra nić oby dwu kry mi na li stów.

Terror w mieście
W czasach PRL uznawani byli za bohaterów. Patronowali szkołom i fabrykom. Nazwiska Rutkowski, Kniewski,
Hibner widniały na tabliczkach z nazwami ulic. W podręcznikach i encyklopediach przedstawiano ich jako ofiary
sanacyjnego terroru. O tym, że sami mieli na rękach krew niewinnych ofiar, nie było ani słowa. 

Ofiara obowiązku –
post. Feliks Witman,
policjant
VIII komisariatu PP
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ŚLEDZ TWO…
Już wie czor ne wy da nia sto łecz nych ga zet peł -

ne by ły opi sów krwa wej po tycz ki po li cjantów

z ban dy ta mi. Na stęp ne go dnia po da no ich

per so na lia i ży cio ry sy. Oka za ło się, że wszy -

scy by li człon ka mi KPP i ko mu ni stycz ny mi

ter ro ry sta mi. To tłu ma czy ło ich de ter mi na cję

i bar dzo do bre przy go to wa nie bo jo we. Mi mo

mło de go wie ku by li już ka ra ni za dzia łal ność

wy wro to wą, a Tu ro wicz to w rze czy wi sto ści

Wła dy sław Hib ner, od 1912 r. czło nek PPS -

-Le wi cy, póź niej KPP. Je den z or ga ni za to rów

łódz kiej Ra dy De le ga tów Ro bot ni czych. W

1919 r. tra fił na 5 lat do wię zie nia, ale po od -

by ciu czę ści ka ry zo stał de por to wa ny do

ZSRR w ra mach wy mia ny więź niów po li tycz -

nych. W 1924 r. prze rzu co no go z po wro tem

do Pol ski. Pod przy bra nym na zwi skiem Olim -
piusz Tu ro wicz Hib ner wszedł w skład Ko mi -

te tu War szaw skie go KPP. 

W to ku pro wa dzo ne go śledz twa usta lo no,

że 17 lip ca 1925 r. trzej bo jów ka rze ocze ki -

wa li na ul. Zgo da na agen ta po li cji po li tycz nej

Jó ze fa Cech now skie go, któ re go mie li zli kwi -

do wać. Nie wia do mo tyl ko czy na roz kaz

kom par tii, czy też z wła snej ini cja ty wy. Eg -

ze ku cja mia ła być ka rą za po moc, ja kiej

Cech now ski udzie lił po li cji w za trzy ma niu

i ska za niu na ka rę śmier ci dwóch ofi ce rów

woj ska, współ pra cu ją cych z wy wia dem so -

wiec kim, sym pa ty ków idei ko mu ni stycz nych – por. Wa le re go Ba gień -

skie go i ppor. An to nie go Wie czor kie wi cza. Do za ma chu nie do szło,

za to War sza wa sta ła się wi dow nią nie zwy kle dra ma tycz nych zda rzeń.

W ak cie oskar że nia, przy go to wa nym już w kil ka dni póź niej przez

pro ku ra to ra Sko czyń skie go i prze sła nym do są du okrę go we go, ko mu -

ni stycz nym bo jów ka rzom Hib ne ro wi i Rut kow skie mu za rzu co no za -

bój stwo post. Fe lik sa Wit ma na i usi ło wa nie za bój stwa kil ku in nych

po li cjan tów. Kniew skie mu zaś – usi ło wa nie po zba wie nia ży cia przod.

Skrzy nec kie go oraz po ste run ko wych Ro sło nia, Igiel skie go i Zie liń -

skie go.

I WY ROK 
Trój ka ko mu ni stycz nych ter ro ry stów sta nę ła przed war szaw skim są -

dem do pie ro 19 sierp nia, kie dy po zwo lił na to stan ich zdro wia. By li

są dze ni w try bie do raź nym, ale w peł nym ma je sta cie pra wa. Skład

orze ka ją cy sta no wi li sę dzio wie: Jan Gu miń ski (prze wod ni czą cy) oraz

Mi ron Chy czew ski i Jan Ry ka czew ski. Oskar żo nych bro ni ło trzech

zna nych sto łecz nych ad wo ka tów: Du racz, Ru dziń ski i Pas chal ski. 

Ża den z bo jów ka rzy do wi ny się nie po czu wał. Twier dzi li, że nie

mie li za mia ru za bi jać ani po li cjan tów, ani prze chod niów. Że strze la -

li tyl ko w obro nie wła snej. Przy zna li się je dy nie do przy na leż no ści

do par tii ko mu ni stycz nej i za mia ru do ko na nia za ma chu na pro wo ka -

to ra. Do pie ro po 28 lip ca, kie dy ko mu ni stycz ni to wa rzy sze za bi li

Cech now skie go, Hib ner przy znał, że to on był ich ce lem.

– Strze lam do sko na le – mó wił przed są dem Hib ner. – 12 lat na le żę
już do bo jów ki i wsku tek te go wiem, gdzie na le ży strze lać (…). Pod czas
uciecz ki mógł bym du żo lu dzi po za bi jać, ale nie zro bi łem te go (…). Mo -
głem po za bi jać po li cjan tów, ale nie chcia łem te go zro bić. Strze la łem
w górę, bo chcia łem tyl ko po wstrzy mać po ścig. 

Pro ku ra tor Sko czyń ski ri po sto wał: – Tłu ma cze nie się oskar żo nych, że
nie mie li za mia ru za bi jać, lecz chcie li za stra szyć (…), nie jest zgod ne
z rze czy wi sto ścią, gdyż po stę po wa nie ich po cią gnę ło kil ka na ście ofiar

w ran nych i za bi tych. W imię więc ła du, po rząd ku pu blicz ne go i spra wie -
dli wo ści żą dam ka ry śmier ci dla wszyst kich oskar żo nych.

W swo im ostat nim sło wie Wła dy sław Hib ner jesz cze raz pod kre ślił,

że nie chciał śmier ci swo ich ofiar. Hen ryk Rut kow ski zrzekł się gło -

su, Wła dy sław Kniew ski na to miast pro sił o uła ska wie nie. Na stęp ne -

go dnia sąd ogło sił wy rok, ska zu jąc trzech bo jów ka rzy na ka rę śmier ci.

Pre zy dent Rze czy po spo li tej nie sko rzy stał z pra wa ła ski. Zo sta li stra -

ce ni 21 sierp nia 1925 r. o godz. 4.30 na sto kach war szaw skiej Cy ta -

de li. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Ga ze ta Po li cji Pań stwo wej i Ad mi ni stra cji”

Ceremonia pogrzebowa poległego w akcji posterunkowego Feliksa Witmana rozpoczęła się
przed południem 21 lipca 1925 r. w kościele św. Barbary na Koszykach. Uczestniczyli w niej
m.in. minister spraw wewnętrznych Władysław Raczkiewicz, zastępca komendanta głównego
PP nadinsp. Henryk Wardęski oraz zastępca komisarza rządu m.st. Warszawy Józef
Moldenhawer. Kondukt pogrzebowy przy dźwiękach orkiestry policyjnej przemaszerował
centralnymi ulicami stolicy na Cmentarz Powązkowski. W ostatniej drodze tragicznie
zmarłemu policjantowi towarzyszyły tysiące mieszkańców Warszawy. Feliks Witman miał 31 lat,
pozostawił żonę i dwuletnie dziecko. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Zasługi, który
wręczono wdowie po nim

Z li stu za stęp cy ko mi sa rza rzą du m.st. War sza wy Jó ze fa Mol -
den ha we ra, skie ro wa ne go do ko men dan ta głów ne go Po li cji
Pań stwo wej Ma ria na Bo rzęc kie go (pi sow nia ory gi nal na):
Dzień 17 lip ca br. za no to wał się w hi sto rii po li cji war szaw skiej
tra gicz nie, a jed no cze śnie tak pięk nie ze wzglę du na ofiar ne
i peł ne po świę ce nia czy ny funk cjo na riu szów po li cji, któ rzy, nie
zwa ża jąc na nie bez pie czeń stwo, gro żą ce ich ży ciu, uję li
po krwa wem zma ga niu się 3-ch nie bez piecz nych dla pań stwa
zło czyń ców.
Ni niej szym skła dam ser decz ne po dzię ko wa nie i uzna nie
wszyst kim funk cjo na riu szom po li cji bio rą cym udział w wy żej
wy mie nio nej ak cji, za koń czo nej bo ha ter ską śmier cią Wit ma -
na Fe lik sa, post. 8-go ko mi sar ja tu po li cji.
Za szczyt przy no si Pa nu, Pa nie Ko men dan cie, prze wo dze nie
tak dziel ne mu kor pu so wi po li cji, któ re mu Pan umiał wpo ić po -
czu cie obo wiąz ku i ofiar no ści służ bo wej.

Za ko mi sa rza rzą du (–) Mol den ha wer
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Rok 2009 to rok „upad ku” służ by kan dy dac kiej w for ma -
cjach uzbro jo nych nie wcho dzą cych w skład sił zbroj nych,
w tym w Po li cji, na sku tek uza wo do wie nia Sił Zbroj nych
Rze czy po spo li tej Pol skiej. Wśród po li cjan tów sta no wią cych
ka drę do wód czą pod od dzia łów służ by kan dy dac kiej po ja wia
się wie le py tań i wąt pli wo ści zwią za nych przede wszyst kim
z dal szą służ bą w Po li cji. Ci (czyt. by li po li cjan ci ka dry do -
wód czej) bar dziej „szczę śli wi”, któ rym prze ło że ni po zwo lą
da lej wy peł niać sło wa ro ty po li cyj ne go ślu bo wa nia w ma cie -
rzy stych od dzia łach bądź sa mo dziel nych pod od dzia łach pre -
wen cji Po li cji przy naj mniej na ra zie mo gą być spo koj ni
o dal sze lo sy w służ bie. Na to miast Ci, dla któ rych prze ło że -
ni (a ta cy nie ste ty są) nie wi dzą miej sca w swo ich jed nost -
kach, ma ją dwa wyj ścia. Pierw sze to przej ście w za słu żo ny
stan spo czyn ku, chy ba że nie na by ło się praw eme ry tal nych.
Z ko lei dru gie spro wa dza się do szu ka nia pra cy w in nych
jed nost kach te re no wych, co wy da je się do brym roz wią za niem,
pod wa run kiem że są wol ne eta ty od po wia da ją ce do tych cza -
so we mu za sze re go wa niu oraz wie dzy i do świad cze niu 
na by te mu przez la ta służ by, śmia ło moż na po wie dzieć –
w spe cy ficz nych wa run kach. W tym miej scu na su wa się py -
ta nie: czy z uwa gi na ko niec służ by kan dy dac kiej w Po li cji
po li cjan ci ka dry do wód czej po win ni zmie niać spe cy fi kę do -
tych czas wy ko ny wa nej służ by, np. na służ bę kry mi nal ną, jak
rów nież, w ra zie ko niecz no ści, prze cho dzić na niż sze sta no -
wi ska służ bo we? Z pew no ścią zda nia bę dą po dzie lo ne. Nie -
mniej jed nak, opie ra jąc się na zmia nach or ga ni za cyj nych
sprzed kil ku ty go dni (prze su nię cie po li cjan tów ze Szko ły Po -
li cji w Ka to wi cach do jed no stek te re no wych gar ni zo nu ślą -
skie go), moż na przy jąć, że rów nie do brym roz wią za niem dla
po li cjan tów by łej ka dry do wód czej służ by kan dy dac kiej by -
ło by za cho wa nie po sia da nych eta tów do cza su przej ścia
na eme ry tu rę bądź prze nie sie nia do in nej jed nost ki. Tzn. po -
li cjan ci w sy tu acji, w któ rej prze ło żo ny jest na NIE za dal -
szym po zo sta niem w ma cie rzy stej jed no st ce, prze cho dzi li by
z do tych cza so wym eta tem do in nej jed nost ki te re no wej, a Ci,
któ rzy chcą i mo gą po zo stać w ak tu al nym miej scu pra cy, za -

cho wu ją rów nież eta ty, oczy wi ście przy zmia nie do tych cza -
so we go za kre su obo wiąz ków. Wy da je się, że sko ro moż na
by ło za cho wać eta ty jed nym funk cjo na riu szom, to i moż -
na dru gim, zwłasz cza że te z od dzia łów i sa mo dziel nych pod -
od dzia łów pre wen cji są ge ne ral nie niż sze.

W pa rze z „li kwi da cją” służ by kan dy dac kiej idzie zmia -
na do tych cza so wych struk tur or ga ni za cyj nych od dzia łów
i sa mo dziel nych pod od dzia łów pre wen cji Po li cji. Na le ży
przy tym zwró cić uwa gę na fakt, że umie jęt ność wpro wa -
dza nia re form do wo dzi o zdol no ści or ga ni za cji do ada pta -
cji do cią głych i szyb kich zmian w oto cze niu. Obec nie suk ces
osią ga ją wy łącz nie te or ga ni za cje, któ re po tra fią do sto so -
wać swo je we wnętrz ne struk tu ry i spo so by za rzą dza nia
do ak tu al nych po trzeb. Dla te go Po li cja nie mo że być or ga -
ni za cją za mknię tą na wpro wa dza nie zmian, po nie waż ich
do ko ny wa nie ma na ce lu po pra wę funk cjo no wa nia in sty tu -
cji i osią ga nie przez nią lep szych wy ni ków. Przy czym ko -
niecz na jest świa do mość te go, że sa ma zmia na nie mo że być
tyl ko ce lem sa mym w so bie. Po nad to na le ży pa mię tać, że
wdro że nie zmian wy ma ga w szcze gól no ści okre śle nia czy -
tel ne go spo so bu ich wcie le nia oraz wy ja śnie nia po trze by ich
wpro wa dze nia. Nie jest to jed nak moż li we bez za an ga żo -
wa nia w ten pro ces za in te re so wa nych po li cjan tów, gdyż
umoż li wie nie współ uczest ni cze nia w pla no wa niu i wpro -
wa dza niu re form po wo du je utoż sa mia nie się z wdra ża ną
zmia ną i trak to wa nie jej ja ko wła snej i ko rzyst nej. Dla te -
go prze kształ ce nie struk tur or ga ni za cyj nych od dzia łów i sa -
mo dziel nych pod od dzia łów pre wen cji Po li cji, po dyk to wa ne
m.in. obiek tyw nym czyn ni kiem, ja kim jest uza wo do wie nie
pol skiej ar mii, po win no być po prze dzo ne przed sta wie niem
ja snych i pre cy zyj nych za ło żeń, co umoż li wi ło by po li cjan -
tom ka dry do wód czej służ by kan dy dac kiej pod ję cie dzia łań
od no śnie do dal szej ka rie ry za wo do wej w Po li cji. �

dr Ro bert So cha
do wód ca Kom pa nii Pre wen cji Służ by Kan dy dac kiej

Sa mo dziel ne go Pod od dzia łu Pre wen cji Po li cji 
w Biel sku -Bia łej

De cy zja nr 359 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji re gu lu ją ca no we za -

sa dy funk cjo no wa nia od dzia łów pre wen cji wej dzie w ży cie 1 stycz -

nia 2010 ro ku. Do te go dnia z po li cyj nych sze re gów znik nie służ ba

kan dy dac ka (obec nie to jesz cze nie co po nad 800 lu dzi). Zmie ni się

tak że or ga ni za cja OPP.

– Li kwi da cja po do ddzia łów służ by kan dy dac kiej z pew no ścią ob -

ni ży moż li wo ści kie ro wa nia po li cjan tów do służ by pa tro lo wej, ale nic

na to nie po ra dzi my – mó wi mł. insp. Je rzy Czwar no z Głów ne go

Szta bu Po li cji. – Mniej bę dzie też środ ków spe cjal nych w od dzia łach

pre wen cji, bę dą za to no wo cze śniej sze, bar dziej wy daj ne. Po pro stu

Po li cja ku pu je ty le, na ile ją stać. Na stą pi na to miast wzmoc nie nie

od dzia łów pre wen cji w naj więk szych aglo me ra cjach w kra ju, gdzie

wy stę pu je naj więk szy nie do sta tek w służ bie pa tro lo wej.

Sko rzy sta ją: Ka to wi ce, w któ rych bę dzie 7 kom pa nii w miej sce do -

tych cza so wych 6 i plu to nu wzmoc nie nia, Kra ków i Po znań, ma ją ce

do tąd po 3 kom pa nie, bę dą mia ły po 4 kom pa nie. Eta tów do ło żo no

tak że war szaw skim OPP – choć w sto li cy licz ba kom pa nii zmniej szy

się z 17 do 13, to wszyst kie bę dą za wo do we. Ge ne ral nie kom pa nie

we wszyst kich od dzia łach w kra ju bę dą ta kie sa me, jak obec nie. Do -

tych cza so wy nor ma tyw okre ślał etat kom pa nii na 100 po li cjan tów.

W no wych struk tu rach po pierw szym stycz nia 2010 ro ku każ da kom -

pa nia bę dzie li czyć 94 po li cjan tów, czy li ty le sa mo, co obec nie po od -

li cze niu za łóg wy rzut ni.

Ko niec służ by kan dy dac kiej bę dzie miał też wpływ na struk tu rę

ka dry do wód czej – nie dla każ de go bę dzie miej sce do wód cy.

– W struk tu rach OPP dą ży li śmy do utra ty jak naj mniej szej licz by

sta no wisk do wód czych, ale z za cho wa niem roz sąd ne go nor ma ty wu

od po wied nie go dla da ne go pod od dzia łu – mó wi mł. insp. Czwar no.

– Nie mo gę w tej chwi li do kład nie po wie dzieć, ilu osób bę dzie ta

kwe stia do ty czy ła, po nie waż to sprawy ka dro we. Z pew no ścią nie 

bę dzie to tak że ozna cza ło utra ty pra cy, ale je stem pe wien, że ci 

lu dzie przy swo im do tych cza so wym do świad cze niu po li cyj nym do -

sko na le po ra dzą so bie i na in nych sta no wi skach. Gdzie, bę dzie to już

za le ża ło od nich sa mych, no i od po li ty ki ka dro wej po szcze gól nych

ko men dan tów wo je wódz kich. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. An drzej Mi tu ra

? OPP po no we mu
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To napis na pamiątkowej koszulce uczestników Biegu
Katorżnika, jednego z najcięższych, najbardziej
ekstremalnych biegów w Polsce, którego V edycja
odbyła się 16 sierpnia 2009 r. przy jeziorze Posmyk
koło Lublińca.

Wwyścigu po jeziorze, bagnach i bezdrożach, zorganizowanym

przez Woj sko wy Klub Bie ga cza „Me ta” w Lu bliń cu, oprócz

przed sta wi cie li woj ska wzię li też udział po li cjan ci z wie lu

jed no stek w kra ju, w tym m.in. i my, czy li: mł. asp. Se ba stian Ma tu -

szew ski z Od dzia łu Pre wen cji Po li cji w War sza wie i sierż. Mar cin Gie -

rek z Ko mi sa ria tu Wod ne go Po li cji w Kra ko wie. Na tra sie spo tka li śmy

tak że po li cjan tów ze Sło wa cji. 

Pierw szy etap tra sy wy zna czo no po li nii brze go wej je zio ra, gdzie

naj bar dziej uciąż li we by ły ostre tra wy, prze ci na ją ce na mo czo ną skó -

rę na rę kach i no gach. W kość da wa ła tak że nie rów na głę bo kość dna,

z doł ka mi prze kra cza ją cy mi 1,80 m. Upa dek gro ził uga sze niem pra -

gnie nia wo dą pro sto z je zio ra. Na stęp nym eta pem tra sy, gdzie wśród

ki bi ców za sia da ły je dy nie pa ją ki wod ne, ża by i pi jaw ki, był dłu gi rów

me lio ra cyj ny z lo do wa tą wo dą. Głę bo kość ro wu nie du ża, oko -

ło 1,50 m. Wy peł nio ny był – przy pra wia mnie to do dziś o dresz cze –

ko rze nia mi, ko na ra mi i Bóg wie czym jesz cze. Wszyst ko to nie mi ło -

sier nie obi ja ło nam ko la na, pisz cze le i czę sto kroć po wo do wa ło

upa dek twa rzą w toń te go ro wu... o spe cy ficz nym za pa chu. Że by nie

by ło za ła two, brze gi ro wu ob le pia ła błot ni sta bre ja, któ ra po wo do wa -

ła, że ru chy wy cho dzą cych lub – le piej uj mu jąc – wy czoł gu ją cych się

z ro wu bie ga czy wy glą da ły tak, jak by tań czy li na lo dzie. Gwiaz dy tań -

czą na lo dzie? Mmm… cóż, moż na tak to na zwać, tym bar dziej że

w im pre zie uczest ni czy ło

wie le zna nych i sza no wa nych

osób, z gen. Ro ma nem Po lko,

któ ry po ka zał swą si łę cha rak -

te ru i mi mo kon tu zji do biegł

do me ty. 

Ukształ to wa nie te re nu

bie gu zmie nia ło się z mi nu ty

na mi nu tę. Or ga ni za to rzy za -

dba li, by wy si łek nie był mo -

no ton ny i na tra sie usta wi li

kil ka prze szkód te re no wych.

Wspi na li śmy się m.in. po dra -

bin ce z lin lub na ba ry ka dę

z be lek, czoł ga li śmy pod mo -

stem lub w tu ne lach itp.

Wszyst ko po wo do wa ło otar cia na skór ka, szcze gól nie na łok ciach i ko -

la nach. W koń co wej czę ści bie gu – moż na po wie dzieć, że na de ser –

przy go to wa no nam me gaw cią ga ją ce bło to, o kon sy sten cji gę ste go

bu dy niu, się ga ją ce miej sca mi po sa me bar ki. Opusz cze nie te go trzę -

sa wi ska wy ma ga ło czę sto kroć po mo cy oso by trze ciej, więc w tym

miej scu dzię ku ję mo je mu ko le dze Mar ci no wi za po moc ną

dłoń. I wresz cie ostat ni sprint i upra gnio na me ta po oko ło 13 km.

Na me cie na gro da – 6-ki lo gra mo wa pod ko wa ka torż ni ka za ło żo -

na na szy ję. Czas 2 godz. 8 min, jak na pierw szy raz okay, miej sca 87.

i 88., więc też nie źle. Uczest ni ków łącz nie ty siąc, po dwu stu w każ -

dym bie gu. Zmę cze ni, umo ru sa ni w bło cie, po obi ja ni, lecz szczę śli -

wi… w koń cu je ste śmy KA TORŻ NI KA MI!!! �

SE BA STIAN MA TU SZEW SKI 
zdj. ar chi wum ka torż ni ków 
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Andrzej Kamiński na trasie I Biegu Katorżnika

Katuje,
upadla
i miesza
z błotem

Start do katorżnika (w środku w białej (jeszcze) koszulce 
na ramiączka Maciej Wojciechowski

Błoto smakuje całkiem dobrze…
w porównaniu z jego zapachem –
Sebastian Matuszewski i Marcin
Gierek na mecie
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Ro bią to, co lu bią. Dla sie bie, wła sne go zdro wia, ale

tak że... dla służ by. Spraw ny po li cjant mniej kosz -

tu je i jest sku tecz niej szy. War to, że by pa mię ta li

o tym prze ło że ni. A z tym jest róż nie w ca łej Pol sce.

Nie któ rzy sze fo wie uła twia ją tre no wa nie, in ni nie chcą

sły szeć na wet o wy ma ga nym WF raz w ty go dniu. A nie

ma co ukry wać, że po li cjan ci (ale tak że pra cow ni cy cy -

wil ni) po dej mu ją tre ning wła snym kosz tem, po świę ca -

jąc czas wol ny, pie nią dze i ja kąś część ży cia ro dzin ne go.

Po co im rzu cać jesz cze kło dy pod no gi? 

Zwy cięz cy za wsze mó wią, gdzie pra cu ją. Jest wte dy

chwa ła i dla jed nost ki. Ko men dan ci są wte dy dum ni.

Nie wszy scy jed nak mo gą zwy cię żać, a war to do ce nić

ich wy si łek. Oni sta ją się spraw niej szy mi, zdrow szy mi

ludź mi, spraw niej szy mi, zdrow szy mi po li cjan ta mi. 

W im pre zach w Lu bliń cu bie gnie wie lu po li cjan tów.

Nie do tar li śmy do wszyst kich, nie każ dy na li ście star -

to wej po dał, że jest „z firmy”. 

Za miesz cza my syl wet ki kil ku za le d wie po li cyj nych

ka torż ni ków. Miej sca od pierw sze go do... nie waż ne. Li -

czą się wy si łek i do bra za ba wa. Wte dy moż na za po mnieć

na wet o sze fie utrud nia ją cym wy jaz dy na za wo dy. 

Mł. asp. Se ba stian Ma tu szew ski (31 lat)
To on przy słał do nas re la cję z te go rocz ne go zma ga nia

ka torż ni ków. W Po li cji pra cu je od 11 lat, od po cząt ku,

od służ by kan dy dac kiej w OPP ko men dy sto łecz nej.

Obec nie jest do wód cą plu to nu. 

Od dzie ciń stwa in te re so wał

go sport, a szcze gól nie spor ty

wal ki. Jest in struk to rem ka ra te

ky oku shin. Ma trze cie kyu.

W ubie głym ro ku na mi strzo -

stwach w WSPol. w Szczyt nie

zdo był w tur nie ju trze cie miej -

sce. Na za wo dach zo ba czył

u ko le gi ulot kę na te mat eks tre -

mal nych bie gów or ga ni zo wa -

nych przez woj sko wy klub z Lu bliń ca. 

Rok te mu star to wał w SP w Słup sku w fi na le tur nie -

ju par pa tro lo wych. Za jął dru gie miej sce w kon ku ren cji

strze lec kiej. Bie ga niem za in te re so wał się dwa la ta te -

mu. W ubie głym ro ku wy star to wał po raz pierw szy

w Bie gu Prze ła jo wym „O nóż ko man do sa”, gdzie dy -

stans kil ku na stu ki lo me trów po ko nu je się w umun du ro -

wa niu i bu tach służ bo wych. Tam, jak sam mó wi, zła pał

bak cy la bie ga nia. W mar cu te go ro ku po ko nał tra sę pół -

ma ra to nu war szaw skie go Car re fo ura. 

– Po bie głem ka torż ni ka, że by się spraw dzić – uśmie -

cha się. – War to w ży ciu po dej mo wać ta kie wy zwa nia.

Te raz na ba wi łem się kon tu zji, więc nie wiem, czy po ja -

dę na bieg „O nóż ko man do sa”, ale za rok na pew no wy -

star tu ję w ka torż ni ku. Choć bym na wóz ku miał go

prze je chać! Jak ktoś raz spró bu je, to nie ma si ły, mu si

być za rok. Żo na Ewa, też po li cjant ka z OPP, na ra zie

tyl ko ro bi ła zdję cia, za strze ga się, że nie ma za mia ru, ale

kto wie, kto wie… 

Pod insp. Ma ciej Woj cie chow ski (35 lat) 
Wy kła dow ca Za kła du Wy szko le nia Spe cjal ne go WSPol.

w Szczyt nie. W Po li cji od 15 lat. W tym ro ku wy grał

m.in. ma ra ton po li cjan tów w Dęb nie, pół ma ra ton w Pi -

le, re pre zen to wał pol ską Po li cję na mi strzo stwach świa -

ta po li cjan tów i stra ża ków w Van co uver (pi sa li śmy o tym

we wrze śnio wym nu me rze, przywiózł stamtąd 3 złote

medale i 1 srebrny). 

W Bie gu Ka torż ni ka wy star to wał

po raz dru gi. Rok te mu był de biut, bar -

dziej spo koj ny, kon tro l ny, „w ce lu wy ba -

da nia”. For mu ła by ła in na: pierw sze go

dnia by ły bie gi eli mi na cyj ne, na stęp ne -

go ści sły fi nał. Bie gacz ze Szczyt na za -

kwa li fi ko wał się do ostat nie go eta pu,

ale ze wzglę du na cięż kie wa run ki (bar -

dzo ni ska tem pe ra tu ra, tak że wo dy

w ro wach na tra sie) i dal sze pla ny star -

to we nie pod szedł do fi na łu. W tym ro -

ku za wo dy trwa ły dzień. Zor ga ni zo wa no

pięć bie gów (start co go dzi nę) i zwy -

cięz ca każ de go trak to wa ny jest jak 

rów no rzęd ny trium fa tor ca łej im pre zy. Ma ciej 

Woj cie chow ski swój bieg wy grał z du żą prze wa gą.

Na me cie do stał Zło tą Pod ko wę Ka torż ni ka. Ry wa li zo -

wał tak że w zma ga niach ze spo ło wych. Bie gnąc w bar -

wach Pu ma Run ning Te am, za jął wraz z ze spo łem

dru gie miej sce. 

– Przy go to wa nia? – uśmie cha się. – Trze ba po pro stu

bie gać. Bu ty owi ną łem ta śmą kle ją cą, że by nie roz wią -

za ły się sznu ro wa dła po za cze pie niu o za to pio ne ga łę -

zie. Nie uży wa łem ochra nia czy na go le nie ani

rę ka wi czek. Za kła dam to, co mam już prze cho dzo ne

i bie gnę. Ka torż ni ka spró bo wa ły tak że mo je dzie ci – Ju -

lia (9 lat) i Ja kub (11 lat). Tam nie ma ta ry fy ulgo wej.

Ma ły ka torż nik to ostat nie pół to ra ki lo me tra bie gu

otwar te go. Te sa me prze szko dy, ta sa ma tra sa. Za rok

zno wu wy star tu je my! 
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Biegają, bo chcą. Startują w imprezach. Czasami w resortowych, czasami w ogólnodostępnych, 
gdzie prowadzone są klasyfikacje branżowe. Nie zawsze jednak podają, gdzie służą. Reguły nie ma. 

Jedni ujawniają, że są policjantami, inni biegną incognito.

Lu bią się spraw dzać

�
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Alek san dra Sa ra ceń 
Pi sa li śmy o niej w czerw co wym

nu me rze „Po li cji 997”. W ka torż -

ni ku wy star to wa ła w bar wach Pu -

ma Run ning Te am, zaj mu jąc

dru ży no wo dru gie miej sce, in dy -

wi du al nie ósme. 

– Za pi sał mnie Ma ciek Woj -

cie chow ski – mó wi. – To by ło 

ty dzień po mi strzo stwach w Van -

co uver (zdobyła tam 1 złoty i 

2 brązowe medale). Sam bieg ma

nie wie le wspól ne go z bie ga niem.

Wo da, bło to, prze szko dy. Bu ty

ob wią za łam ta śmą, na go le nie 

za ło ży łam ochra nia cze pił kar skie,

ale na twa rzy do dziś mam otar -

cia. Kil ka ra zy tak wpa dłam w bło to, że mnie za ssa ło, po mo gła mi

wyjść ja kaś dziew czy na. Nie wiem, czy po bie gnę w przy szłym ro ku,

zo ba czy my, ja kie bę dą ter mi ny in nych star tów. W bie gu „O nóż ko -

man do sa” po bie gnę na pew no. 

Post. Pa weł Ku na (26 lat) 
W Po li cji od 5 ma ja br. Obec nie na kur sie pod sta wo wym w Szczyt nie.

Ma przy dział do OPP KSP. Bie ga re gu lar nie od 2006 r. 

W Bie gu Ka torż ni ka brał udział już po raz trze ci, choć ja ko po li -

cjant pierw szy. 

– Do wie dzia łem się o nim przy pad ko wo pod czas pół ma ra to nu war -

szaw skie go w 2007 r. – wspo mi na. – Zo ba czy łem ulot kę, na mó wi łem

ko le gę z BOR i wy star to wa li śmy. Ge ne ral -

nie przy go to wy wa li śmy się do ma ra to nu

war szaw skie go, trzy la ta te mu bie głem

pierw szy swój ma ra ton. W ka torż ni ku li czy

się do bra za ba wa i wspa nia ła at mos fe ra

na tra sie, wszy scy so bie po ma ga ją. 

W tym ro ku za jął 12. miej sce w swo im

bie gu. 

– Dla cze go to ro bię? – za my śla się

na chwi lę. – Lu bię to, jest z te go du ża sa -

tys fak cja. Ze spor tem wy czy no wym ni gdy

nie mia łem nic wspól ne go. Na pierw szy tre ning bie go wy po sze dłem

z ko le gą i oka za ło się, że w ogó le nie mam kon dy cji. Za czą łem nie -

mal od ze ra i… efek ty są. Te raz to dla mnie przy jem ność. Nie któ rzy

się dzi wią, ale ja im tłu ma czę – ty wo lisz spę dzić wie czór w ba rze, a ja

wo lę prze biec 20 km. I wte dy je stem szczę śli wy! 

Mł. asp. Mi chał Dy mer ski (31 lat) 
In struk tor w Za kła dzie Wy szko le nia Spe cjal ne go WSPol. w Szczyt -

nie. Na co dzień tre nu je ju do. Jest ak tu al nym wi ce mi strzem Pol ski

w ju do w ka te go rii ma sters i brą zo wym me da li stą mi strzostw Eu ro -

py ma sters. Na te go rocz ne mi strzo stwa Sta re go Kon ty nen tu pew nie

się nie wy bie rze ze wzglę du na kosz ty – za wo dy or ga ni zo wa ne są 

we Wło szech, ubie gło rocz ne by ły

w Pra dze. 

Z bie ga niem nie miał wcze śniej

wie le wspól ne go. Ra czej si łow nię

trak to wał ja ko uzu peł nie nie tre nin gu.

Chciał jed nak spraw dzić się w czymś

no wym i spró bo wał. 

– Ka torż nik to su per im pre za –

wy zna je. – Nie ja dę tam po lau ry. Start

trak tu ję w ka te go riach przy go dy. Re -

ali zu ję się na ma cie. Za rok na pew no zno wu jed nak po ja dę po bie gać

po ba gnach. 

Dru ży na OPP we Wro cła wiu 
Na star cie ka torż ni ka sta nął tak że ze spół re pre zen tu ją cy wro cław -

ski od dział pre wen cji, któ ry ry wa li zo wał w kla sy fi ka cji dru ży no wej.

Te am mu siał skła dać się z pię ciu osób, w tym jed nej ko bie ty. Każ dy

za wod nik star to wał w bie gu o in nej go dzi nie. Dol no ślą scy po li cjan -

ci w kon ku ren cji Ga ler nik Te am wy wal czy li 25. miej sce wśród 33

skla sy fi ko wa nych dru żyn. 

Bie gli: pod kom. An drzej Ka miń ski (37 lat, 13,5 ro ku w Po li cji) –

do wód ca kom pa nii pre wen cji służ by kan dy dac kiej OPP we Wro -

cła wiu, przez wie le lat upra wiał ta ekwon do; asp. Pa weł Li sek (36

lat, 9 lat służ by) – do wód ca dru ży ny, w cza sie wol nym bok su je

na Gwar dii; sierż. Łu kasz Na pie ra ła (22 la ta, 2 la ta w Po li cji); sierż.

Ka ta rzy na Paź dzior, pra cu je w Wy dzia le Kon wo jo wym KWP we Wro -

cła wiu, w tym ro ku star to wa ła tak że w Mi strzo stwach Po li cji w Pły -

wa niu Dłu go dy stan so wym „Wpław przez Kie krz”; mł. asp.

Krzysz tof Za jąc (31 lat, 8,5 ro ku służ by) – do wód ca dru ży ny, zaj mu -

je się tak że kul tu ry sty ką i wy ci ska niem sztan gi le żąc. Bie ga nie trak -

tu ją jak ćwi cze nie ae ro bo we do in nych dys cy plin. 

Po za Ga ler ni kiem wy star to wał in dy wi du al nie tak że sierż. 

Ra fał Kło siń ski z wro cław skie go OPP (24 la ta, w Po li cji od lat 2). 

Udział po li cjan tów z OPP w bie gach or ga ni zo wa nych przez wo -

ja ków z Lu bliń ca stał się już tra dy cją. Pierw sze za wo dy wy szu kał 

st. sierż. Ma rek Świą tek, obec nie funk cjo na riusz KMP we Wro cła -

wiu. Za czę ło się od „no ża ko man do sa”, a te raz dol no ślą scy po li cjan -

ci bio rą udział we wszyst kich trzech bie gach (Ma ra ton Ko man do sa,

Bieg Prze ła jo wy „O nóż ko man do sa” i Bieg Ka torż ni ka), zdo by wa -

jąc w ten spo sób „Lu bli niec kie go Szle ma Bie go we go”. Po li cjan ci

z OPP za wsze ry wa li zo wa li w tych bie gach z wro cław ski mi an ty -

ter ro ry sta mi. 

– To jest świet na za ba wa – mó wi pod kom. An drzej Ka miń ski. –

Cie szę się, że do łą cza ją do nas mło dzi po li cjan ci, któ rym przy pa dła

do gu stu ta ka for ma re kre acji i dba ło ści o kon dy cję fi zycz ną. Star -

tu je my oczy wi ście i w in nych bie gach, ale tyl ko wte dy, gdy nie ma

roz gry wek li go wych. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (3), Be ata Wło dar czyk -Dmi truk (1) i z ar chi wum ka torż ni ków 
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Drużyna OPP we Wrocławiu. Stoją od lewej: asp. Paweł Lisek, sierż.
Łukasz Napierała, podkom. Andrzej Kamiński, sierż. Katarzyna
Paździor, mł. asp. Krzysztof Zając i sierż. Rafał Kłosiński

�

�
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Po móż so bie sam (8)

Kotwiczenie to jedna z najbardziej
znanych i skutecznych technik,
dzięki której możemy wywołać
dowolny stan emocjonalny. Polega
na skojarzeniu danego bodźca
z naszą na niego reakcją.

Chy ba każ dy sły szał o od ru chu wa run -

ko wym Paw ło wa. Otóż uczo ny, da jąc

psom je dze nie, włą czał w tym mo -

men cie dzwo nek. Zwie rzę ta wy dzie la ły śli -

nę, co jest na tu ral ną re ak cją na po si łek.

Po pew nym cza sie psy śli ni ły się już tyl ko

na sam dźwięk dzwon ka. Bo dziec, w tym

wy pad ku dzwo nek, stwo rzył na ty le sil ne

neu ro lo gicz ne po łą cze nie z wy dzie le niem

śli ny, że po wstał od ruch wa run ko wy. I je śli

przyj rzy my się na szym za cho wa niom, stwier -

dzi my, że re agu je my iden tycz nie jak te zwie -

rzę ta. Na przy kład wi dząc la ta ją ce go wo kół

nas ko ma ra, nie za sta na wia my się, co zro bić,

aby go uni ce stwić, tyl ko wy ko nu je my au to -

ma tycz nie ta kie ru chy rąk, aby go za bić.

Ko twi cze nie po le ga na sko ja rze niu, wła -

śnie na za sa dzie od ru chu wa run ko we go,

bodź ca ze sta nem emo cjo nal nym. Każ dy

z nas za kła da ko twi cę, ro bi my to jed nak nie -

świa do mie – np. sły szy my me lo dię, któ ra ko -

ja rzy się z mi łym prze ży ciem z prze szło ści,

wte dy na tych miast po pra wia się nam na strój. 

Mo że my też ko twi czyć w spo sób świa -

do my.

1. Usiądź wy god nie, od pręż się. 

2. Wy bierz stan emo cjo nal ny, któ ry

chcesz za ko twi czyć, mo że to być np. ra dość,

mi łość, po czu cie pew no ści sie bie, wzmoc -

nie nie mo ty wa cji.

3. Przy go tuj ko twi ce – ki ne stetycz ną,

wi zu al ną i słu cho wą. Je śli chcesz wzmoc nić

np. swo je mo ty wa cje, wy bierz gest, któ rym

bę dziesz przy wo ły wać stan by cia zmo ty wo -

wa nym. Mo że to być np. złą cze nie kciu ka

z pal cem wska zu ją cym lub ob ję cie le we go

nad garst ka pra wą dło nią. Jest to ko twi ca ki -

ne ste tycz na. Na stęp nie wy bierz ko twi cę wi -

zu al ną – mo że nią być znak gra ficz ny lub

ob raz, np. sa mo lot. I wresz cie ko twi ca słu -

cho wa – wy po wiedz w my ślach sło wo (np.

„tak”) lub zda nie, któ re naj bar dziej pa su je

do sta nu, któ ry chce my osią gnąć.

4. Wy wo łaj stan emo cjo nal ny. Przy po -

mnĳ so bie sy tu ację, w któ rej czu łeś się naj -

bar dziej zmo ty wo wa ny. Mo że ona po cho dzić

z nie da le kiej prze szło ści, ale tak że z dzie ciń -

stwa. Stwórz jej ży wy, ko lo ro wy ob raz, zo -

bacz lu dzi, któ rzy jej to wa rzy szy li, usłysz

tam te dźwię ki, po czuj tam te za pa chy –

po pro stu po rusz wszyst kie swo je zmy -

sły. I wejdź w ten ob raz, je śli do tej po ry

by łeś tyl ko ob ser wa to rem. 

5. Złam stan emo cjo nal ny. Ode tchnĳ

chwi lę. Po myśl o czymś zu peł nie in nym, np.

po licz, ile w po ko ju jest rze czy w ko lo rze

czer wo nym.

6. Po now nie wy wo łaj stan emo cjo nal -

ny, a w mo men cie, kie dy osią gniesz mak sy -

mal ną in ten syw ność je go prze ży wa nia,

za rzuć – w do wol nej ko lej no ści – wy bra ne

wcze śniej ko twi ce, czy li obej mĳ pra wą

dło nią le wy nad gar stek, wy obraź so bie sa mo -

lot, wy po wiedz w my ślach „tak”.

Ob ser wuj zmia nę w emo cjach. Je śli uwa -

żasz, że odczu cie, któ re chcia łeś osią gnąć,

jest zbyt sła be, po wtórz ćwi cze nie – zwiększ

in ten syw ność wspo mnień i wy stę pu ją cych

tam emo cji. Mo żesz też zwięk szyć si łę bodź -

ca przez sil niej szy do tyk, gło śniej szy dźwięk,

wy raź niej szy ob raz.

Pa mię taj!

Ko twi ca mu si być wy jąt ko wa, nie po win -

na być ko ja rzo na z in ny mi za cho wa nia mi.

Ko twi czyć moż na za rów no sta ny przy wo -

ły wa ne we wspo mnie niach, jak i ujaw nia ją ce

się tu i te raz.

Aby ko twi ca utrzy ma ła swą in ten syw ność,

na le ży po wta rzać ją co naj mniej raz w mie -

sią cu. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
konsultacja Magdalena Samorańska, 

psycholog z Komendy Stołecznej Policji
zdj. An na Kraw czyń ska

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.

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.
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Klub MOrd – co to za tajemnicza organizacja, której jest Pani
honorowym prezesem? 

– Kie dy w 2001 r. za wią zał się Klub Mi ło śni ków Pol skiej Po wie ści

Mi li cyj nej MOrd, na ich fo rum in ter ne to wym wciąż prze wi ja ło się

mo je na zwi sko i ty tu ły ksią żek. Wy pa trzył to mąż mo jej sio strze ni cy

i za pro po no wał MOr dom, że przy pro wa dzi im au tor kę. Oni się bar -

dzo ucie szy li, a ja zo sta łam ho no ro wą pa nią pre zes. To bar dzo faj ni,

mło dzi lu dzie, czy ta ją bar dzo du żo, nie tyl ko kry mi na ły. Ode zwał się

też wy daw ca Ta de usz Zysk: ku pił pra wa do kil ku mo ich ksią żek –

tych star szych i tych, któ re jesz cze mam za miar na pi sać. Ma też pra -

wa do se rii „Z klu czy kiem”, wzno wił w niej „Dziew czy nę zni kąd”

z 1964 r., mój dru gi kry mi nał. 

Czy z pi sa nia ksią żek da się utrzy mać?
– Gdy za czę łam pi sać (pierw sza książ ka, „Tę czo wy kok tajl”, uka -

za ła się w 1962 r.; w 2006 r. wzno wi ło ją wy daw nic two Wiel ki Sen –

AW), mo je książ ki mia ły du że na kła dy, do brze się sprze da wa ły. Pi sa -

łam fe lie to ny do ga zet, a po wie ści dru ko wa no w „Ku rie rze Pol skim”

i „Sztan da rze Mło dych”. W tym ro ku uka zał się „Szlak Ta mer la na”

– wy szedł po dłu giej prze rwie, pi sa łam go w oko li cach sta nu wo jen -

ne go. Nie by ło wte dy chęt nych do wy da nia, więc tra fił do szu fla dy

na po nad 20 lat. Do pie ro te raz, we wzno wio nej se rii „Klub Srebr ne -

go Klu cza”, moż na go zna leźć – wi docz nie doj rzał do dru ku.

Ale pisanie to nie było jedyne źródło utrzymania, pracowała Pani
w bardzo ciekawym miejscu – Komendzie Głównej Milicji
Obywatelskiej.

– Tak, pra co wa łam w mi li cji ja kieś 20 lat. Przy czym trze ba pa mię -

tać, że MO zaj mo wa ła się przede wszyst kim ści ga niem prze stęp ców,

a nie spra wa mi po li tycz ny mi – od te go był UB, któ ry po zo sta wił

po so bie nie naj lep szą opi nię. Mi li cja po li tycz na za wsze się gry zła

z MO, mia ła się za lep szą i le piej by ła opła ca na – choć współ pra ca

mię dzy ni mi ist nia ła, mi ło ści nie by ło.

Pa ni mło de la ta przy pa da ją na czas woj ny…
– Był to czas apo ka lip sy. Mój dzia dek, z za wo du we te ry narz, w mło -

do ści opie ko wał się koń mi gwar dii ce sa rza Ro sji, miał go spo dar stwo

na Bia ło stoc czyź nie. Stam tąd po cho dzi ła mo ja mat ka, oj ciec był

z War sza wy. Mat ka zmar ła w cza sie woj ny na gruź li cę, zo sta ły śmy

z sio strą u dziad ka i tak prze trwa ły śmy. Wieś le ża ła ja kieś 7 km

od Na rwi, wo kół któ rej by ły ogrom ne ba gna i ca łe ba ta lio ny, gdy szedł

front nie miec ki lub ra dziec ki, za pa da ły się w trzę sa wi ska. 

Edu ka cję za koń czy łam przed woj ną w czwar tej kla sie szko ły pod -

sta wo wej. Cho dzi łam do tzw. ćwi cze niów ki przy se mi na rium na uczy -

ciel skim, w któ rym uczy ły się przy szłe na uczy ciel ki. Mó wi li śmy

na nie „pa nien ki”. Szko ła by ła na war szaw skich No wo lip kach, w daw -

nym dwor ku szla chec kim z du żym ogro dem. W woj nę przez krót ki

czas sa ma uczy łam wiej skie dzie ci – głów nie czy ta nia i pi sa nia. Zu -

peł na ama torsz czy zna. Za bra kło mi wte dy wy obraź ni, że by się bać.

Po wojnie udało się Pani wyjechać z Białostocczyzny do zrujnowanej
Warszawy.

– Przed woj ną Bia ły stok był tro chę jak Łódź, ogrom ne mia sto włó -

kien ni cze. Po woj nie zmarł dzia dek, a ja po je cha łam do Bia łe go sto -

ku – to by ła twier dza, ko sza ry. Peł no mło dych męż czyzn z róż nych

for ma cji i stron nictw, za bi ja li się na uli cy, nie by ło dnia, że by nie wy -

bu chła ja kaś wal ka. Po la cy wal czy li z Po la ka mi. Po za tym ogło szo no

amne stię, więc z la su wy cho dzi li par ty zan ci. Kie dy ujaw nia li się, wła -

dza za czę ła aresz to wa nia do wód ców – więc znów wra ca li do la su. Bar -

dzo chcia łam stam tąd wy je chać. Wte dy do wie dzia łam się, że mi li cja

po szu ku je chęt nych do służ by, da je noc le gi w ho te lu i utrzy ma nie.

Pod ję łam pra cę ma szy nist ki w ko men dzie po wia to wej w Bia łym sto -

ku. Był rok 1946. Po dwóch la tach uda ło mi się prze nieść do War sza -

wy, po szłam tam do szko ły wie czo ro wej i zda łam ma tu rę.

A dzięki miłości do literatury została pani referentem prasowym
w MO.

– Za wsze lu bi łam czy tać, po pro stu po że ra łam książ ki, ja kie mi tyl -

ko wpa dły w rę ce. Wszyst ko, co wiem i osią gnę łam, sta ło się dzię ki

książ kom. Szef od dzia łu w KG MO po szu ki wał re fe ren ta pra so we -

go. W przed wo jen nej po li cji by ła ta ka funk cja, peł ni ła ją po etes sa Ka -

zi mie ra Ił ła ko wi czów na, więc po now nie utwo rzo no w ko men dzie

głów nej ta ki etat – iden tycz ny z na zwy, ale nie bar dzo wie dzia no, co

ta ki re fe rent ma ro bić. Mo im za da niem by ło two rzyć „po zy tyw ną

pro pa gan dę”, po pra wiać wi ze ru nek służ by. A jak mnie wy bra no? Szef

po szedł do bi blio te ki, przej rzał kar ty, by spraw dzić, kto naj wię cej

prze czy tał, i wy szło, że Se ku ła po żar ła ca łą mi li cyj ną bi blio te kę…

Jako referent miała Pani dostęp do akt milicyjnych śledztw?
– Tak, ale też przy cho dzi li do mnie dzien ni ka rze, by im te ak ta

udo stęp niać. Kie dy za czę łam pi sać książ ki, po ja wi ła się za wiść – śred -

nia ka dra utrud nia ła mi wgląd do ma te ria łów, bo uwa ża no, że wy cią -

gam nie ko rzyst ne dla wi ze run ku MO spra wy. Mó wio no, że za ra biam

na cięż kiej pra cy funk cjo na riu szy: oni ła pią prze stęp ców, a ja sprze -

da ję ich do ro bek. Na ich cięż kim tru dzie za ra biam pie nią dze, a w do -

dat ku mo je książ ki pi szą dzien ni ka rze! Ak ta nie są go to wą po wie ścią,

za wie ra ją eks per ty zy, pro to ko ły prze słu chań, ope ru ją sztyw nym,

urzę do wym ję zy kiem. Dzien ni ka rze jed nak za zdro ści li mi tych akt,

uwa ża li, że za trzy mu ję naj cie kaw sze hi sto rie dla sie bie, a im pod su -

wam spra wy ba nal ne.

Pil no wa no mnie, że bym cze goś nie wy nio sła, co nie po win no uj rzeć

świa tła dzien ne go, i szu ka no pre tek stu, by mnie wy rzu cić. I zna le zio -
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no: po nie waż oka za łam się „po dej rza nym ele men tem” i nie mia łam

chłop sko -ro bot ni cze go po cho dze nia, za ka den cji Mo cza ra, w cza sie li -

kwi da cji eta tów w 1968 r., zwol nio no mnie na przed wcze sną eme ry -

tu rę. W tam tym cza sie być wy rzu co nym z mi li cji to go rzej niż źle,

ta ki wy rzu tek miał wte dy bar dzo trud ne ży cie, nie mógł zna leźć pra -

cy. Na szczę ście nie dłu go po tem do sta łam eme ry tu rę li te rac ką –

w 1971 r. wstą pi łam do Związ ku Li te ra tów Pol skich.

W Pani kryminałach jednak jest więcej obserwacji obyczajowych niż
trupów.

– Po nie waż naj cie kaw sze dla mnie by ły nie mi li cyj ne ak ta, ale

praw dzi we ludz kie hi sto rie, ja kich się na oglą da łam w ko mi sa ria cie

„je dyn ce”, w Ale jach Je ro zo lim skich. To by ło mia sto w wy da niu bar -

dzo nie este tycz nym, peł ny prze gląd spo łecz ny, oby czaj ła pa łam tam

z po wie trza, te go kli ma tu nie zna la zło się w żad nych ak tach. Z nich

moż na by ło po znać spo sób kra dzie ży, na pa du czy ra bun ku. Lu bię za -

gad ki, ale nie lu bię tru pów. Sko ro jed nak wy daw cy chcie li tru pa, no

to im go da wa łam.

Jaka atmosfera panowała w milicji tuż po wojnie, z jakimi ludźmi
Pani pracowała?

– In te li gen cja zo sta ła do kład nie wy bi ta w cza sie woj ny. W Jał cie

sprze da no Pol skę i my po woj nie w ta kim po rząd ku mu sie li śmy się

zmie ścić i żyć. Za chód się o nas nie upo mniał. Ale mo im zda niem

PRL to nie by ła żad na ko mu na, tyl ko ku la wy so cja lizm.

In te li gent, nie tyl ko w mi li cji, nie bu dził za ufa nia, po żą da ne by ło

po cho dze nie ro bot ni cze lub chłop skie. Tyl ko że ten „ży wioł chłop -

ski” był tak su ro wy, aż trud no so bie wy obra zić. Nie wie lu umia ło czy -

tać i pi sać, ich za cho wa nie po zo sta wia ło wie le do ży cze nia, ale szli

bar dzo chęt nie do mi li cji, bo do sta wa li nie złe upo sa że nie i po czu cie

wła dzy. Spo ro na dal by ło ko mu ni zu ją cych to wa rzy szy, zwłasz cza

w KG MO na sa mym po cząt ku. Pra co wa li też przed wo jen ni po li cjan -

ci, kil ku się osta ło, zwłasz cza ja ko wy so cy prze ło że ni, na przy kład do -

rad ca ko men dan ta głów ne go, któ re go bar dzo ho łu bio no.

Właśnie takich inteligentnych i sympatycznych funkcjonariuszy MO
spotyka się u Pani – nie są wytworami fantazji?

– Trój ka Ko rosz, Lis i Cie ślik, bo ha te ro wie kil ku mo ich ksią żek, to

po rząd ni lu dzie. Ta cy jak oni by li w służ bie ze wnętrz nej, śled czej czy

w do cho dze niów ce, bo tam trze ba by ło my śleć. I ta ki też był mój

mąż. Miał się za so cja li stę i w wie ku 18 lat sie dział w Be re zie Kar tu -

skiej ja ko naj młod szy wię zień. Za sta ła go tam woj na, więc uciekł

do ZSRR, pra co wał w ko pal ni i z ar mią Ber lin ga do szedł do Ber li na.

Po woj nie zo stał sze fem służ by ze wnętrz nej, czy li „kra węż ni ków”

i dziel ni co wych. Był spo ro ode mnie star szy, a tro chę je go cech da łam

puł kow ni ko wi Li so wi: mąż ni gdy nie za bie gał o żad ne przy wi le je, nie

sta rał się o nic, co mu nie przy słu gi wa ło z urzę du. 

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę. �
ALEK SAN DRA WI CIK
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Frag ment po wie ści He le ny Se ku ły

II.
W pier ście niu la sów – do my sku pio ne wo -

kół ko ścio ła i wy smu kłej dzwon ni cy. Dzwon -

ni ca jest no wa, od róż nia ją styl i ma te riał,

z ja kie go zo sta ła wznie sio na, jed nak sta no wi

har mo nĳ ne do peł nie nie znacz nie star szej

od niej świą ty ni.

Im da lej od sa crum, tym swo bod niej sza za -

bu do wa. Na roz le głych sie dli skach par te ro -

we do my, dwu spa do we da chy z fa cja tą, do my

z mo drze wio wej dłu ży cy, po si wia łe od desz -

czów, za moż niej sze pod sza lun kiem z dę bu,

je sio nu, orze cha, na za ple czu wa rzyw ni ki, go -

spo dar skie bu dyn ki dla kro wy, pa ru owiec,

sa mo cho du, rza dziej ko nia, któ rych prze waż -

nie nie wy zby li się, jak i resz tek swo jej zie mi,

nie po chło nię tej przez że la zną dro gę, ni wiej -

scy, ni miej scy, „przy ko lei” od pa ru po ko leń.

W per spek ty wie sznu ry za sty głych wa go -

nów, przę sła se ma fo rów nad wy sre brzo ną

świa tłem księ ży ca po wierzch nią szyn, dzie -

lą cy ch osa dę na Gór ną i Pod La sem. 

Ci szę roz dzie ra ją gwiz dy ma new ru ją cych

lo ko mo tyw.

Wysoki płot przy nie bru ko wa nej dro dze,

so lid na fur ta, za mknię ta sym bo licz nie, wy -

star czy ło się gnąć mię dzy prę ta mi ogro dze nia

i wy jąć ha czyk z za czep ki. Szpa ler jo deł

i zwa rzo ne pę dy cu kro wej ró ży rzu ca ły bez-

kr wi sty księ ży co wy cień na ścież kę, ob sa dzo -

ną ba dy la mi za mar łych astrów. Za szcze kał

pies, za wtó ro wa ły są siedz kie. 

Śmia ły znie ru cho miał pod osło ną na je żo -

nych szpil ka mi świer ko wych ła pek, wsłu cha -

ny w za ci cha ją ce psie gło sy. W głę bi bie lał

dom. Okna ciem ne. Żad ne go zna ku ży cia. 

Zgod nie z ro ze zna niem pies miał ogra ni -

czo ną swo bo dę, bie gał „po dru cie”, po któ -

rym cią gnął ru cho my łań cuch przytro czo ny

do ob ro ży, przed fron tem bu dyn ku go spo dar -

cze go, gdzie sta ła rzecz naj bar dziej pre sti żo -

wa, du ma go spo da rza i ca łej ro dzi ny

– nie daw no przy pro wa dzo ny „z tam tej stro -

ny” fa brycz nie no wy mo skwicz. 

Śmia ły miał ze so bą no strzyk, gaz usy pia ją -

cy i łom kieł ba sy. Wy star czy ła kieł ba sa, tym

bar dziej że łu kiem omi nął daw ną staj nię,

miesz ka nie po pa dłym ko niu, któ re za ję ły ru -

ma ki me cha nicz ne. Muł nie ko niecz nie mu -

siał być u sie bie, cho ciaż co moż na ro bić

póź no je sien nym wie czo rem w osa dzie oto -

czo nej to ra mi, ży ją cej z to rów i dla to rów,

z je dy nym lo ka lem, gdzie moż na by ło na wet

po tań czyć, któ ry jed nak im da lej w noc, tym

bar dziej przy po mi nał po nu rą szyn kow nię.

Mie ścił się w Ryn ku po dru giej stro nie to rów,

do sta tecz nie da le ko od tej zamoż nej, sta -

tecz nej ko lo nii.

Na nie bo skło nie peł ga ją ca bla dą flu ore -

scen cją tar cza cho wa ła się za czu by mo drze -

wi, ogród za ni kał w gęst nie ją cym mro ku.

Śmia ły, po pra wiw szy szel kę ple ca ka, prze rzu -

co ną przez ra mię, śmi gnął ścież ką ob ra mo -

wa ną krza ka mi zwa rzo nych kwia tów i zro bił

uży tek z za pa so wych klu czy. Za su wa ustą pi -

ła, Śmia ły wkro czył w cu dzą pry wat ność,

znie ru cho miał pod ścia ną przy bu dów ki.

Upew nio ny pa nu ją cym spo ko jem bez-

dź więcz nie za my kał ry gle. Oswa jał mrok. 

Naj pierw wy nu rzył się krzyż okien nej ra my,

później kon tu ry sprzę tów. Lo dów ka, bla sza -

na kuch nia, wąż prze wo du spi na ją ce go ją 

z pę ka tym po jem ni kiem ga zu, szaf ka na na -

czy nia i krze sło. Na nim zło żył swo je brze mię.

No sił bu ty na po de szwach z kre py, nie wy wo -

ły wa ły na wet szme ru na klin kie rze, dokąd nie

się ga ła ma ta, uło żo na przy pro gu. Po dob nie

bez sze lest nie prze nik nął do są sied nie go po -

miesz cze nia, do kąd pro wa dzi ły drzwi bez

zam ka. Tu pa no wa ła au ra lo chu, Śmia ły nie

wi dział koń ca swo jej rę ki, gdy wyj mo wał z kie -

sze ni śle pą la tar kę. Do pie ro jej si ny pro mień

wy do był z ciem no ści szczel nie za sło nię te

okno i le żą ce go męż czy znę. Mło dy. Gło wa od -

chy lo na na opar cie le go wi ska, po ra żo ne bez -

wła dem cia ło, stę ża łe ob li cze bez wy ra zu,

szkli ste, jak by roz la ne oczy, z któ rych ucie kły

źre ni ce, spod przy mknię tych po wiek pa trzy ły

w głąb sie bie. Nie bie ska po świa ta wil cze go

oka lamp ki Śmia łe go ob ma ca ła tam tą twarz.

Muł. 

Śmia ły roz po znał pier wo wzór, obej rza ny

wie lo krot nie na wi deo. Je go toż sa mość

utrwa lił w pa mię ci rów nie sta ran nie, jak roz -

kład do mu i usy tu owa nie na skra ju śród le -

śnej osa dy, gdzie mu siał prze rwać bieg każ dy

po ciąg pod szkla nym stro pem ob rot ni cy. Tu -

taj re gu lo wa no roz staw kół. Po tam tej stro -

nie to ry by ły szer sze. Da lej, mię dzy dwo ma

pa sa mi zie mi niczyjej, le ża ła po trój na gra ni -

ca: bia ło ru sko-pol sko-ro syj ska. Stam tąd już

ni czym nie skrę po wa ny bieg w Eu ro pę, do -

kąd to war prze ni kał mi mo wiel kich od le gło -

ści, wy spe cja li zo wa nych służb, wy uczo nych

psów, coraz bar dziej udo sko na la nych pa ten -

tów elek tro ni ki.

Mu ły. Tak Fau ści prze zy wa li wszyst kich

na szla ku, któ rych obo wiąz ki ogra ni cza ły się

do ści śle okre ślo ne go miej sca i prze strze ni.

Roz cią gnię ty na zmię tej po ście li męż czy zna

był dru gim Mu łem w Pierw szej fak to rii. Tyl -

ko lek kie, pra wie nie zau wa żal ne drgnie nie

po wiek i rytm tęt na świad czy ły o ży ciu,

przy ta jo nym na sku tek czy jejś bru tal nej in -

ge ren cji…

– Aleś za pra wio ny – mru czy Śmia ły, oglą -

da jąc drob ne jak po uką sze niu ko ma ra zna ki

na przed ra mie niu Mu ła, wi docz ne spod pod -

cią gnię tych rę ka wów fla ne lo wej ko szu li.

(…) Z sie ni przy niósł po zo sta wio ny tam

ple cak, wy jął z nie go kar ton opa ko wa ny

w sza ry pa pier, umie ścił na wi docz nym miej -

scu. Za bra ne z kre den so wej szaf ki dwie

szklan ki z gru be go szkła usta wił na sto li ku,

jed ną po kra wędź na peł nił ciem no zło tym

pły nem z pę ka tej bu tel ki, któ rą na po wrót

ukrył w swo im mie chu, wy do był in ną, pła ską

flasz kę ze zła ma nym już szwem na na kręt ce.

Me nisk się gał dol nej kra wę dzi fir mo wej ety -

kie ty z kon ste la cją gwiazd.

(…) Wów czas wy pre pa ro wa ny, da le ki

świat Mu ła prze nik nę ła świa do mość czy jejś

obec no ści.

– Kim je steś? – po słał py ta nie w bez -

gwiezd ną próż nię, nie ocze ku jąc od po wie dzi.

– Czło wie kiem.

– Je steś dwo isty – za szem rał Muł z za wrot -

nych wy żyn swo jej ga lak ty ki, po wra ca jąc

w nie do stęp ny wy miar. (…) – Jak wsze dłeś?

– Zwy czaj nie. Nie by ły za mknię te. Na wet

się zdzi wi łem. Dzwo nię, bio rę za klam kę i ła -

du ję się do środ ka, pa trzę i co wi dzę? Le żysz

urżnię ty na płask. Po zaz dro ści łem i też po -

czu łem smak. Chcesz kli na? – ge stem za pre -

zen to wał przy go to wa ną na sto li ku za sta wę.

– Daj – Muł opu ścił pod cią gnię te rę ka wy

fla ne lo wej ko szu li i za piął gu zi ki przy man -

kie tach.

Śmia ły po dał mu na peł nio ną szklan kę, so -

bie do lał z na po czę tej pła skiej bu tel ki. Muł

po cią gnął łyk, otrzą snął się i splótł dy go cą ce,

roz bie ga ne dło nie na trzy ma nym szkle.

– Sta ra się o cie bie nie po koi. Nie pi szesz,

nie da jesz zna ku ży cia. Jak do szło do niej

o mo jej raj zie, za raz da ła dla cie bie prze sył kę.

Mam jej po wie dzieć, jak ży jesz, cze go ci trze -

ba. Ja tu taj na jar mark.

– Naj tań sze zło to w Pe ere lu?

– Wła śnie. Po to przy sze dłem.

– W War sza wie ła two o prze pust kę?

– Mo ja ku zyn ka jest fry zjer ką, ma doj ścia

przez klient ki, tra fi do ko men dan tu ry, tra fi

do PRON -u i do WRON -y, jak by się upar ła.

Ale w ogó le cięż ko, ca łe mia sto jak obóz in -

ter no wa nych. Na uli cy sko ty, czoł gi, gli niar -

skie su ki. Fa ce ci w ła cia tej zie le ni.

– Skąd znasz mo ją mat kę? – Muł zno wu

po cią gnął łyk i tym ra zem już się nie otrzą sał.
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Szlak Tamerlana
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Po zio mo: 1 – gdy nikt nie zwy cię żył, 6 – bez tro skie dzie cię ce za ba wy, 11 – tań cze nie w rytm utwo -
rów Straus sów, 12 – kie dy lu dziom po wo dzi się fi nan so wo, ma ją do bre wa run ki ży cia, 13 – ktoś bar -
dzo ską py, 19 – wy cię ty w le sie nie za drze wio ny pas, 20 – mia sto na Po je zie rzu Iław skim, 21 – łą czy
Świ no uj ście z Ystad, 22 – szklan ka w roz mia rze L, 27 – twier dze nie wy ma ga ją ce do wo du, 28 – pro -
wa dzi pod ziem ną „dzia łal ność”, 29 – w daw nej Pol sce: po rwa nie pan ny, 32 – zdro wia lub w mu -
zeum, 34 – cią gnie wil ka do la su, 36 – grec ka bo gi ni nie zgo dy, 37 – cięż ki, mięk ki me tal, szko dli wy
dla zdro wia, 38 – świa ta – czte ry, 39 – Ire na nie tak ofi cjal nie, 40 – „oso bi sta” czyn ność sto so wa -
na wo bec po dej rza ne go, 41 – sto li ca Ka na dy. 
Pio no wo: 1 – kon ku ru je z To bą, 2 – chłop czyk, pę drak, 3 – zwy kle – obu te, 4 – od ci nek ta śmy fil -
mo wej, 5 – za ska ku ją ce za cho wa nie, wy bryk, 7 – zie lo ny w pusz ce, 8 – na pa stli we za cho wa nie, 
9 – lecz ni cze to np. ma sa że, ką pie le, 10 – daw niej: do chód, zysk, 14 – kniaź z ope ry Bo ro di na, 
15 – su ro wiec wtór ny, 16 – czte ry, a piec pią ty, 17 – gdy bra ku je pra wie na wszyst ko, 18 – „oprysz -
ko wa” chust ka, 21 – nie cna dzia łal ność, 23 – za czą tek, źró dło cze goś, 24 – pa ry skie – Or ly, war -
szaw skie – Okę cie, 25 – wart ki gór skie go stru mie nia, 26 – wy spa z Ni ko zją, 30 – imię jak
ju trzen ka, 31 – tak sów ka po tocz nie, 33 – krew ny ko nia, 35 – At z ta bli cy Men de le je wa.
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło – dokończenie niżej podanej zasłyszanej myśli –
które tworzą litery w kratkach oznaczonych w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 20:
Błądzić jest rzeczą ludzką – wszystko pogmatwać ...

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

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
22 października 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 Replika.
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 ha słem nr 5 „Po kój to nie tyl ko brak woj ny”. Na gro dę, książ ki wy daw nic -
twa Zysk i S -ka, wy lo sowali Janusz Donarski z Płocka i Damian Witkowski ze Zgorzelca.

– Nie znam, ale ona też się tam cze sze.

Jak się do wie dzia ła o mo im wy jeź dzie, pro -

si ła ku zyn kę, że bym pod rzu cił pacz kę.

Przy wio złem. Po nie waż nie by łeś w sta nie

ode brać, cze ka łem, zresz tą i tak mu siał -

bym gdzieś się za trzy mać do ra na. No i je -

stem aku rat ny, nie mo głem cię zo sta wić

w po otwie ra nych izbach ugo to wa ne go jak

fa sze ro wa ny dorsz.

Śmia ły su ge ro wał po wszech nie zna ną

przy czy nę odu rze nia i po chmie lu, jak by

przez myśl mu nie prze szło po są dzać Muła

o in ne środ ki. Po pi jał swo ją bran dy i pil nie

zwa żał na po ziom trun ku w szklan ce go -

spo da rza. Jed nak nie na ma wiał, nie sta rał

się na rzu cić tem pa. „Tyl ko nie ze psuć na -

stro ju, nie wzbu dzić nie uf no ści na chal ną

za chę tą”.

– Trze ba po dać le kar stwo tak, aby się nie

zo rien to wał, cho ciaż nie wia do mo, czy po -

skut ku je. Nie któ rym po ma ga, in nym nie,

nie któ rych wy kań cza, ale nie ma lep sze go

wyj ścia. Nie mo że my trzy mać lu dzi uza leż -

nio nych – po wie dział Szef, wy sy ła jąc tu

Śmia łe go.

Pod wpły wem ostroż nie są czo ne go ko -

nia ku mi nę ła ta ja kaś roz la złość Mu ła, już

nie wy glą dał, jak by mu wy ję to stos pa cie -

rzo wy i wszyst kie waż niej sze ko ści. Wy -

szedł do przy bu dów ki, za lał wrząt kiem

her ba tę i wy bił na pa tel nię jaj ka.

– Nie mów mat ce, jak mnie za sta łeś.

Nie dłu go do niej zaj rzę – roz pa ko wał kar -

ton, wzbo ga cił stół pie czo nym bocz kiem,

cze ko la dą i ło mem wę gier skie go sa la mi.

– Nie pal cem mnie ro bi li – za pew nił

Śmia ły. Skoń czył ja jecz ni cę, kę sem chle ba

wy tarł tłuszcz z pa tel ni i od su nął ta le rzyk

z pla ster ka mi sa la mi, któ re go zdą żył na kro -

ić Muł. Miał dość, ra no w ogó le nie przy -

wykł jeść, a już po al ko ho lu zu peł nie nie

miał sma ku na su che je dze nie. Wy pił moc -

ny na par i po że gnał go spo da rza, uno sząc

ob raz dwóch pu stych szkla nek po wy pi tych

trun kach.

Na dwo rze spo tkał ści śnię ty przy mroz -

kiem ra nek, po wie trze jak szkło dźwię cza-

ło od le gły mi gwizd ka mi pa ro wo zów, nie-

bru ko wa na uli ca prze mie ni ła się w po l-

ną dro gę. Śmia ły od na lazł po zo sta wio ny

w za ro ślach sa mo chód. Zdarł z gło wy

sztucz ną grzy wę, od kle ił nie praw dzi wy za -

rost, wło żył in ne ubra nie. Roz su nął sie dze -

nia, owi nął się w śpi wór, ode spał al ko hol

i za rwa ną noc. (…) �

Skró ty po cho dzą od
re dak cji.

He le na Se ku ła:

Szlak Ta mer la na, 

Zysk i S -ka, 

Po znań 2009
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szą licz bę wy ra zów. Daj my na to od pad -

nie ca ły na pis, to ma my przy naj mniej ta -

kie moż li wo ści: li ca, li co, cal, ca li, pal,

pa li, cap, ca pi, pac, po ci, pi, pic, pij, po -

la, po li cja… Po mi ną łem sło wa nie przy -

zwo ite, bo lan su ję mo del kul tu ral nej

za ba wy. A jesz cze w cza sie pa tro lu moż -

na się skon tak to wać ze straż ni ka mi miej -

ski mi. Mo że im też coś od pa da

– moż li wo ści za ba wy na tych miast się

zwięk sza ją. Moż na pro wa dzić kla sy fi ka -

cję, ko men dant raz w mie sią cu mo że

wrę czać pu char. A mie sięcz nik „Po li -

cja 997” po wi nien ogło sić kon kurs li te -

rac ki na wiersz o tym, że są spra wy

waż niej sze niż li te ry od pa da ją ce ze

spodni mun du ru. Pro szę bar dzo, mam

pro po zy cję:

„Wiersz o za ło dze ra dio wo zu, któ rej nic nie
prze szko dzi w su mien nym wy peł nia niu
obo wiąz ków”
Idę na służ bę, gło wa mnie bo li,
Na spodniach czte ry li te ry: „Po li”
Ale na szczę ście mój part ner ma
Na swo ich spodniach li te ry „cja”.
I w tym tkwi na szej służ by sed no:
Dwie pa ry spodni, a jed nak jed no…
Jed no w od wa dze i si le wo li:
On, czy li „cja” i ja, czy li „Po li”,
Jed no w bez względ nym tę pie niu zła:
Ja, czy li „Po li” i on, czy li „cja”.

I chy ba trze ba się bę dzie po pro stu

do no wych mun du rów przy zwy cza ić. 

Bo jak mó wi przy sło -

wie, któ re ostat nio

upo wszech nia się nie

tyl ko w Po li cji: „Tak

kra wiec kra je, jak mu

suk na z dziu ry bu dże -

to wej na rok 2010 wy -

sta je”. �

AR TUR AN DRUS
zdj. An drzej Mi tu ra
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 

za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia 
re dak cyj ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo

nie od płat ne go pu bli ko wa nia li stów.
Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż li wość 

nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych 
ma te riałów na wła snej stro nie in ter ne to wej. 

Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów
i ma te riałów spon so ro wa nych re dak cja 

nie od po wia da.
Zamówienia na prenumeratę przyjmują: 

• jed nost ki kol por ta żo we „RUCH” SA wła ści we dla 
miej sca za miesz ka nia. In for ma cja pod nu me rem

in fo li nii 0-804-200-600
• (prenumerata zbiorowa) od działy fir my „Kol por ter”

na te re nie całe go kra ju pod nu me rem in fo li nii
0-801-205-555 lub na stro nie in ter ne to wej 

http://www.kol por ter -spo lka -ak cyj na.com.pl/pre nu me ra ta.asp

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.
Egzemplarze miesięcznika 

w policyjnej dystrybucji wewnętrznej
są bezpłatne.

miesięcznik KGP

W Po li cji upo wszech nia się no we

przy sło wie. To zna czy mam na -

dzie ję, że za cznie się upo -

wszech niać, bo to ja je wy my śli łem

i tu taj pu bli ku ję po raz pierw szy:

„Za mun du rem pan ny sznu rem… Je śli

cho dzi o te no we, to za mun du rem głów -

nie kraw co we”. Po dob no no we umun du -

ro wa nie nie naj le piej się spraw dza. 

Coś się pru je, coś nie pa su je, trud no się

coś pie rze… E tam, ty po wo pol skie 

na rze ka nie. Mo że są ja kieś nie do rób ki,

ale mu szą być, bo, jak twier dzi mój in for -

ma tor, mun du ry dla po li cjan tów zo sta ły

zro bio ne z ma te ria łów, któ re by ły przy -

go towane na uczniow skie mun dur ki

wpro wa dza ne do szkół za cza sów Ro ma -

na Gier ty cha. No we kie row nic two re sor -

tu edu ka cji z re for my się wy co fa ło

i prze ka za ło re zer wy ma te ria ło we re sor -

to wi spraw we wnętrz nych. A że w urzę -

do wych pa pie rach mu si się wszyst ko

zga dzać i po win ny obo wią zy wać ja kieś

nor my, usta lo no od gór nie, że je den mun -

dur po li cyj ny wy ko na się z dwóch mun -

dur ków gim na zja li sty śred nie go wzro stu

i jed ne go wor ka na pan to fle przed szko la -

ka. To cza sem mu si uwie rać. I mo że się

zda rzyć, że na nie któ rych eg zem pla rzach

mun du ru po ja wią się mar chew ka, ja -

błusz ko, grusz ka, sa mo lot al bo ra kie ta.

Część wor ków na pan to fle mia ła już na -

szy te em ble ma ty przed szkol ne i za uwa -

żo no to do pie ro po za koń cze niu

pro duk cji. Tak przy naj mniej twier dzi

mój in for ma tor, ale nie wiem, czy mu

wie rzyć, bo on twier dzi też, że Elvis nie

dość, że ży je, to pra cu je w urzę dzie gmi -

ny w Dźwie rzu tach. 

W każ dym ra zie na ma wiał bym do szu -

ka nia praw dzi wych po zy ty wów w po zor -

nych ne ga ty wach. Ot, na przy kład,

do wie dzia łem się, że od pa da ją li te ry

z na pi su „Po li cja” umiesz czo ne go

na spodniach no wych mun du rów. To

prze cież świet ny po mysł na za bi cie nu -

dy w cza sie spo koj nej służ by. Pro po nu ję

mun du ro we scrab ble. Z li ter, któ re od -

pad ną ze spodni, ukła da my jak naj więk -

Mun du ro we
scrab ble
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