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.PRAWO.

Nowelizacja ustawy o Policji
Co i dlaczego się zmienia – nadal trwają intensywne prace
legislacyjne nad uwagami zgłoszonymi do projektu ustawy
zmieniającej ustawę o Policji

.PAMIĘĆ.

Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin
Łzy Krystyny – wojna już na początku zabrała 3,5-letniej
dziewczynce ojca...

.PROWOKACJE.

Zakaz stadionowy
1582 problemy – póki nie zostanie zmieniony art. 244 k.k.,
policjantom i prokuratorom pozostaje tylko głowić się i naginać
prawo

.POLICYJNY PITAWAL.

Dusił, gwałcił, zabijał
„Wampir” z Warszawy – stołeczni milicjanci już po dwóch
miesiącach od pierwszej zbrodni złapali zwyrodnialca 

.SPORT.

Mistrzostwa w Szczytnie
Cztery w jednym – ze względu na koszty w jednym terminie
rozegrano cztery zawody w randze mistrzostw Polski Policji
Bieg Załogi
Aby uczcić pamięć – co roku w rodzinnej miejscowości
poległego na służbie sierż. Grzegorza Załogi organizowany jest
bieg przełajowy z udziałem policjantów 

.ROZRYWKA.

Policja na deskach
Warto żyć marzeniami – trzeba mieć w życiu pasję, nawet jeśli
jest się twardym gliną z wydziału zabójstw – mówi nadkom.
Marcin Skóra
Pokazać dramat człowieka – rozmowa z Marcinem Kwaśnym,
współautorem sztuki „Kto dogoni psa?” i odtwórcą głównej roli
w tym spektaklu
Kryminał retro 
Awans? Same kłopoty – fragment powieści kryminalnej 
Konrada T. Lewandowskiego „Perkalowy dybuk”
Okiem satyryka
Patos i szacunek – o zgubnych skutkach służby pisze 
Artur Andrus...
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.KRAJ.

Rozmaitości
Zmiany w kadrach; Wybierz najlepszego dzielnicowego; Turniej piłki
nożnej w Środzie Śląskiej; Ustawa radarowa w koszu; Śledztwo
umorzone; HIV a praca w Policji; Strzelanina w Szamotułach
Dodatki dla ksc; Sukces PaT-a

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.

Niewinni, i co z tego
Rachunek za krzywdy – dwaj policjanci z Leszna domagają się
rekompensaty za bezpodstawne oskarżenia
Tragedia w Gnieźnie
Zarządzanie strachem – po raz pierwszy samobójcza próba
policjanta wywołała głośny na cały kraj protest podwładnych
przeciwko komendantowi

.TYLKO SŁUŻBA.

Logistyka
Oszczędności na nieruchomościach – o wynikach audytu
gospodarki nieruchomościami w Policji rozmawiamy 
z nadkom. Piotrem Kucią, p.o. dyrektora Biura Logistyki 
Policji KGP
Nowe mundury – dlaczego płatne? 
Wariograf
Badacze kłamstw – dla maszyny jest bez znaczenia, czy 
mówimy logicznie, liczy się tylko reakcja organizmu
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – pytania o praktykę służby można 
kierować na p.kacak@policja.gov.pl
W wielkim mieście nocą
Wywiadowcy – podstawą ich sukcesów jest doświadczenie,
zgranie działań i... niewidzialność
Policja a prawa człowieka
Przestępstwa z nienawiści – w Policji zostanie 
zrealizowany międzynarodowy program w celu 
przeprowadzenia szkoleń o zapobieganiu i przeciwdziałaniu 
tego typu zjawiskom 
Czerwona taktyka
Podsumowanie – głównym zadaniem czerwonej taktyki jest
umiejętność reagowania w sytuacjach, gdy wpadniemy
w zasadzkę, czyli radzenie sobie samemu
Kynologiczne Mistrzostwa Policji
Sułkowice po raz 12.

.90 LAT POLSKIEJ POLICJI.

Bohaterowie obowiązku – polegli na służbie 
funkcjonariusze Policji Państwowej projekt okładki Krzysztof Zaczkiewicz
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Zmia ny w ka drach
14 paź dzier ni ka pre zy dent Lech Ka czyń ski wrę czył

no mi na cję na sta no wi sko mi ni stra SWiA Je rze mu Mil le -

ro wi, do tych cza so we mu wo je wo dzie ma ło pol skie mu.

Zastąpił on Grze go rza Sche ty nę, któ ry zo stał prze wod -

ni czą cym klu bu par la men tar ne go PO. 

Z CBŚ od szedł na to miast je go dy rek tor mł. insp. Pa weł

Woj tu nik, któ ry zo stał po wo ła ny na sta no wi sko p.o. szefa

CBA (na miej sce Mariusza Ka miń skie go). Ko men dant

głów ny Po li cji po wie rzył więc peł nie nie obo wiąz ków dy -

rek to ra Cen tral ne go Biu ra Śled cze go do tych cza so we mu

za stęp cy Woj tu ni ka insp. Ada mo wi Ma rusz cza ko wi.

To nie ko niec zmian ka dro wych w Po li cji: 15 paź dzier -

ni ka ze sta no wi skiem za chod nio po mor skie go ko men -

dan ta wo je wódz kie go po że gnał się nad insp. Ta de usz

Paw la czyk. Funk cję tę ob jął je go do tych cza so wy pierw -

szy za stęp ca insp. Ja cek Fa bi siak. Rów nież Biuro Ru chu

Dro go we go KGP ma no we go sze fa – zo stał nim insp. Ma rek Fi dos, ostat nio ko men dant

re jo no wy War sza wa IV KSP. Do tej po ry p.o. dy rek to ra BRD KGP był nad kom. Ra fał Ko -

złow ski, za stęp ca dy rek to ra te go biu ra. �

AW
zdj. Grze gorz Ro giń ski (MSWiA)

Wybierz najlepszego
dzielnicowego

Trwa ją wła śnie ple bi scy ty na naj po pu lar -

niej sze go po li cjan ta pierw sze go kon tak tu:

w więk szo ści wo je wództw wy bie ra ją go 

oby wa te le, ko rzy sta jąc m.in. z in ter ne tu,

ese me sów i ku po nów za miesz cza nych w lo -

kal nej pra sie. W woj. ku jaw sko -po mor skim

do pro wa dzą cej kon kurs „Ga ze ty Po mor -

skiej” przy szło po nad 5 tys. ese me sów

i 2 tys. ku po nów, w woj. war miń sko -ma zur -

skim na 59 dziel ni co wych od da no nie mal

108 tys. gło sów (po nad 14 tys. do stał zwy -

cięz ca), a w ciągu 10 dni trwa nia kon kur su

miesz kań cy po wia tu gło gow skie go (woj. 

dol no ślą skie) wy sła li po nad 2 tys. ese me sów

na swo ich fa wo ry tów.

Ple bi scy ty na naj lep szych dziel ni co wych

trwa ją jesz cze w wo je wódz twach pod la skim,

lu bu skim, opol skim i za chod nio po mor skim.

Za chę ca my do gło so wa nia na swo ich dziel -

ni co wych! �

AW

Usta wa ra da ro wa
w ko szu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał za nie -

zgod ne z kon sty tu cją no we prze pi sy usta -

wy o ru chu dro go wym, któ re mia ły wejść

w ży cie w ma ju 2010 r. No we li za cję tej

usta wy skie ro wał do TK pre zy dent Lech

Ka czyń ski, uzna jąc, że pro po no wa ne w niej

zmia ny są bar dzo nie ko rzyst ne dla oby wa -

te li. No we li za cja za kła da ła m.in. wyż sze

man da ty i za bie ra nie sa mo cho du za ich

niepłacenie oraz po wsta nie no wej sie ci 

fo to ra da rów. Prze wi dy wa ła też utwo rze nie

Cen trum Au to ma tycz ne go Nad zo ru nad

Ru chem Dro go wym, re je stru ją ce go na ru -

sze nia prze pi sów ru chu dro go we go, w tym

prze kra cza nie przez kie ru ją cych do zwo lo -

nych pręd ko ści. �

AW

Śledz two 
umo rzo ne

Pro ku ra tu ra Okrę go wa w Ostro wie 

Wiel kopol skim po pra wie dwóch la tach

umo rzy ła śledz two w spra wie oce ny dzia -

łań Po li cji i funk cjo na riu szy Służ by Wię -

zien nej pod czas ak cji w Za kła dzie Kar nym

w Sie ra dzu. Cho dzi o strze la ni nę z 2007 r.,

pod czas któ rej straż nik wię zien ny Da mian

Turniej piłki nożnej w Środzie Śląskiej
Na sta dio nie miej skim w Śro dzie Ślą skiej 2 paź dzier ni ka od był się tur niej pił ki noż nej

o Pu char Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji we Wro cła wiu. Do tur nie ju zgło si ły się re pre -

zen ta cje dol no ślą skiej KWP i ko mend po wia to wych oraz ko mi sa ria tu ko le jo we go we Wro -

cła wiu. 

Or ga ni za to rem im pre zy był Za rząd Te re no wy NSZZ Po li cjan tów w Śro dzie Ślą skiej –

obroń ca ty tu łu mi strza z ubie głe go ro ku. Ze spo ły za gra ły w skła dach sied mio oso bo wych,

a zwy cię stwo, po rzu tach kar nych, od nio sła

dru ży na z KPP w Oła wie. Naj lep szym strzel -

cem zo stał Piotr Jur ków z wro cław skie go 

ko mi sa ria tu ko le jo we go, a naj lep szym bram -

ka rzem – Krzysz tof Że lem z oław skiej KPP.

Na za koń cze nie tur nie ju zor ga ni zo wa no pik -

nik dla po li cyj nych pił ka rzy i ich ki bi ców. �

AW
zdj. KPP w Śro dzie Ślą skiej
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Cio łek za bił trzech po li cjan tów i cięż ko ra -

nił aresz tan ta. 

Pro ku ra tu ra Okrę go wa w Ostro wie Wlkp.

na zle ce nie Pro ku ra tu ry Ape la cyj nej w Ło -

dzi mia ła spraw dzić, czy dzia ła nia pod ję te

wów czas przez po li cjan tów i straż wię zien -

ną by ły pra wi dło we oraz czy oko licz no ści

zwią za ne z za trud nie niem straż ni ka nie 

bu dzą wąt pli wo ści. Prze słu cha no funk cjo -

na riu szy uczest ni czą cych w ak cji, za bez pie -

czo no do ku men ta cję oraz uzy ska no

spe cja li stycz ne opi nie. Po pra wie dwóch la -

tach śledz two wy ka za ło, że od stą pie nie

w po cząt ko wej fa zie zda rze nia od uży cia

bro ni wo bec straż ni ka by ło de cy zją traf ną.

Po dob nie oce nio no brak uży cia che micz -

nych środ ków obez wład nia ją cych. Pro ku ra -

tu ra nie mia ła też za strze żeń co do spo so bu

ne go cja cji pro wa dzo nych ze straż ni kiem,

roz po czę tych bez po śred nio po od da niu

przez nie go strza łów. – Wła ści we i w peł ni

pro fe sjo nal ne by ły tak że dzia ła nia pod ję te

wte dy przez funk cjo na riu szy od dzia łu

anty ter ro ry stycz ne go oraz ne go cja to rów

z ko men dy wo je wódz kiej Po li cji w Ło dzi –

po in for mo wał Ja nusz Wal czak, za stęp ca

pro ku ra to ra okrę go we go w Ostro wie Wlkp. 

Po dob ne go zda nia są dwa ze spo ły re sor -

to we, po wo ła ne przez dy rek to ra okrę go -

we go Służ by Wię zien nej i ko men dan ta

wo je wódz kie go Po li cji w Ło dzi. Oba ze spo -

ły nie za kwe stio no wa ły dzia łań pod ję tych

pod czas ak cji w wię zie niu.

Po sta no wie nie pro ku ra tu ry nie jest 

pra wo moc ne. By ły straż nik Da mian Cio łek

zo stał pra wo moc nie ska za ny na ka rę do ży -

wot nie go wię zie nia. Ów cze sny ko men dant

po wia to wy Po li cji w Sie ra dzu, insp. Jan

Ma tu siak, któ ry do wo dził ak cją, w lu tym

od szedł na eme ry tu rę. �

AK

HIV a pra ca w Po li cji
23 li sto pa da Try bu nał Kon sty tu cyj ny

rozstrzygnie, czy za ra że ni wi ru sem HIV 

po li cjan ci po win ni być au to ma tycz nie

zwal nia ni z Po li cji. – To ra żą ca dys kry mi -

na cja – uwa ża po li cjant, któ ry z te go po wo -

du zo stał ze służ by zwol nio ny. 

TK roz po zna py ta nie praw ne Wo je wódz -

kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gdań sku,

któ ry na brał wąt pli wo ści, czy roz po rzą dze -

nie MSW z 1991 r. jest zgod ne z Kon sty tu -

cją RP i Mię dzy na ro do wym Pak tem Praw

Oby wa tel skich i Po li tycz nych. Zgod nie

z roz po rzą dze niem po li cjan ta, u któ re go

stwier dzo no no si ciel stwo wi ru sa HIV, uwa -

ża się za cał ko wi cie nie zdol ne go do służ by.

Zda niem ad wo ka tów zwol nio ne go po li cjan -

ta roz po rzą dze nie na ru sza m.in. kon sty tu -
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cyj ny za kaz dys kry mi na cji ze wzglę du na

stan zdro wia. 

O spra wie pi sa li śmy w stycz niu 2008 r.

Po li cjant w ra mach ba dań pro fi lak tycz nych

pod dał się nie obo wiąz ko we mu ba da niu na

obec ność wi ru sa HIV. Gdy oka za ło się, że

jest no si cie lem, mu siał odejść ze służ by.

Policjant za skar żył de cy zję do WSA

w Gdań sku.

Jak pod kre śla Hel siń ska Fun da cja Praw

Czło wie ka, któ ra mo ni to ru je spra wę, wy rok

TK po zwo li na jed no znacz ną od po wiedź,

czy za ka że nie HIV mo że być bez względ ną

prze słan ką od su nię cia od służ by. Po śred nio

wy rok TK bę dzie miał zna cze nie tak że dla

in nych służb mun du ro wych. �

AK, PAP

Strze la ni na
w Sza mo tu łach

W no cy z 16 na 17 paź dzier ni ka br. w Sza -

mo tu łach pod Po zna niem do szło do strze la -

ni ny mię dzy ban dy ta mi a po li cjan ta mi. Gdy

po li cyj ny pa trol usi ło wał za trzy mać bu sa

do ru ty no wej kon tro li, z sa mo cho du wy sko -

czy ło dwóch męż czyzn, z któ rych je den

strze lił do po li cjan ta z dłu giej bro ni. Funk -

cjo na riusz upadł, je go ko le ga zdą żył od dać

strzał do ban dy ty, po czym zo stał ude rzo ny

kol bą. Ban dy ci wcią gnę li do au ta ran ne go

ko le gę i od je cha li. Po li cjant zdo łał po wia -

do mić dy żur ne go, któ ry na tych miast zor ga -

ni zo wał po moc dla ran nych funk cjo na riu szy

i po ścig za prze stęp ca mi. Po li cjan ci tra fi li

do szpi ta la. Oka za ło się, że strzał był

oddany gu mo wym po ci skiem, oby dwaj 

po li cjan ci po kil ku dniach opu ści li szpi tal.

Na to miast ban dy ci zo sta li schwy ta ni jesz -

cze tej sa mej no cy w wy ni ku po ści gu 

i blo kad. 

Za trzy ma ny mi oka za li się trzej człon ko -

wie tzw. gru py szcze ciń skiej. Czwar ty

z nich nie żył, po strzał, któ ry do stał, oka zał

się śmier tel ny. Spra wę pro wa dzi Pro ku ra tu -

ra Ape la cyj na w Po zna niu i Cen tral ne Biuro

Śled cze. Po li cyj ny pa trol praw do po dob nie

uda rem nił na pad na sa mo chód z trans por -

tem pa pie ro sów. �

ELŻ BIE TA SI TEK
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Tak koń czy się je den z naj gło śniej szych w ostat nich

la tach w re gio nie lesz czyń skim pro ce sów, w któ -

rym uczest ni ka mi, a za ra zem po krzyw dzo ny mi –

jak orzekł sąd – by ło m.in. kil ku po li cjan tów. Jed nak

tyl ko dwaj z nich: 52-let ni dziś mł. insp. Ma ciej Ko wal -

ski, na czel nik Wy dzia łu PG z Ko men dy Wo je wódz kiej

Po li cji w Po zna niu, oraz je go od po wied nik z KMP

w Lesz nie, 43-let ni pod insp. Ma rek Ma ty la, zo sta li za -

trzy ma ni i osa dze ni w aresz cie śled czym. 

„ZA ŁA MAŁ MI SIĘ ŚWIAT”
– W jed nej chwi li za ła mał mi się świat – mó wi pod insp.

Ma rek Ma ty la, dziś już w sta nie spo czyn ku. – To był

13 grud nia 2005 r., okres przed świą tecz ny, Wi gi lia za pa -

sem, Bo że Na ro dze nie, naj bar dziej ro dzin ne ze świąt,

a ja w kaj dan kach na rę kach tra fiam za kra ty! I do te go

z czy stym su mie niem. Po cząt ko wo są dzi łem, że to jakaś

fa tal na po mył ka, że za go dzi nę, dwie wró cę do do mu.

I wte dy usły sza łem za rzut po peł nie nia prze stęp stwa

z art. 228 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.: kto w związ ku
z peł nie niem funk cji pu blicz nej przyj mu je ko rzyść ma jąt ko -
wą lub oso bi stą al bo jej obiet ni cę, pod le ga ka rze po zba wie -
nia wol no ści od 6 mie się cy do 8 lat. Póź niej do wie dzia łem

się, że ten sam za rzut po sta wio no mo je mu by łe mu prze -

ło żo ne mu Ma cie jo wi Ko wal skie mu, na czel ni ko wi wy -

dzia łu pg z Po zna nia. Ra zem mie li śmy przy jąć prze szło

180 tys. zł ła pó wek. Ab surd!

Te go sa me go jesz cze dnia, na pod sta wie roz ka zu per -

so nal ne go wiel ko pol skie go ko men dan ta Po li cji, obaj ofi -

ce ro wie zo sta li zawieszeni w czyn no ściach służ bo wych.

Nie dwu znacz nie da no im też do zro zu mie nia, że dla do -

bra służ by po win ni ra czej po my śleć o zmia nie za wo du

al bo sko rzy stać z przy słu gu ją cych im upraw nień eme ry -

tal nych. 

– Po 20 la tach nie na gan nej służ by, któ ra by ła mo im

dru gim ży ciem, jed nym po cią gnię ciem pió ra znisz czo no

mój au to ry tet, do bre imię, do tych cza so we osią gnię cia,

z któ rych by łem dum ny, i per spek ty wę dal szej ka rie ry

za wo do wej – ża li się Ma rek Ma ty la. – Z sza no wa ne go

oby wa te la sta łem się w oczach opi nii pu blicz nej szu mo -

wi ną, wy rzut kiem spo łecz nym, sko rum po wa nym gli ną.

Na nic się zda ły mo je za pew nie nia, że je stem nie win ny.

Dla Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Ka to wi cach, któ ra wsz czę -

ła to śledz two, bar dziej wia ry god ne by ły po mó wie nia nie -

ja kie go Ja ro sła wa Ł., lesz czyń skie go przed się bior cy

za mie sza ne go w nie le gal ny han del pa li wa mi, niż wy ja -

śnie nia ofi ce ra Po li cji o nie po szla ko wa nej opi nii. Te mu

czło wie ko wi, nie zna ne mu mi zu peł nie, by ło wszyst ko

jed no, ko go po mó wi. By le by tyl ko wyjść na wol ność,

oskar żył by za pew ne wła sną mat kę. To on ze znał w śledz -

twie i pod czas pro ce su, że opła cał się po li cjan tom, 

aby uchro nić się przed aresz to wa niem i kryć swo ich

wspól ni ków.

Z ak tu oskar że nia prze ciw ko Mar ko wi Ma ty le: W okre -
sie od czerw ca 2002 r. do wrze śnia 2003 r. w Lesz nie bę dąc
funk cjo na riu szem KMP i peł niąc funk cję na czel ni ka sek cji
do wal ki z prze stęp czo ścią go spo dar czą, dzia ła jąc w krót kich
od stę pach cza su, w wy ko na niu z gó ry po wzię te go za mia ru,
w związ ku z peł nie niem funk cji pu blicz nej, kil ka krot nie
przy jął wrę czo ną przez Ja ro sła wa Ł., za po śred nic twem Da -
riu sza W. (ko le ga Ja ro sła wa Ł. i je go wspól nik w in te re -

sach – przyp. J. Pac.) ko rzyść ma jąt ko wą w łącz nej
wy so ko ści 110 tys. zł, w za mian za obiet ni cę zło żo ną Ja ro -
sła wo wi Ł., iż nie zo sta nie on za trzy ma ny i tym cza so wo
aresz to wa ny w związ ku z pro wa dzo nym śledz twem przez
Pro ku ra tu rę Okrę go wą w Po zna niu (…) w spra wie pro wa -
dze nia przez Ja ro sła wa Ł. sprzecz nej z pra wem dzia łal no -
ści do ty czą cej han dlu pa li wa mi.

Ma cie jo wi Ko wal skie mu po sta wio no ten sam za rzut.

Tyl ko su ma ła pó wek by ła mniej sza – 73 800 zł.

NA CIĄ GA NE OSKAR ŻE NIA
Po mó wie nia Ja ro sła wa Ł. wy star czy ły, aby Sąd Re jo no wy

w Ka to wi cach wy dał po sta no wie nie o tym cza so wym aresz -

to wa niu oby dwu ofi ce rów Po li cji. Naj pierw na trzy mie sią -

ce, po czym prze dłu żył areszt o na stęp ne trzy, do 

13 czerw ca 2006 r. Ka to wic ka pro ku ra tu ra do ma ga ła się dla

po li cjan tów bez względ nej izo la cji aż do cza su pro ce su, sąd

na szczę ście był in ne go zda nia i po pół rocz nym aresz to wa -

niu Ma ciej Ko wal ski i Ma rek Ma ty la wy szli na wol ność.

Przed tem jed nak ich ro dzi ny mu sia ły się za dłu żyć, aby

wpła cić 40-ty sięcz ne po rę cze nia ma jąt ko we. 

Akt oskar że nia prze ciw ko lesz czyń skim po li cjan tom tra -

fił do Są du Re jo no we go w Lesz nie w sierp niu 2006 r.

W tym cza sie (od kwiet nia) obaj by li już eme ry ta mi, co lo -

kal ne me dia zło śli wie im wy tknę ły, in for mu jąc nie tyl ko

o ich „uciecz ce” z Po li cji, ale i o wy so kich apa na żach, któ -

re bę dą z te go ty tu łu otrzy my wa li do koń ca ży cia. Na wet

je śli zo sta ną ska za ni pra wo moc nym wy ro kiem. W rze czy -

wi sto ści Ma rek Ma ty la po bie ra dziś eme ry tu rę w wy so ko -

ści 1700 zł, a Ma ciej Ko wal ski, po bli sko 30 la tach służ by

i zaj mo wa nym wy so kim sta no wi sku, otrzy mu je oko ło

3 tys. zł. 

Pro ces prze ciw ko lesz czyń skim po li cjan tom oraz przed -

się bior cy Da riu szo wi W. roz po czął się 4 wrze śnia 2006 r.

przed Są dem Re jo no wym w Lesz nie, w Wy dzia le II Kar -

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Niewinni, i co z tego? POLICJA 997       listopad 2009 r.6

Rachunek za krzywdy
Około pół miliona złotych oraz comiesięczna renta wyrównawcza w wysokości 2 tys. złotych dla każdego –
to cena, jakiej domagają się dwaj byli policjanci z Leszna za doznane krzywdy: bezpodstawne oskarżenie

o korupcję, pół roku za kratami aresztu śledczego, utratę pracy i dobrego imienia, pogorszenie stanu zdrowia
i rozłąkę z rodziną.

�
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Marek Matyla, podinspektor
w stanie spoczynku: – Krzyw da,
któ rej do zna łem, jest jed nak tak
nie wy obra żal nie wiel ka, że za sta -
na wiam się cią gle, czy w ogó le
ist nie je coś, co jest w sta nie
w ja kiś spo sób ją zre kom pen so -
wać. Czy jest ja kaś ce na, któ ra
wy rów na cier pie nia mo ich bli -
skich, upo ko rze nia, któ rych do -
zna wa li na każ dym kro ku,
na uli cy, w do mu, w szko le,
w skle pie czy też w pra cy –
te ci che szep ty, na głe
mil cze nie zna jo -
mych itp. W mo -
jej oce nie to
krzyw da
strasz na, nie -
wy ba czal na
i niere kom -
pen so wal na.
Czło wiek sam
po tra fi znieść
wie le, ja da -
łem ra dę.
Sześć mie -
się cy na
9 me trach
kwa dra to -
wych z prze -
stęp ca mi 

róż ne go ro dza ju jest dla po li cjan ta złem
nie wy obra żal nym, zdep ta niem wszyst kich

ide ałów, w któ re wie rzy łem. Te mi nu ty 
cią gną ce się jak gu ma, bez na dziej nie 

po wta rza ją cy się rytm dnia, od po ran ne go
do wie czor ne go szczę ku klu cza w zam ku.

Hor ror, któ re go nie zro zu mie nikt, kto te go
nie prze żył. Dla cze go i za co? Po wie dział

ktoś, „iż le piej, by stu win nych unik nę ło od -
po wie dzial no ści kar nej niż je den nie win ny

zo stał nie słusz nie ska za ny”. Na za sa dzie
ana lo gii sto so wa ne to po win no być

do tym cza so wych aresz to wań.
Zdep ta no mo je ży cie, sto su -

jąc tzw. areszt wy do byw -
czy. Niech cho ciaż nasz
tra gicz ny przy kład spo -
wo du je, że ja kiś pro ku -

ra tor czy też sę dzia
uważ niej prze czy ta

akta i za sta no wi się
nad rze czy wi sty mi

do wo da mi, nim zło ży
pod pis na do ku men -

cie, któ ry de cy du je
o ży ciu, szczę ściu,
ka rie rze, a przede

wszyst kim wol no ści
czło wie ka.
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nym. Na wy rok trze ba by ło cze kać aż do 21 grud nia 2007 r.

Od by ło się je de na ście po sie dzeń. Przez sa lę są do wą prze -

wi nę ło się 40 świad ków, w tym 17 z Po li cji. 

– Na na sze szczę ście – mó wi Ma rek Ma ty la – sąd nie

dał wia ry na cią ga nym oskar że niom ka to wic kiej pro ku ra tu -

ry. Zo sta li śmy unie win nie ni ze wszyst kich za rzu tów.

W uza sad nie niu prze wod ni czą cy skła du, sę dzia To masz

Mo mot, po wie dział wprost, że gdy by w opar ciu o ta kie do -

wo dy lu dzie mie liby być w Pol sce ska zy wa ni, to sąd jest

prze ra żo ny ta kim sta nem rze czy.

Zda niem są du pro ku ra tu ra nie po par ła swe go oskar że -

nia żad nym twar dym do wo dem. Do wo dy nie mo gą być
chwiej ne, mu szą być lo gicz ne i sta now cze. Oso ba po ma wia -
ją ca o tak po waż ny za rzut jak ła pow nic two nie może być za -
in te re so wa na pro ce sem i po grą że niem oskar żo nych. Jej
ze zna nia mu szą być ujaw nio ne spon ta nicz nie, a nie do pie ro
po kilku la tach. Ze bra ny przez pro ku ra tu rę ma te riał do wo -
do wy w spo sób ele men tar ny nie speł nia sta wia nych przez Sąd
Naj wyż szy wy mo gów. W ten spo sób nie moż na wy kań czać
lu dzi w nor mal nym pań stwie – na pi sał w uza sad nie niu wy -

ro ku sę dzia To masz Mo mot.

PO ZWA NY SKARB PAŃ STWA
Na nic się zda ła ape la cja ka to wic kiej pro ku ra tu ry.

24 wrze śnia ubiegłego ro ku Sąd Okrę go wy w Po zna niu

uznał ją za „oczy wi ście bez za sad ną” i w ma je sta cie pra -

wa od rzu cił w ca ło ści. Oskar że ni po li cjan ci po trzech la -

tach zma gań z Te mi dą od zy ska li wresz cie do bre imię

i sta tus nie win nych.

– W swo jej na iw no ści są dzi łem – mó wi Ma rek Ma ty la

– że sko ro sąd oczy ścił mnie ze wszyst kich oskar żeń, nie

bę dę miał trud no ści z po wro tem do służ by. Na po cząt -

ku grud nia 2008 r. zwró ci łem się więc do wiel ko pol skie -

go ko men dan ta Po li cji z proś bą o przy wró ce nie mnie

do pra cy na pod sta wie art. 155 k.p.a. Nie ste ty, w stycz -

niu br. otrzy ma łem od po wiedź, że brak jest prze sła nek
wzru sze nia de cy zji o zwol nie niu mnie ze służ by w Po li cji,
a prze pis art. 155 k.p.a. w spra wie zmia ny lub uchy le nia
de cy zji o zwol nie niu ze służ by w Po li cji nie może zo stać wy -
ko rzy sta ny, gdyż by ło by to obej ście pra wa, a tym sa mym do -
szło by do na ru sze nia in te re su służ by, a więc i in te re su
spo łecz ne go.

Dziw ne, bo opi nia Biu ra Praw ne go KGP (patrz Biu le -

tyn Praw ny KGP nr 27, s. 8–11) jed no znacz nie stwier -

dza, że w przy pad ku nie wa dli wej de cy zji o zwol nie niu

ze służ by ist nie je moż li wość jej uchy le nia na pod sta wie

art. 155 k.p.a.: w przy pad ku za sto so wa nia try bu uchy le -

nia de cy zji o zwol nie niu ze służ by na pod sta wie art. 155

k.p.a. po li cjant „wra ca” na to sa mo lub rów no rzęd ne sta -

no wi sko, a co wię cej ta kie „przy wró ce nie” nie wy wo łu -

je skut ków fi nan so wych. Z tej moż li wo ści po wro tu

sko rzy sta ło wie lu funk cjo na riu szy, m.in. pod insp. Gra ży -

na Bi skup ska z KSP (oskar żo na po ak cji w Mag da len ce,

a póź niej oczysz czo na z za rzu tów). Pod insp. w sta nie

spocz. Mar ko wi Ma ty le od mó wio no po wro tu do służ by,

Ma ciej Ko wal ski sam zre zy gno wał, ze wzglę du na stan

zdro wia.

– W tej sy tu acji – tłu ma czy Ma rek Ma ty la – po sta no -

wi li śmy do cho dzić swo ich rosz czeń przed są dem. Pol -

skie pra wo da je nam moż li wość ubie ga nia się

o od szko do wa nie i za dość uczy nie nie za nie słusz ne

aresz to wa nie. Chce my z te go pra wa sko rzy stać.

Krzyw da, któ rej do zna łem, jest jed nak tak nie wy obra -

żal nie wiel ka, że za sta na wiam się cią gle, czy w ogó le

istnieje coś, co jest w sta nie w ja kiś spo sób ją zre kom -

pen so wać. Czy jest ja kaś ce na, któ ra wy rów na cier pie nia

mo ich bli skich, upo ko rze nia, któ rych do zna wa li na każ -

dym kro ku, na uli cy, w do mu, w szko le, w skle pie czy

też w pra cy – te ci che szep ty, na głe mil cze nie zna jo -

mych itp. W mo jej oce nie to krzyw da strasz na, nie wy -

ba czal na i niere kom pen so wal na – mó wi Ma rek Ma ty la.

– Czło wiek sam po tra fi znieść wie le, ja da łem ra dę.

Sześć mie się cy na 9 me trach kwa dra to wych z prze stęp -

ca mi róż ne go ro dza ju jest dla po li cjan ta złem nie wy obra -

żal nym, zdep ta niem wszyst kich ide ałów, w któ re

wie rzy łem. Te mi nu ty cią gną ce się jak gu ma, bez na -

dziej nie po wta rza ją cy się rytm dnia, od po ran ne go

do wie czor ne go szczę ku klu cza w zam ku. Hor ror, któ -

re go nie zro zu mie nikt, kto te go nie prze żył. Dla cze go

i za co? Po wie dział ktoś, „iż le piej, by stu win nych unik -

nę ło od po wie dzial no ści kar nej niż je den

nie win ny zo stał

nie słusz nie ska za -

ny”. Na za sa dzie

ana lo gii sto so wa ne

to po win no być

do tym cza so wych

aresz to wań. Zdep -

ta no mo je ży cie,

sto su jąc tzw. areszt

wy do byw czy. Niech

cho ciaż nasz tra gicz -

ny przy kład spo wo -

du je, że ja kiś pro-

ku ra tor czy też sę dzia

uważ niej prze czy ta

ak ta i za sta no wi się

nad rze czy wi sty mi

do wo da mi, nim zło ży

pod pis na do ku men -

cie, któ ry de cy du je

o ży ciu, szczę ściu, ka -

rie rze, a przede wszyst -

kim wol no ści czło wie ka.

Ad wo ka ci lesz czyń -

skich po li cjan tów zło ży -

li już po zew do Są du

Okrę go we go w Po zna -

niu. Do ma ga ją się w nim

po 2 tys. zł za dość uczy -

nie nia za każ dy dzień

spę dzo ny za kra ta mi

aresz tu, za roz łą kę z ro dzi ną, utra tę pra cy i do bre go

imie nia, po nie sio ne stra ty mo ral ne, trau ma tycz ne

prze ży cia, czę ścio wą utra tę zdro wia (łącz nie po

0,5 mln zł każ dy). Wnio sku ją też o przy zna nie do ży -

wot nio tzw. ren ty wy rów naw czej (po 2 tys. zł mie sięcz -

nie dla każ de go z nich), ar gu men tu jąc, że na sku tek

wcze śniej sze go przej ścia na eme ry tu rę i bra ku moż li -

wo ści za rob ko wa nia ich stan dard ży cia uległ gwał tow -

ne mu ob ni że niu. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Andrzej Mitura

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Niewinni, i co z tego? POLICJA 997       październik 2009 r.8
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Ile nieruchomości ma Policja (własność,
najem, dzierżawa i inne formy)?

– Jed nost ki Po li cji wła da ją nie ru cho mo -

ścia mi na pod sta wie pra wa trwa łe go za rzą du

(do ty czy to nie ru cho mo ści z za so bu Skar bu

Pań stwa) oraz na pod sta wie pra wa zo bo wią -

za nio we go (naj mu, dzier ża wy lub uży cze nia).

Przez nie ru cho mość na le ży ro zu mieć za rów -

no grunt wraz z na nie sie nia mi bu dow la ny mi,

jak też dział ki nie za bu do wa ne i nie ru cho mo -

ści lo ka lo we sta no wią ce od ręb ny przed miot

wła sno ści. Obec nie Po li cja ma w dys po zy cji

oko ło 1,9 tys. kom plek sów, na któ rych zlo ka -

li zo wa nych jest oko ło 5,5 tys. obiek tów.

Ja kie by ły do tych cza so we kosz ty utrzy ma -

nia wszyst kich tych nie ru cho mo ści?

– W 2008 ro ku by ło to 194 mln zło tych.

16 mln zło tych oszczęd no ści, któ re za de kla -

ro wa li ko men dan ci, w du żej mie rze zwią za ne

są z pla nem po zby cia się nie ru cho mo ści, któ -

rych Po li cja nie po trze bu je.

Ile obiek tów jest zbęd nych?
– Ko men dan ci wska za li 137 nie ru cho mo -

ści o łącz nej po wierzch ni użyt ko wej 80 829

mkw. na dział kach o łącz nej po wierzch -

ni 448 196 mkw. To oko ło 300 bu dyn ków.

Zo sta ną one prze ka za ne sta ro stom al bo

Agen cji Mie nia Woj sko we go do koń ca 2010

ro ku. To jest cza so chłon na pro ce du ra. 

Ko men dy wo je wódz kie wy stę pu ją do ko men -

dan ta głów ne go z wnio skiem o opi nię w spra -

wie wy ga sze nia trwa łe go za rzą du da ną

nie ru cho mo ścią na rzecz sta ro sty al bo prze -

ka za nia jej Agen cji Mie nia Woj sko we go. Ko -

men dant głów ny wy dał już 50 ta kich opi nii,

po zo sta łe bę dą do koń ca ro ku. 

TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       listopad 2009 r.10

Oszczędności na
nieruchomościach

W ostatnich tygodniach Policja liczyła swój stan posiadania i szacowała możliwości oszczędzania na kosztach
utrzymania nieruchomości. Komendanci wojewódzcy, komendant stołeczny i komendanci szkół Policji

zadeklarowali, że w latach 2009 i 2010 będą w stanie oszczędzić prawie 16 mln złotych – 
blisko 10 procent tych kosztów.

O wy ni kach au dy tu go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi w Po li cji roz ma wia my
z nad kom. Pio trem Ku cią, p.o. dy rek to ra Biu ra Lo gi sty ki Po li cji KGP. 

Sta ro sta mo że nie zgo dzić się na prze ję cie
nie ru cho mo ści?

– Prze pi sy usta wy o go spo dar ce nie ru cho -

mo ścia mi ob li gu ją sta ro stów do prze ję cia

nie ru cho mo ści zgło szo nych ja ko zbęd ne

przez jed nost ki Po li cji. De cy zja o wy ga śnię -

ciu trwa łe go za rzą du po win na zo stać wy -

da na w cią gu 18 mie się cy od dnia zło że -

nia przez jed nost kę wnio sku, po uzy ska -

niu moż li wo ści za go spo da ro wa nia nie ru cho -

mo ści.

A Agen cja Mie nia Woj sko we go mo że 
od mó wić?

– Agen cja Mie nia Woj sko we go jest za in -

te re so wa na przede wszyst kim przej mo-

wa niem nie ru cho mo ści, któ re mo że za go -

spo da ro wać w dro dze sprze da ży lub wy -

dzier ża wie nia. 

W związ ku z po wyż szym od ma wia przej -

mo wa nia m.in. nie ru cho mo ści, w któ rych

znaj du ją się lo ka le miesz kal ne zaj mo wa ne

przez upraw nio nych na jem ców, jak rów nież

nie ru cho mo ści wy ma ga ją cych re kul ty wa cji

czy re gu la cji sta nu praw ne go. W ta kich

przy pad kach zbęd na nie ru cho mość mo że

zo stać prze ka za na do dys po zy cji sta ro sty.

Ewen tu al na sprze daż lo ka li miesz kal nych

oso bom upraw nio nym (z bo ni fi ka tą) mo że

być do ko na na przez sta ro stę al bo przez jed -

nost kę sa mo rzą do wą – je śli nie ru cho mość

zo sta nie prze ka za na z za so bu Skar bu Pań -

stwa na rzecz tej jed nost ki.

Co się Po li cji bar dziej opła ca? Zrze cze nie
się nie ru cho mo ści na rzecz sa mo rzą du czy
prze ka za nie AMW?

– Ko men dan ci de cy du ją, któ ry wa riant 

bę dzie dla nich bar dziej ko rzyst ny. Wy ga sze -

nie trwa łe go za rzą du nie ru cho mo ści przez

sta ro stę przy no si czę sto ta ką ko rzyść, że sa -

mo rząd prze ka zu je środ ki fi nan so we na Fun -

dusz Wspar cia Po li cji al bo uży cza Po li cji

lo kal. Wte dy po no si my tyl ko kosz ty eks plo -

ata cji. Nie pła ci my po dat ków ani czyn szu.

Cza sem w za mian za nie po trzeb ną nam nie -

ru cho mość do sta je my od sa mo rzą du dział kę

pod no wą sie dzi bę jed nost ki itp. Agen cja

Mie nia Woj sko we go sprze da je prze ka za ne

obiek ty, a 93 pro cent uzy ska nych w ten spo -

sób środ ków prze ka zu je na Fun dusz Mo der -

ni za cji Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Te

pie nią dze wra ca ją do Po li cji z prze zna cze -

niem na in we sty cje. W ostat nich trzech la -

tach by ło to po nad 7 mln zło tych. 

Ja kich obiek tów po zby wa się Po li cja?
– To naj czę ściej pu ste dział ki al bo sta re

sie dzi by jed no stek. Re zy gnu je my z lo ka li
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zaj mo wa nych przez po ste run ki Po li cji, z ga -

ra ży. Wśród obiek tów do prze ka za nia są też

sta cje ob słu gi po jaz dów, sta dion, bu dyn ki go -

spo dar cze. Kil ka ko mend wo je wódz kich,

m.in. Wro cław, Łódź, Rze szów, Bia ły stok czy

Kiel ce, od da je po kil ka na ście obiek tów. Nie -

któ re, na przy kład Byd goszcz, po zby ły się

zbęd ne go mie nia już wcze śniej. Efek ty fi -

nan so we tych ope ra cji bę dą zna ne naj wcze -

śniej w po ło wie przy szłe go ro ku.

Garnizon pomorski zamierza pozbyć się
sześciu posterunków Policji i jednego
komisariatu. To znaczy, że te małe
miejscowości zostaną pozbawione policji?

– Nie po zby wa my się ni cze go, co jest Po -

li cji nie zbęd ne. W od nie sie niu do ww. jed -

no stek szcze bla pod sta wo we go (re wi ry

dziel ni co wych, ze spo ły pre wen cji) oraz ko -

mi sa ria tu – pod ję to dzia ła nia zmie rza ją ce

do za mia ny z gmi na mi obec nych sie dzib,

któ re są zbyt du że w sto sun ku do sta nów

oso bo wych tych jed no stek, na obiek ty do sto -

so wa ne do po trzeb. 

Z danych zebranych przez BLP KGP wynika,
że najwięcej – ponad dwa miliony złotych –
oszczędności przyniosą opał i energia.
Wymiana kotłowni na nowe nie podlega
dyskusji, ale to oznacza też wydatki, choć
z innych paragrafów budżetu.

– Prze cho dze nie z opa łu sta łe go (wę giel,

koks) na pa li wo płyn ne (gaz) po win no dać

aż 20 pro cent oszczęd no ści. To praw da, że

mo der ni za cja wy ma ga wy dat ków na re mon ty.

Wie le z nich i tak mu sie li by śmy prze pro wa -

dzić. W każ dym uwzględ nia się ter mo mo der -

ni za cję, tj. zmia nę ko tłow ni, wy mia nę okien,

ocie pla nie stro po da chu. Na te in we sty cje

do sta je my do ta cje z na ro do we go al bo wo je -

wódz kich Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska.

Co do ener gii ciepl nej i elek trycz nej, to ko -

men dan ci prze wi dzie li pew ne oszczęd no ści,

ale te go nie mo że my pre cy zyj nie za pla no wać

w związ ku ze zmia na mi cen tych dóbr.

Jedne komendy pozbywają się pomieszczeń,
a inne, jak nowosądecka KMP, bez dyskusji
płacą czynsz ustalony w dolarach…

– Bu dy nek KMP w No wym Są czu zo stał

od zy ska ny przez wła ści cie la i wszel kie kro ki

praw ne pod ję te przez Po li cję oka za ły się bez -

sku tecz ne. Trwa bu do wa no wej sie dzi by, ale

to in we sty cja o war to ści 50 mln zło tych, roz -

ło żo na na la ta. Do tąd zre ali zo wa no po ło wę. 

Szczecińska KWP zadeklarowała, że – choć
nie może zmodernizować ogrzewania –
zmniejszy koszty, obniżając temperaturę
w pomieszczeniach do 18 st. C. Nie
zazdroszczę policjantom i klientom
zachodniopomorskiej policji.

– To „ge nial ny” po mysł. Skoń czy się tym,

że lu dzie bę dą przy cho dzić na służ bę z fa rel -

ka mi. To kom plet ny brak zro zu mie nia i zu -

peł nie nie o to nam cho dzi. Na szczę ście

by ły i mą drzej sze po my sły na oszczę dza nie

ener gii, np. zmniej sza nie tem pe ra tu ry

w week en dy czy w no cy. W ogó le dzię ki 

te mu au dy to wi kosz tów wie lu ko men dan tów

na praw dę po chy li ło się nad swo im sta nem

po sia da nia. Nie któ rzy wy ka za li się wiel ką

ope ra tyw no ścią. W ostat nim ty go dniu lu bel -

ski ko men dant wo je wódz ki w cią gu dwóch

dni zdo był 2 mi lio ny zło tych na bu do wę ko -

men dy po wia to wej w Łęcz nej. Po mi lio nie

od sta ro sty i od bur mi strza. Na praw dę wie le

za le ży od współ pra cy Po li cji z sa mo rzą da mi.

Tym bar dziej że z 483 mln zło tych, któ re

w ubie głym ro ku prze zna czy li śmy na re mon -

ty i in we sty cje, po cho dzą cych z Pro gra mu
mo der ni za cji Po li cji..., na przy szły rok zo sta -

ło nam już tyl ko 49 mln zło tych.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

IRE NA FE DO RO WICZ
Roz mo wa zo sta ła prze pro wa dzo na

16 paź dzier ni ka

zdj. Andrzej Mitura
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Insp. An drzej Tre la, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. lo gi sty ki:
– Kosz ty utrzy ma nia nie ru cho mo ści to dru gi pod wzglę dem wiel ko ści wy da tek rze -
czo wy Po li cji. Trans port po chło nął w ubie głym ro ku po nad 300 mln zł, nie ru cho mo -
ści – pra wie 200 mln zł. 
Ce le au dy tu są dwa. Pierw szy – to ra cjo nal ne okre śle nie po trzeb: cze go rze czy wi ście
po trze bu je my, a cze go ma my za du żo i co moż na od dać Skar bo wi Pań stwa. Po zwo -
li to na wy ko rzy sta nie nie ru cho mo ści w in ny spo sób, a nam zmniej szy ob cią że nia 
fi nan so we. Dru gi cel – to opra co wa nie ta kich pro jek tów, któ re po zwo lą zop ty ma li zo -
wać kosz ty za rzą dza nia nie ru cho mo ścia mi. Te pro jek ty nie ma ją spro wa dzać się
do wy zna cza nia np. li mi tów zu ży cia ener gii, ale ma ją wska zy wać, jak uży wać jej ra -
cjo nal nie. 
Po tej ana li zie po dzie li my się uwa ga mi i spo strze że nia mi, by przy jąć do ku ment stra -
te gicz ny, by okre ślić stra te gie krót ko - i dłu go ter mi no wą za rzą dza nia nie ru cho mo -
ścia mi. Po win no to na stą pić do koń ca ro ku. 

Utrzy ma nie obiek tów 
służ bo wych Po li cji

� w 2008 ro ku kosz to wa ło
194 425 904 zł

� w latach 2009–2010 planuje się
uzyskać oszczędności w kwocie
15 881 684 zł, w tym:

� 2009 r. – 6 946 621 zł, w tym:
� 3 115 847 zł – obiekty
KWP/KSP/SP
� 3 830 774 zł – obiekty KPP –
podległe

� 2010 r. – 8 935 063 zł, w tym:
� 3 441 032 zł – obiekty
KWP/KSP/SP
� 5 494 031 zł – obiekty KPP –
podległe

Do jednostek, które planują uzyskać
największe oszczędności w zakresie
kosztów utrzymania obiektów, należy
zaliczyć KSP – 2 mln zł, 
KWP w Poznaniu – 1,69 mln zł, 
KWP w Gdańsku – 1,59 mln zł, 
KWP we Wrocławiu – 1,12 mln zł oraz
KWP w Białymstoku – 1,07 mln zł.

W szkołach Policji największe
oszczędności w zakresie kosztów
utrzymania planują uzyskać 
SP w Katowicach – 0,46 mln zł oraz
SP w Pile – 0,43 mln zł.

Opał (węgiel, koks, olej opałowy,
drewno, paliwa zastępcze)
� w 2008 r. kosztował 10 326 283 zł
� w latach 2009 i 2010 planuje się
uzyskać oszczędności w łącznej
kwocie 2 069 822 zł, w tym:
� 2009 r. – 749 846 zł
� 2010 r. – 1 319 976 zł
Najwyższa kwota oszczędności to
KWP w Poznaniu – łącznie 766 000 zł

Zakup energii (m.in energia cieplna,
energia elektryczna, woda, ścieki,
gaz)
� w 2008 r. kosztował 116 993 000 zł
� w latach 2009 i 2010 planuje się
uzyskać oszczędności w łącznej
kwocie 2 506 803 zł, w tym:
� 2009 r. – 607 170 zł
� 2010 r. – 1 899 633 zł
Najwyższa kwota oszczędności to
KSP – łącznie 689 168 zł.

10-11.11:Layout 6  10/21/09  5:32 PM  Page 11



Wdniach 9, 10 i 11 paź dzier ni ka br.

w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt -

nie ro ze gra no czte ry za wo dy o ran -

dze mi strzostw Pol ski Po li cji. 

Z uwa gi na kosz ty w jed nym ter mi nie zor -

ga ni zo wa no: Otwar te Mi strzo stwa Po li cji

w Ka ra te Ky oku shin, Pię cio bo ju Po li cyj nym,

Lek kiej Atle ty ce i Dwu bo ju Po li cyj nym. 

KA RA TE 
Wśród ka ra te ków naj lep si oka za li się: Alek -

san dra Ba kun z WSPol. w Szczyt nie, któ ra

wy gra ła kla sy fi ka cję OPEN pań (star to wa ły

tyl ko trzy za wod nicz ki, wszyst kie ze Szczyt -

na), Mar cin Orze chow ski (KWP w Lu bli nie)

w ka te go rii 70 kg, Mar cin Kru pa (WSPol.

w Szczyt nie) w wa dze do 75 kg, Ar tur Lu to -

stań ski (WSPol. w Szczyt nie) – do 80 kg,

Ma riusz Cie le pa (KMP w Zie lo nej Gó rze) –

do 85 kg i An drzej Ogo now ski (Straż Miej -

ska w Rudzie Śląskiej), któ ry zo stał mi -

strzem ka te go rii OPEN. 

PIĘ CIO BÓJ 
W pen ta th lo nie po li cyj nym, na któ ry skła da -

ły się: pły wa nie, strze la nie, skok w dal,

pchnię cie ku lą i bieg prze ła jo wy, wy star to wa -

ło 17 spor tow ców, w tym trzy pa nie. Wśród

męż czyzn mi strzo stwo wy wal czył Kry stian

Do le żek (KWP w Szcze ci nie). Wi ce mi -

strzem Po li cji zo stał Ja nusz Mi ke ta (KWP

w Ka to wi cach), a trze cie miej sce za jął

Krzysz tof Je no row ski (KWP w Bia łym sto ku).

Mi strzy nią Pol ski Po li cji w pię cio bo ju zo sta -

ła Ane ta Tro ja now ska (WSPol. w Szczyt nie),

któ ra po ko na ła Mar ty nę Cal (SP w Ka to wi -

cach) i Da rię Wę grow ską (SP w Ka to wi cach).

W ka te go rii se nio rów trium fo wał Ja nusz Mi -

ke ta (KWP w Ka to wi cach) – wi ce mistrz kla -

sy fi ka cji ogól nej, za któ rym upla so wa li się

Krzysz tof Po lak (KPP w Sta lo wej Wo li) i Jó -

zef Hof f man (KPP w Ja ro ci nie). Dru ży no wo

wy gra ła KWP w Szcze ci nie przed SP w Ka -

to wi cach i WSPol. w Szczyt nie. 

LEK KA ATLE TY KA 
Za cznĳ my od pań. Na 100 m zwy cię ży ła Ewa

No wa kow ska (KP w Gdy ni-Kar wi nach), któ -

ra w świet nym sty lu wy wal czy ła tak że mi -

strzo stwo w pchnię ciu ku lą. Bieg na 400 m

wy gra ła Agniesz ka Wit kow ska (SP w Ka to wi -

cach), a skok w dal Mar ty na Cal (SP w Ka to -

wi cach). 

Zwy cię scy pa no wie to: Ad rian Mosz czyń ski

(KWP w Bia łym sto ku) – 100 i 400 m, Janusz

Mi ke ta (KWP w Ka to wi cach) – 1500 m, Mie -

czy sław Ko tow ski (KWP w Bia łym sto ku) –

skok w dal i Mi ro sław Re gin (KWP w Olsz ty -

nie), któ ry naj da lej pchnął ku lą. 

DWU BÓJ 
W du ath lo nie po li cyj nym, skła da ją cym się

z bie gu i strze la nia w kla sy fi ka cji in dy wi du -

al nej pań, zwy cię ży ła Ewe li na Pelc (WSPol.

w Szczyt nie). Wśród męż czyzn trium fo wał

Ma ciej Woj cie chow ski (WSPol. w Szczyt nie).

W kla sy fi ka cji MA STERS (po wy żej 40 lat)

zwy cię żył Ja nusz Mi ke ta (KWP w Ka to wi -

cach). 

Dru ży no wo pierw sze miej sce wy wal czy ła

re pre zen ta cja WSPol. w Szczyt nie w skła dzie

Ma ciej Woj cie chow ski i Adam Pi wo war ski,

któ ra po ko na ła pa rę z KWP w Bia łym sto ku –

Krzysz to fa Je no row skie go i Ro ber ta Ku li gow -

skie go. Trze cie miej sce za ję li Ja nusz Mi ke ta

i Ra fał Jan kow ski, re pre zen tu ją cy KWP

w Ka to wi cach. 

ZA WŁA SNE PIE NIĄ DZE 
Mi strzo stwa by ły kil ka krot nie prze su wa ne,

głów nie z uwa gi na ma łą licz bę chęt -

nych. I nie jest tak, że lu dzie nie chcą ćwi -

czyć i star to wać. Po li cjan tów zwy czaj nie nie

stać, aby prze je chać na dru gi ko niec Pol ski,

zmie rzyć się z naj lep szy mi i wy ło nić mi strza

Po li cji. Obec nie, zgod nie z po le ce niem ko -

men dan ta głów ne go, za wod ni cy star tu ją

w za wo dach na wła sny koszt. 

Gdy by nie po li cjan ci ze Szczyt na (słu cha -

cze i wy kła dow cy), paź dzier ni ko wa im pre -

za mo gła by w ogó le nie dojść do skut ku.

W więk szo ści kon ku ren cji lek ko atle tycz nych

star to wa ły po trzy, czte ry oso by. W bie gu

na 400 m ko biet wzię ła udział jed na po li cjant -

ka, na 100 m dwie. W dal ska ka ły trzy pa nie… 

Ca łe szczę ście szko ła za pew ni ła za wod ni -

kom noc leg i wy ży wie nie, za start jed nak

spor tow cy mu sie li wy ło żyć 40 zł z wła snej

kie sze ni (start w dru giej dys cy pli nie kosz to -

wał 20 zł). �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. Tomasz Muraszko 
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Cztery w jednym
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W ostat nim nu me rze Wa sze go pi sma prze czy ta łem ar -
ty kuł „Ruch w mun du rach”, gdzie na pi sa li ście o de cy zji
BLP KGP, któ re 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. Py ta nie mo je brzmi, dla cze go tak
ma być, je że li art. 70. 1. usta wy o Po li cji mó wi, że po li -
cjant otrzy mu je umun du ro wa nie bez płat nie. 

W przy pad ku, kie dy bę dę zmu szo ny do wy mia ny np:
kurt ki (wy blak nie, prze bar wi się, po rwie, róż nie w służ -
bie by wa), nie bę dę miał pie nię dzy na jej wy mia nę, bo
już mi po trą ci li z mun du rów ki. Do dam, że ze znisz czo -
ny mi ele men ta mi mun du ru po wsta ły mi w trak cie in ter -
wen cji jest już wiel ki pro blem, bo za dar mo chę nie chcą
wy mie niać. Trze ba się na cho dzić, po gro zić no tat ka mi,
swo je wy pła kać u prze ło żo nych, wte dy jest szan sa, że
wy mie nią. 

Po nad to art. 13. 1. na szej usta wy mó wi: „Kosz ty
zwią za ne z funk cjo no wa niem Po li cji są po kry wa ne
z bu dże tu pań stwa”. Nie mam więc po ję cia, dla cze go de
fac to ze swo jej kie sze ni mam pła cić za swój no wy mun -
dur. Spra wa ta bul wer su je ca łą rze szę po li cjan tów, a do -
da wać już chy ba nie mu szę, co zna czy mun du rów ka dla
zwy kłe go „pa tro low ca”. Mam wiel ką na dzie ję, że spra -
wy nie po trak tu je cie po ma co sze mu i przy naj mniej
dostanę lo gicz ną od po wiedź, je że li się my lę co do nie -
słusz no ści w za bie ra niu nam te go, co się nam na le ży, bo
roz mo wa z prze ło żo nym na ten te mat to jak wa le nie
głową w mur.

Po zdra wiam Piotr

List Czy tel ni ka prze ka za li śmy do Biu ra Lo -
gi sty ki Po li cji KGP. Oto od po wiedź:

Dro gi Pio trze
Od no sząc się do Two ich wąt pli wo ści zwią za nych

z wy pła tą przy szło rocz nej mun du rów ki, uprzej mie
informuję, że zgod nie z art. 70 ust. 1 usta wy
z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji (Dz.U. z 2007 r.
nr 43, poz. 277, z późn. zm.) po li cjant otrzy mu je bez -
płat ne umun du ro wa nie. Po li cjan to wi, któ re mu nie
wydano w na tu rze przy słu gu ją cych przed mio tów umun -
du ro wa nia wy pła ca się rów no waż nik pie nięż ny w za -

mian za umun du ro wa nie (na pod sta wie art. 70 ust. 2
usta wy o Po li cji).

W Po li cji przy ję to za sa dę, że pierw sze umun du ro wa -
nie funk cjo na riusz otrzy mu je w na tu rze, na stęp nie
należność jest re ali zo wa na co rocz nie w for mie rów no -
waż ni ka pie nięż ne go. Pod sta wą do okre śle nia wy so ko ści
rów no waż ni ka są nor my umun du ro wa nia przy słu gu ją -
ce go po li cjan to wi, okre ślo ne w prze pi sach o umun du ro -
wa niu po li cjan tów (róż ne dla funk cjo na riu sza służ by
przy go to waw czej i sta łej). Wy so kość rów no waż ni ka wy -
pła ca ne go raz w ro ku jest rocz ną war to ścią ww. norm.
Ta ka za sa da po zwa la na co rocz ne za bez pie cze nie środ -
ków fi nan so wych, nie zbęd nych do uzu peł nie nia tych ele -
men tów umun du ro wa nia, któ re ule gły zu ży ciu.

Nor my umun du ro wa nia obej mu ją asor ty ment wcho -
dzą cy w skład ubio ru: służ bo we go, wyj ścio we go i ga lo -
we go, więc rów no waż nik pie nięż ny jest wy pła ca ny
rów nież w za mian za te przed mio ty.

Wej ście w ży cie roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 20 ma ja 2009 r.
w spra wie umun du ro wa nia po li cjan tów (Dz.U. nr 90,
poz. 738) spo wo do wa ło zmia nę wzo ru i asor ty men tu
wcho dzą ce go w skład ubio ru służ bo we go. Przed mio ty te
ja ko no wy ele ment umun du ro wa nia zo sta ły wy da ne nie -
od płat nie w na tu rze czę ści po li cjan tów.

Funk cjo na riu szom, któ rzy otrzy ma li no we umun du -
ro wa nie służ bo we, zo sta nie wy pła co ny więc rów no waż -
nik pie nięż ny w za mian za po zo sta łe (przy słu gu ją ce im
zgod nie z nor mą) przed mio ty ubio ru wyj ścio we go i ga lo -
we go. Nie jest bo wiem moż li we du blo wa nie na leż no ści
w da nym ro ku za opa trze nio wym, tj. wy da nie w na tu rze
i wy pła ce nie za te przed mio ty rów no waż ni ka.

Od czu cie po li cjan tów, że za otrzy ma ne no we umun -
du ro wa nie służ bo we mu szą za pła cić, wy ni ka z fak tu, że
ta gru pa funk cjo na riu szy otrzy ma rów no waż nik mniej -
szy, po nie waż bę dzie on kal ku lo wa ny je dy nie za przed -
mio ty ubio ru wyj ścio we go i ga lo we go (czy li na leż ne,
a nie wy da ne w na tu rze). Po zo sta li po li cjan ci, któ rym
nie wy da no w na tu rze żad nych ele men tów umun du ro -
wa nia, otrzy ma ją rów no waż nik pie nięż ny za przed mio -
ty ubio ru służ bo we go, wyj ścio we go i ga lo we go. �

oprac. IF
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No we mun du ry –
dla cze go płat ne?

Spra wa no wych mun du rów i tzw. mun du rów ki bu dzi nie słab ną ce za in te re so wa nie po li cjan tów. „Po li cja 997” 
sta ra się po ma gać w wy ja śnia niu wąt pli wo ści z tym zwią za nych. Do wo dem niech bę dzie po niż szy list i od po wiedź,

ja ką uzy ska li śmy.
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Na stęp ną śmier tel ną ofia rą obo wiąz ku

był st. post. To masz Sto lar ski z

Ko men dy m.st. War sza wy. Zgi nął 31

sierp nia pod ko ła mi tram wa ju, peł niąc służ -

bę pa tro lo wą w cen trum sto li cy. Po li cjant

stra cił obie no gi, nim na de szła po moc, zmarł

z upły wu krwi.

2 wrze śnia st. post. Jó zef Cy wiń ski
i post. Jó zef Za gal ski, pa tro lu jąc no cą trakt

nad wi ślań ski w po bli żu wsi Se ce min, pow.

so chań ski (woj. war szaw skie), wpa dli w za -

sadz kę przy go to wa ną przez ban dę ra bun ko -

wą. Pierw szy padł Za gal ski, Cy wiń skie mu

za ciął się ka ra bin. Ban dy ci bez skru pu łów po -

dziu ra wi li go ku la mi.

Te go sa me go dnia post. Sta ni sław Ku ba,

pa tro lu jąc szo sę w po bli żu fol war ku Ja nów,

ko ło Miń ska Mazowieckiego, za uwa żył

dwóch po dej rza nych męż czyzn pro wa dzą -

cych ko nia. Po sta no wił ich wy le gi ty mo wać.

W trak cie prze glą da nia do ku men tów je den

z nich za ata ko wał po li cjan ta no żem. Na

sku tek ob ra żeń po ste run ko wy po kil ku go -

dzi nach zmarł. Zmarł rów nież je den z ban -

dy tów, po strze lo ny przez bro nią ce go się

po li cjan ta.

15 wrze śnia post. An to ni Kraw czyk
z woj. kie lec kie go zo stał za bi ty pod czas peł -

nie nia służ by war tow ni czej przy ma ga zy nach

żyw no ścio wych.

17 wrze śnia przo d. Wik tor Sztorc, idąc

ul. Kon stan ty now ską w Ło dzi, ob rzu co ny

został gra dem ka mie ni przez kil ku na stu 

nie zi den ty fi ko wa nych na past ni ków. Na sku -

tek od nie sio nych ob ra żeń po li cjant zmarł

w szpi ta lu.

5 paź dzier ni ka na ul. Ewan ge lic kiej w Beł -

cha to wie, pow. piotr kow ski, do ko na no za ma -

chu na przo dow ni ka PP An to nie go
Fla ka. Jak wy ka za ło śledz two, zbrod ni do -

ko na no z ze msty za bez kom pro mi so wość

funk cjo na riu sza w sto sun ku do kry mi na li -

stów i ko mu ni stycz nych wy wro tow ców. 

Do koń ca 1919 r. zgi nę ło jesz cze sied miu

po li cjan tów. Wszy scy na służ bie, wszy scy

na sku tek po strza łu. Je dy nie post. Piotr
Fał czyń ski z po ste run ku w Brzo zie, pow.

ko zie nic ki, zo stał be stial sko za tłu czo ny mo -

ty ka mi i ło pa ta mi przez miesz kań ców wsi

i ro dzi nę de zer te ra, któ re go po le co no mu za -

trzy mać i do pro wa dzić do po ste run ku. Po li -

cjant zmarł, nim przy by ła po moc.

CO TY DZIEŃ PO GRZEB
Rok 1920 był jesz cze bar dziej tra gicz ny dla

mło dej for ma cji po li cyj nej. W kra ju two rzy ły

się do pie ro zrę by pań stwo wo ści, sza la ła in -

fla cja, anar chia i ko rup cja by ły wszech obec -

ne. Pa no wał głód, któ ry był jed ną z przy czyn

na ra sta ją cej prze stęp czo ści. Roz bo je, za bój -

stwa i na pa dy by ły na po rząd ku dzien nym.

Spe cja li zo wa ły się w tym licz ne, do brze zor -

ga ni zo wa ne ban dy, dla któ rych ży cie ludz kie

nie mia ło więk szej war to ści.

Stan bez pie czeń stwa do dat ko wo jesz cze

po gar sza ła sy tu acja na Kre sach Wschod nich,

w tym ak tyw ność ukra iń skich ter ro ry stów,

a póź niej woj na z bol sze wic ką Ro sją.

Po li cyj ne sta ty sty ki od no to wa ły w tym 

ro ku 70 ofiar śmier tel nych. Naj wię cej w wo -

je wódz twach lwow skim i tar no pol skim

(po 10), bia ło stoc kim (8) oraz war szaw skim

(7). W bez po śred niej wal ce z ban dy ta mi zgi -

nę ło 23 po li cjan tów, w skry to bój czych za ma -

chach – 9, pod czas le gi ty mo wa nia – 8,

w cza sie in ter wen cji – 3.

Pierw szą śmier tel ną ofia rą 1920 r. był post.
Jó zef Teo fil Ko strze wa z po ste run ku

w Tłusz czu ko ło War sza wy. Zgi nął 15 stycz -

nia z rąk nie zi den ty fi ko wa nych ban dy tów

pod czas służ by pa tro lo wej. Ostat nią – post.
Ste fan Ste fa now ski z War sza wy, któ ry po -

legł 30 grud nia, uczest ni cząc w ob ła wie

na ban dy tów na osie dlu Tar gó wek.

Da ni nę krwi zło ży li tak że funk cjo na riu sze

PP pod czas woj ny pol sko -ro syj skiej 1920 r.

Zgi nę ło ich 26, ale nie we fron to wych oko -

pach, tyl ko w po tycz kach z prze wa ża ją cy mi

si ła mi wro ga, kie dy bro ni li swych jed no stek

lub za bez pie cza li ewa ku ację urzę dów pań -

stwo wych. Pa dli od kul bol sze wic kich i ko -

zac kich sza bel. 

28 lip ca szwa dron ko za ków na padł na po -

ste ru nek PP w Cho ło jo wie, w pow. ra dzie -

chow skim (woj. tar no pol skie). Je go za ło ga:

st. post. An to ni Cho ro stec ki oraz po ste -

run ko wi Sta ni sław Grab czyń ski, Jan Ja -
błoń ski i Sta ni sław Łu ka sie wicz bro ni li

się do ostat nie go na bo ju. Ko men dant Cho ro -

stec ki zgi nął od ku li, po zo sta łych przy ży ciu

po li cjan tów zwią za no, po czym za sie czo no

sza bla mi. 

W ta ki sam be stial ski spo sób za mor do wa -

no w lip cu i sierp niu 1920 r. st. przod. Ma -
ria na Sta ru cho wi cza z po ste run ku

w Bro dach (woj. tar no pol skie), post. Ma ria -
na Ze rge ra z Ko men dy Po wia to wej PP

w Bó br ce (woj. lwow skie), post. Woj cie cha
Gol ca z po ste run ku w To ma szo wie (woj.

bia ło stoc kie) i kil ku na stu in nych kre so wych

po li cjan tów. Bol sze wi cy jeń ców nie bra li. 

TRA GICZ NY ROK 1924
Naj bar dziej tra gicz ny dla Po li cji Pań stwo -

wej był rok 1924. W wal ce z prze stęp czym

pod zie miem stra ci ło wów czas ży cie 77 po li -

cjan tów, w zde cy do wa nej więk szo ści na

Kre sach Wschod nich (w woj. po le skim – 14,

wi leń skim – 13, no wo gródz kim – 11, wo łyń -

skim – 8, tar no pol skim – 7). By ła to m.in.

kon se kwen cja wy ko ny wa nia przez po li cję

obo wiąz ków stra ży gra nicz nej i zma gań z ro -

syj ski mi dy wer san ta mi, któ rzy ca ły mi ban -

da mi prze ni ka li na te ry to rium Pol ski.

Wie czo rem, 17 ma ja 1924 r., gra ni cę pań -

stwo wą prze kro czy ła oko ło 30-oso bo wa ban da

uzbro jo na m.in. w gra na ty i ka ra bi ny ma szy no -

we. W cza sie ra bo wa nia mia stecz ka Krzy wi cze

(woj. wi leń skie) dy wer san ci ostrze la li po ste -

ru nek PP, za bi ja jąc post. Ja na Su row skie go.

Po na pa dzie, wy co fu jąc się w kie run ku gra ni cy,

so wiec cy ban dy ci na tknę li się na dwóch po ste -

run ko wych po wra ca ją cych z pa tro lu. W trak -

cie wy mia ny ognia za strze lo ny zo stał post.
Fe liks Gra lew ski. Ran ne go post. An to nie go
Urbań skie go zma sa kro wa no kol ba mi ka ra bi -

nów, odar to z odzie ży, po czym wrzu co no

do rze ki. Po li cjant cu dem prze żył, ale do służ -

by już nie wró cił.

Jesz cze bar dziej dra ma tycz ny fi nał miał na -

pad kil ku dzie się cio oso bo wej, bar dzo do brze

uzbro jo nej so wiec kiej ban dy na przy gra nicz -

ne po wia to we mia stecz ko Stołp ce w woj. no -

wo gródz kim. Ban dy ci przedar li się do Pol ski

w no cy z 3 na 4 sierp nia. Naj pierw po prze ci -

na li wszyst kie po łą cze nia te le gra ficz ne i te -

le fo nicz ne, ob sta wi li mia stecz ko pa tro la mi,

po czym roz po czę li pla no wą ak cję. Jej ce lem

by ło zdo by cie i znisz cze nie urzę dów pań -

stwo wych, w tym sie dzi by sta ro stwa oraz ko -

men dy po wia to wej i po ste run ku miej skie go
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Bohaterowie obowiązku
6 sierpnia 1919 r., niespełna dwa tygodnie po utworzeniu Policji
Państwowej, zginął posterunkowy Jan Szczepański. Był pierwszym
funkcjonariuszem tej formacji, który poległ na służbie, biorąc udział
w obławie na bandytów w pow. sierpeckim (woj. warszawskie).
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po li cji. Atak trwał go dzi nę. W nie rów nej wal -

ce zgi nął urzęd nik sta ro stwa i sied miu po ste -

run ko wych: Ber nard Foss, Igna cy
Ko rziuk, Ka zi mierz Kwa śniew ski, Pa weł
Li sie wicz, Ry szard Ma ty jasz kie wicz,
Lu cjan Ro stek i Sta ni sław Wojd cza.

W wy ni ku zor ga ni zo wa nej na tych miast ak -

cji po ści go wej uję to kil ku na stu ban dy tów,

ode bra no też fur man ki z łu pem, kil ka ka ra bi -

nów ma szy no wych i wie le amu ni cji. Stra ty

by ły jed nak nie po we to wa ne.

CZEŚĆ PO LE GŁYM PO LI CJAN TOM!
W ca łym dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym

(od 24 lip ca 1919 r. do 31 lip ca 1939 r.) kor -

pus Po li cji Pań stwo wej stra cił 646 funk cjo na -

riu szy, któ rzy po le gli śmier cią chwa leb ną,

na służ bie. Ponad po ło wa z nich zgi nę ła

w bez po śred niej wal ce z ban dy ta mi, oko ło

10 proc. w skry to bój czych za ma chach, co 

pią ty pod czas in ter wen cji (le gi ty mo wa nia,

re wi zji, eskor ty, przy wra ca nia za kłó co ne go

po rząd ku). W sta ty sty kach tych uj mo wa no

tak że po li cjan tów, któ rzy po nie śli śmierć

na służ bie w wy ni ku nie szczę śli we go zda rze -

nia: naj czę ściej by ły to wy pad ki ko le jo we, po -

trą ce nia przez sa mo cho dy i uto nię cia.

Do ka te go rii „in ne oko licz no ści” za li cza no

przy pad ki jed nost ko we, ta kie jak np. śmierć

pod czas lo tu służ bo we go czy nie ostroż ne ob -

cho dze nie się z bro nią. 

Kwa li fi ko wa nie po li cjan tów na „li stę chwa -

leb ną” nie od by wa ło się au to ma tycz nie.

W 1931 r. roz ka zem nr 520 ko men dan ta

głów ne go PP płk. Ja nu sza Ja gry ma -Ma le -

szew skie go po wo ła na zo sta ła spe cjal na

ko mi sja, któ ra zwe ry fi ko wa ła wszyst kie oko -

licz no ści zgo nów, spraw dza jąc, czy da ny przy -

pa dek za słu gi wał na upa mięt nie nie. Je śli

w to ku do cho dze nia stwier dzo no ja kieś „błę -

dy w sztu ce”, lek ko myśl ność, bra wu rę czy

zła ma nie prze pi sów służ bo wych przez kan -

dy da ta, wnio sek był od rzu ca ny. 

20 czerw ca 1931 r. w sie dzi bie Ko men dy

Głów nej PP, miesz czą cej się wów czas u zbie -

gu ulic Świę to krzy skiej i No we go Świa tu

w War sza wie, uro czy ście otwar to sa lę ho no ro -

wą dla uczcze nia pa mię ci po po le głych

w służ bie ofi ce rach i sze re go wych Po li cji 

Pań stwo wej. W jej ścia ny wmu ro wa no mar -

mu ro we ta bli ce z wy ry ty mi na zwi ska mi

funk cjo na riu szy oraz da ta mi ich śmier ci.

W dniu od sło nię cia tych ta blic wid nia ło

na nich 501 na zwisk „gra na to wych bo ha te -

rów”, jak okre śli ła ich pra sa. Ty go dnik

„Na Po ste run ku” do dał jesz cze: Ich śmierć
i pa mięć o ich bo ha ter skich czy nach bę dzie bodź -
cem dla ży wych do dal szej ofiar nej służ by dla
do bra Rze czy po spo li tej. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”
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Or da lia, czy li są dy bo że, mia ły do wieść

wi ny lub nie win no ści. Sto so wa no je

wte dy, gdy nie by ło żad nych in nych

do wo dów. Oskar że ni pod da wa ni by li wów -

czas pró bie, na przy kład chle ba i se ra. Wie -

rzo no, że win ny nie bę dzie w sta nie

prze łknąć na wet kę sa, co mo gło mieć zwią -

zek z ob ser wa cją, że u osób ze zna ją cych nie -

praw dę wy stę pu je zja wi sko „wy sy cha nia

w gar dle”. 

KŁAM STWO I OD DECH
Pró by re je stra cji pobudzenia emo cjo nal nego

objawiającego się przy spie szo nym od de -

chem, szyb szym bi ciem ser ca i wzmo żo ną po -

tli wo ścią by ły klu czem do stwo rze nia urzą -

dze nia wy kry wa ją ce go kłam stwa. Wia do mo

– zmia ny w od de chu nie bio rą się z ni cze go

i z cza sem, po wie lu eks pe ry men tach, uda ło

się wy ka zać zwią zek mię dzy zmia na mi ak -

tyw no ści or ga ni zmu a zmia na mi w od dy cha -

niu. Jed ną z ta kich prób pod jął w 1914 ro ku

Włoch Vit to rio Be nus si, któ ry mie rząc od -

dech, pró bo wał od róż nić praw do mów ność

od kłam stwa. Je go eks pe ry men ty po le ga ły

na tym, że ba da ni do sta wa li stos kar tek, na

któ rych za pi sa ne by ły licz by i li te ry, oraz do -

dat ko wo kart kę z ry sun kiem kon kret ne go

przed mio tu. Po ło wa z nich by ła stem plo wa -

na czer wo ną gwiazd ką. Gdy ta k zaznaczona

kart ka tra fi ła w rę ce ba da ne go, mu siał sfał -

szo wać wy nik i po dać nie praw dzi we li te ry,

licz by czy ry su nek. Na 160 prób Be nus si bez -

błęd nie roz po znał wszyst kie szcze re od po -

wie dzi, nie szcze re, czy li fał szy we, tra fił

w 97,5 proc. Był prze ko na ny, że ta kie ba da -

nie bę dzie przy dat ne pod czas prze słu cha nia.

CIĘŻ KA GŁO WA
Kil ka na ście lat wcze śniej An ge lo Mos so też

ba dał zmia ny od de chu, ty le że je go in te re so -

wa ły głów nie zmia ny w od dy cha niu bę dą ce
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na przykład na próbie 
chleba i sera.

Badac
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skut kiem róż nych emo cji. Był jed nym

z pierw szych, któ ry opi sał zmia ny w od de chu

wy wo ła ne stra chem, a póź niej tak że to, jak

strach wpły wa na układ krą że nia i zmia ny

w mó zgu. Wy cho dząc z za ło że nia, że ukrwie -

nie po szcze gól nych na rzą dów zmie nia się

w za leż no ści od si ły prze ży wa nych emo cji,

skon stru ował urzą dze nie do ba da nia zmian

ob ję to ści jed nej z czę ści cia ła. Był to sys tem

na czyń po łą czo nych: cy lin dra wy peł nio ne go

wo dą oraz szkla ne go na czy nia z po dział ką.

Do cy lin dra uszczel nio ne go spe cjal nym koł -

nie rzem oso ba ba da na wkła da ła rę kę. Urzą -

dze nie dzia ła ło w ten spo sób, że re je stro wa ło

zmia ny ob ję to ści przed ra mie nia po wo du ją ce

zmia ny po zio mu wo dy w tym że na czy niu.

Dru ga z me tod sto so wa nych przez Mos so po -

le ga ła na wa że niu gło wy. Otóż ba da ny kładł

się na spe cjal nej wa dze, na stęp nie stre so wa -

no go kło po tli wy mi py ta nia mi, co mia ło po -

wo do wać zmia ny w ukrwie niu cia ła. Krew

na pły wa ła do mó zgu, gło wa sta wa ła się cięż -

sza i prze chy la ła wa gę na swo ją stro nę.

TĘT NO
Pierw szym, któ ry eks pe ry men to wał z urzą -

dze niem do mie rze nia ci śnie nia krwi i czę -

sto tli wo ści tęt na, był wło ski kry mi no log

Ce sar Lom bro so. W 1885 ro ku skon stru ował

ma szy nę mie rzą cą obie zmien ne i sku tecz nie

wy ko rzy sty wał ją pod czas ba da nia po dej rza -

nych w spra wach kry mi nal nych. Mó wi się, że

w 1902 ro ku dzię ki ma szy nie wy krył kłam -

stwo w spra wie o mor der stwo 6-let niej

dziew czyn ki. Oka za ło się wów czas, że po dej -

rza ny jest nie win ny. Po dob nie by ło w spra wie

kra dzie ży 20 tys. fran ków. Lom bro so wy ka -

zał, że po dej rza ny nie na padł na po ciąg i nie

ukradł pie nię dzy, ale jest win ny kra dzie ży do -

ku men tów i pasz por tów. Zdra dzi ło go ci śnie -

nie krwi, któ re sko czy ło w gó rę, gdy za czę to

mó wić o tej dru giej kra dzie ży.

PIERW SZY PO LI GRAF
Na po cząt ku XIX w. Ame ry ka nin Wil liam

Mar ston, posługując się me to dą mie rze nia

ci śnie nia skur czo we go krwi, udo wod nił, że

mo ni to ru jąc zmia ny ci śnie nia, moż na po -

znać, kie dy ktoś kła mie.

Za czął więc ba dać skur czo we ci śnie nie

krwi prze słu chi wa nych osób, a w 1917 ro ku

pró bo wał na wet na mó wić ame ry kań ski De -

par ta ment Woj ny do wy ko rzy sty wa nia te go

„wy kry wa cza kłamstw” przy prze słu chi wa -

niu jeń ców i szpie gów. Je go pro po zy cja nie

zo sta ła przy ję ta, ale od kry ciem za in te re so -

wał się mło dy po li cjant John Lar son. To on

ulep szył tech ni kę Mar sto na i skon stru ował

apa rat, któ ry prócz zmian ci śnie nia krwi

i czę sto tli wo ści tęt na re je stro wał rów nież

pa ra me try od dy cha nia. W pra cach po ma gał

mu je go stu dent Le onard Ke eler.

Po li graf, bo tak na zwa li tę ma szy nę, był

wy ko rzy sty wa ny przez po li cję w Ber ke ley

w Ka li for nii, a pierw sza spra wa, któ rą uda -

ło się dzię ki nie mu roz wią zać, do ty czy ła

kra dzie ży w do mu stu den tek uni wer sy te tu

ka li for nĳ skie go. Był rok 1923. Lar son prze -

ba dał 38 stu den tek, że by od kryć, któ ra

z nich by ła zło dziej ką skle po wą. Tyl ko

u jed nej wy nik wy ka zał zmia ny. Kil ka dni

póź niej Lar son po wtó rzył ba da nie i w krę -

gu po dej rza nych znów by ła ta sa ma dziew -

czy na. Skon fron to wa na z wy ni ka mi te stu

przy zna ła się do kra dzie ży ksią żek i ubrań

war tych 500 do la rów.

PA TENT
Ko lej na spra wa też do ty czy ła kra dzie ży do -

ko na nej przez dziew czy nę z col le ge’u. Tym

ra zem po dej rza nych by ło 90 dziew cząt,

a cho dzi ło o se rię kra dzie ży je dwab nej bie -

li zny, pism i pier ścion ka z dia men tem.

Dziew czy ny prze ba da no za ich zgo dą. Win -

ną zdra dzi ły ci śnie nie krwi i od dech. Naj -

pierw za ob ser wo wa no u niej nie umyśl ne

wstrzy ma nie od de chu, po tem spa dek tęt na,

po czym na tych mia sto wy wzrost jed ne go

i dru gie go. Nie ste ty te stu nie do koń czo no,

po nie waż ba da na dziew czy na ucie kła.

Do kra dzie ży przy zna ła się kil ka dni póź niej

i za pła ci ła za wszyst kie skra dzio ne rze czy. 

W 1926 roku Ke eler ulep szył 2-ka na ło wy

po li graf o psy cho gal wa no metr, czy li urzą -

dze nie do mie rze nia elek trycz ne go prze -

wod nic twa skó ry. W 1931 ro ku, chwi lę

przed tym nim po li graf tra fił na sta łe do wy -

po sa że nia po li cji, opa ten to wał swo je urzą -

dze nie. On też w la tach 30. opra co wał test,

czy li ze staw py tań, do sto so wa nia pod czas

ba da nia. Kil ka na ście lat póź niej otwo rzył

pierw szą szko łę dla ope ra to rów po li gra fu.

WŁA ŚCI WA NA ZWA
Po li graf od sa me go po cząt ku zo stał na zwa ny

„wy kry wa czem kłamstw”. O tym, że to okre -

śle nie nie jest traf ne, pi sał już sam Ke eler:

„Nie ma ta kiej rze czy jak wy kry wacz kłam -
stwa. Jest to in stru ment za pi su ją cy zmia ny

cie le sne, ta kie jak ci śnie nie krwi, tęt no, od -

ruch gal wa nicz ny; nie za słu gu je on bar dziej

na na zwę wy kry wacz kłam stwa niż ste to -

skop, ter mo metr, apa rat do mie rze nia ci śnie -

nia i mi kro skop na na zwę – wy kry wacz

za pa le nia wy rost ka ro bacz ko we go. W każ -

dym przy pad ku dia gno zę na pod sta wie da -

nych do star czo nych przez apa rat po sta wić

mu si eg za mi na tor”.

W Pol sce pro po zy cje na zew nic twa dla po -

li gra fu by ły róż ne. W la tach 60. prof. Pa weł

Ho ro szow ski, uwa ża jąc, że na zwa „po li graf”

ko ja rzy się z po li gra fią, za pro po no wał na zwę

„wa rio graf”. Dziś funk cjo nu ją obie na zwy. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Se ba stian Pa jąk

zdjęcie zajęło II miejsce w konkursie
fotograficznym Europol Photo Competition 2009

listopad 2009 r.       POLICJA 997 Wariograf cz.1  TYLKO SŁUŻBA 17

acze 
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Nie ma takiej rzeczy jak
wykrywacz kłamstwa. Jest to
instrument zapisujący zmiany
cielesne, takie jak ciśnienie

krwi, tętno, odruch
galwaniczny.
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Rocznie kilkunastu policjantów popełnia
samobójstwo, drugie tyle usiłuje odebrać
sobie życie. Ale po raz pierwszy samobójcza
próba wywołała głośny na cały kraj protest
podwładnych przeciwko komendantowi
powiatowemu i zakończyła się jego
odwołaniem. Tak właśnie było w Gnieźnie.

30wrze śnia asp. sztab. An drzej S., dy żur ny Ko -

men dy Po wia to wej Po li cji w Gnieź nie, roz -

po czy nał służ bę o 20.00. Przy szedł jak

za wsze nie co wcze śniej. Po brał broń, wszedł do ła zien -

ki i strze lił so bie w usta. Prze żył. Nadal przebywa

w szpitalu. Jest w stanie bardzo ciężkim.

DLA CZE GO?
An drzej S. ma za so bą 24 lata służ by. So lid ny, pra co wi -

ty, lu bia ny przez ko le gów. W roz mo wach o nim czę sto

po wta rza się sło wo „po rząd ny” i „po czci wy”. Bar dzo re -

li gĳ ny. 

Dla cze go głę bo ko wie rzą cy czło wiek, w do dat ku je -

dy ny ży wi ciel ro dzi ny – żo ny i trój ki dzie ci, z któ rych

jed no jest nie peł no spraw ne, de cy du je się na tak dra ma -

tycz ny czyn? 

Od po wie dzi na to szu ka ją pro ku ra tor, ze spół Wy dzia -

łu Kon tro li KWP w Po zna niu i po li cyj ni psy cho lo go wie.

Ko le dzy An drze ja S. nie ma ją wąt pli wo ści. We dług nich

za sad ni czy wpływ na tra gicz ną de cy zję mia ła at mo-

s fe ra pa nu ją ca od wie lu mie się cy w gnieź nień skiej jed -

no st ce.

– Po li cjan ci z po nad dwu dzie sto let nim sta żem są u nas

wy py cha ni na eme ry tu rę przez ko men dan ta Nej ma na.

An drzej też otrzy mał taką pro po zy cję nie do od rzu ce -

nia. Bar dzo się tym gryzł, to ozna cza ło dla nie go istot ne

zmniej sze nie do cho dów – dy wa gu ją.

ŚWIET NE WY NI KI
Młodszy inspektor Pa weł Nej man ob jął kie ro wa nie jed -

nost ką w Gnieź nie w 2007 ro ku. Od po cząt ku za punkt

ho no ru po sta wił sobie wpro wa dzić KPP w Gnieź nie

do wo je wódz kiej czo łów ki pod wzglę dem bez pie czeń -

stwa miesz kań ców. I to mu się uda ło. Chwa lił się tym

na se sjach sa mo rzą do wych i od pra wach służ bo wych.

A wła dze lo kal ne i prze ło że ni chwa li li je go. 

Wo je wódz kie ob cho dy Świę ta Po li cji od by ły się w tym

ro ku wła śnie w Gnieź nie. Przy je cha li mi ni ster spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji, ko men dant głów ny, był wo -

je wo da wiel ko pol ski i wie le in nych waż nych oso bi sto ści.

Po li cję chwa lo no, ko men dan to wi Nej ma no wi dzię ko wa -

no, awan so wa no na sto pień in spek to ra, od zna czo no

Srebr nym Krzy żem Za słu gi. By ła ga la, gra tu la cje, wznio -

słe sło wa. Jak to przy świę cie.

– Szko da, że nas nikt nie py tał, jak nam się na co

dzień tu pra cu je – mó wi asp. Ro bert Le wan dow ski,

prze wod ni czą cy za rzą du te re no we go NSZZ Po li cjan tów

w Gnieź nie. – Zresz tą i tak wąt pię, że by zna lazł się od -

waż ny, któ ry po wie dział by, jak tu jest – do da je. – Bo te

do bre wy ni ki osią gnię to, nisz cząc po dro dze lu dzi. Nisz -

cząc at mos fe rę w jed no st ce. 

– Wy ni ki, wy ni ki, wy ni ki… Tyl ko to się li czy ło – mówi

nad kom. Krzysz tof Her nac ki, na czel nik wy dzia łu ru chu

dro go we go. – Cią gle sły sza łem: za ma ło man da tów,

za ma ło przy pad ków ujaw nio nej ko rup cji, za ma ło ak cji.

Nej man wy li czał po li cjan tom co do mi nu ty, ile cza su po -

win ny trwać oglę dzi ny miej sca wy pad ku, ile cza su po -

win no się spo rzą dzać ta ką czy in ną do ku men ta cję itp.

Że by nie tra ci li ani mi nu ty, że by ro bi li wy ni ki. 

Po li cjan ci z dro gów ki i pa tro lo wo -in ter wen cyj ne go

skar żą się, że wła śnie dla te go ko men dant zli kwi do wał

sto łów kę, w któ rej mo gli zjeść cie pły po si łek pod czas

prze rwy w służ bie, zwłasz cza w okre sie je sien no -zi mo -

wym. Oznaj mił im, że mo gą so bie przy no sić ka nap ki

i ter mos her ba ty z do mu. 

Pre sja na osią ga nie jak naj lep szych wy ni ków do ty czy -

ła wszyst kich, tak że dy żur nych, do któ rych na le żał An -

drzej S.

– Mie li wy zna czo ny przez ko men dan ta li mit przyj mo -

wa nych zgło szeń o prze stęp stwach, nie wol no by ło

przyj mo wać wię cej. Bo to mo gło by po psuć sta ty sty kę –

mó wi je den z ko le gów An drze ja S.

– Lu dzie nie wy ra bia li ner wo wo, co raz czę ściej ko rzy -

sta li z po mo cy psy cho lo gów, a na wet psy chia trów –

mówi prze wod ni czą cy związ ku za wo do we go.

RZĄ DY SIL NEJ RĘ KI
Od po cząt ku kie ro wa nia jed nost ką w Gnieź nie ko men -

dant Nej man wpro wa dził rzą dy sil nej rę ki.

– Lu dzie się dla nie go nie li czy li – mó wi związ ko wiec.

– To był pan i wład ca. Prze sta wiał nas jak pion ki na sza -

chow ni cy, ni cze go nie kon sul to wał, ni ko go nie py tał
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o zda nie. Zda rza ło się, że ktoś wra cał po urlo pie do służ -

by i do wia dy wał się, że pra cu je w in nej sek cji, w in nym

po ko ju, na in nym sta no wi sku.

– Sze re go we go po li cjan ta trak to wał jak po wie trze –

mó wi po li cjant z pre wen cji. – Nie od po wia dał na dzień

do bry, nie po da wał rę ki. Kie dy wcho dził do po ko ju,

w któ rym był ofi cer i pod ofi cer, to wi tał się tyl ko z tym

pierw szym. Trak to wał nas z wy jąt ko wą po gar dą. 

In ny po li cjant opo wia da, jak przez rok peł nił obo -

wiąz ki kie row ni ka, po ro ku ko men dant prze niósł go fik -

cyj nie na sta no wi sko wy ko naw cze, aby oszu kać

prze pi sy i po kil ku dniach zno wu zro bił go peł nią cym

obo wiąz ki. Na py ta nie po li cjan ta, dla cze go od mó wił

mia no wa nia, od po wie dział: „jak ci się nie po do ba, to

dro ga wol na”.

Se kre tar ce jed ne go z wy dzia łów ko men dant Nej man

nie pod pi sał zgo dy na urlop, mi mo że mia ła wy ku pio ne

wcza sy za gra nicz ne, a jej bez po śred ni prze ło żo ny zgo dę

wy ra ził. W efek cie ko bie ta stra ci ła pie nią dze i zło ży ła

prze ciw ko ko men dan to wi po zew do są du. Spra wę wy -

gra ła. 

– Kon takt ko men dan ta Nej ma na z pod wład ny mi po -

le gał na wy gła sza niu mo no lo gów, któ re zwy kle koń czy -

ły się zda niem: „Tak ma być! O żad nych pro ble mach nie

chcę sły szeć!” – mó wi prze wod ni czą cy związ ku Ro bert

Le wan dow ski.

– Pod no sił głos, na ru szał na szą god ność. Sto so wał po -

li ty kę stra chu – do da je nad kom. Krzysz tof Her nac ki,

wice prze wod ni czą cy. 

– Na od pra wach pa no wa ła ta ka ci sza, że sły chać by ło

brzę cze nie much – mó wi ofi cer z kry mi nal ne go, 18 lat służ -

by. – Nikt nie miał od wa gi się ode zwać. Ko men dant miał

na to spraw dzo ny spo sób. Na po cząt ku od pra wy zawsze

„zrą bał” ko goś pod nie sio nym gło sem, za co kol wiek, na przy -

kład za to, że ktoś bie rze do ust „tik -ta ka”. I od te go mo -

men tu miał spo kój. Kie dyś w obec no ści wszyst kich

po li cjan tów zmie szał z bło tem ofi ce ra, któ ry usi ło wał wy ja -

śnić mu ja kąś kwe stię.

Sierżant Piotr Ku jaw ski pra cu je w Po li cji nie ca łe 4 lata.

Kie dy rok temu ujaw nił wy kro cze nie po peł nio ne przez

urzęd ni ków sta ro stwa w do ku men tach i usi ło wał dojść praw -

dy, ko men dant ka zał mu się z te go wy co fać. Ku jaw ski od mó -

wił, stwier dza jąc, że od te go jest po li cjan tem, że by pil no wać

prze strze ga nia pra wa. Wy grał, bo prze pro wa dzo no po stę po -

wa nie w tej spra wie, ale od tej po ry miał „prze chla pa ne”.

– Za czę ło się po lo wa nie na mnie – mó wi sierż. Ku jaw -

ski. – Wresz cie ko men dant zła pał ja kieś drob ne uchy -

bie nie w spra wie, któ rą pro wa dzi łem i wsz czął mi

po stę po wa nie dys cy pli nar ne. Za koń czy ło się wpraw dzie

umo rze niem, ale i tak za bra no mi pro wa dze nie po stę po -

wań i prze nie sio no mnie do pa tro lów ki. Czy li na uli cę,

jak ostrze gał wcze śniej ko men dant.
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Ku jaw ski skoń czył stu dia eko no micz ne,

ro bi dok to rat. „Ten in te li gen cik” mó wił

o nim ko men dant Nej man i ka zał mu szu kać

pra cy gdzie in dziej. 

WY PCHNĄĆ „STA RYCH”
Ma rek Lech, by ły na czel nik sek cji kry mi nal -

nej jest eme ry tem. Od szedł ze służ by na po -

cząt ku te go ro ku, mi mo że do peł nej wy słu gi

eme ry tal nej bra ko wa ło mu 6 lat. 

– We zwał mnie ko men dant Nej man i po -

wie dział bez ogró dek: „Przy szedł czas

na zmia ny, sta rzy, zwłasz cza ci, co pra co wa li

jesz cze w mi li cji, mu szą odejść. Więc al bo

zro bisz to sam, al bo ja ci po mo gę. Na pew no

coś na cie bie znaj dę…” – wspo mi na by ły po -

li cjant. – No i dał mi trzy mie sięcz ny ter min

na roz li cze nie się i zło że nie ra por tu o odej -

ście. Na ko niec ostrzegł: „Po tym ter mi nie

za czy nam na cie bie po lo wać!”.

Ma rek Lech nie kry je roz go ry cze nia. Był

do świad czo nym po li cjan tem, chciał jesz cze

pra co wać. Ale nie kry je też, że po pro stu nie

miał od wa gi wal czyć o swo je. 

Po dob nie wy glą da ła roz mo wa „ka dro wa”

z Krzysz to fem Wojt ko wia kiem – dziś już by -

łym na czel ni kiem pg. On rów nież uznał, że

„nie bę dzie się ko pał z ko niem” i od szedł

na eme ry tu rę, mi mo że nie miał peł nej wy -

słu gi i chciał pra co wać da lej.

– To by ła je go idée fi xe: wy pchnąć wszyst -

kich „sta rych” – mó wi o ko men dan cie Nej -

ma nie na czel nik gnieź nień skiej dro gów ki

nadkom. Her nac ki. – Mnie też pró bo wał wy -

słać na eme ry tu rę, ale się nie da łem. Z te go

po wo du przez ca łe dwa la ta by łem obiek tem

szy kan i zbie ra nia ha ków. 

Kie dy Her nac ki przed sta wił do awan su

9 po li cjan tów z wy dzia łu rd, ko men dant Nej -

man od rzu cił wnio ski do ty czą ce czte rech

„sta rych” funk cjo na riu szy. Ar gu men ta cja, że

to naj lep si po li cjan ci, ma ją cy wie dzę i do -

świad cze nie, na nic się zda ła. Ko men dant nie

wi dział po trze by awan so wa nia sta rych, ja ko

je den z po wo dów po dał też, że za dłu go

prze by wa ją na zwol nie niach le kar skich. We -

zwał dwóch po li cjan tów, któ rzy naj dłu żej

cho ro wa li (je den do znał zła ma nia że ber, dru -

gi prze szedł ope ra cję wy cię cia guz ków no wo -

two ro wych) i ka zał im przy nieść peł ną

do ku men ta cję le kar ską. Prze stu dio wał hi sto -

rię cho ro by i wy pi sy ze szpi ta la, przy zna jąc

so bie tym sa mym pra wo do wglą du w ta jem -

ni cę le kar ską i do kon tro lo wa nia le ka rzy.

Wresz cie zgo dził się na pod pi sa nie wnio sków

awan so wych w sto sun ku do tych dwóch po -

li cjan tów. O po zo sta łych nie chciał sły szeć. 

Wte dy nad kom. Her nac ki zwró cił się

do ko men dan ta wo je wódz kie go. Zbie gło się

to w cza sie z sa mo bój czą pró bą An drze ja S.

Nad insp. Ol bryś roz strzy gnął spra wę na ko -

rzyść po li cjan tów, awan su jąc tych, któ rych

wska zał na czel nik. 

PRO TEST
Miej sce i czas sa mo bój czej pró by asp. sztab.

An drze ja S. nie by ły we dług je go ko le gów

przy pad ko we: go dzi na 20.00, a więc zmia -

na służ by, czy li po dwój na licz ba po li cjan tów

w dy żur ce, to a le ta, a więc miej sce, gdzie nikt

po stron ny nie mógł zo stać ran ny. 

– We dług nas to by ła dra ma tycz na for ma

pro te stu – mó wi je den z ko le gów An drze ja S.

Wie czo rem 30 wrze śnia w ko men dzie 

za wrza ło. Na stęp ne go dnia pra wie 100 funk -

cjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych de mon -

stro wa ło przed bu dyn kiem KPP, żą da jąc

od wo ła nia ko men dan ta po wia to we go. Pu -

blicz nie za rzu ca li mu za stra sza nie pod wład -

nych i mob bing. 

Zwią zek za wo do wy w imie niu po li cjan tów

zło żył do pro ku ra tu ry za wia do mie nie o prze -

stęp stwie znę ca nia się psy chicz ne go nad

pod wład ny mi przez ko men dan ta Nej ma na

– Po zmianie
komendanta
atmosfera
w jednostce
zdecydowanie się
poprawiła – mówią
gnieźnieńscy
policjanci
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(art. 207 par 1 k.k.), w efek cie cze go je den

z nich pod jął pró bę sa mo bój czą (art. 207

par 3 k.k.). 

ROK WCZE ŚNIEJ
In for ma cje o tym, że w gnieź nień skiej ko -

men dzie źle się dzie je, ko men dant wo je -

wódz ki miał od wie lu mie się cy. 

Rok wcze śniej do szło tam do pro te stu po -

li cjan tów wy dzia łu ru chu dro go we go, któ rych

ko men dant Nej man chciał prze nieść do sek -

cji pre wen cji i re fe ra tu pa tro lo wo -in ter wen -

cyj ne go. At mos fe ra by ła tak na pię ta, że

więk szość po li cjan tów ko rzy sta ła z po mo cy

psy cho lo ga lub psy chia try. W pew nym mo -

men cie 80 proc. funk cjo na riu szy dro gów ki

by ło na zwol nie niach le kar skich. Na czel nik

Her nac ki in ter we nio wał u ko men dan ta wo -

je wódz kie go, któ ry przy słał do Gnie zna swo -

je go za stęp cę, aby zba dał sy tu ację. W efek cie

wszyst kie wnio ski o prze nie sie nie zo sta ły

wy co fa ne.

Wte dy też ko men dant wo je wódz ki po le cił

ze spo ło wi psy cho lo gów zba dać at mos fe rę

w jed no st ce w Gnieź nie. Prze pro wa dzo no

ano ni mo we an kie ty. 

– Nikt nie za po znał nas z ich wy ni ka mi – mó -

wią związ kow cy. –  I nikt też nie słu chał, gdy

chcie li śmy mó wić o tym, co tu się dzia ło. Do -

pie ro gdy do szło do tra ge dii….

– Nikt się do nas nie zgła szał w spra wie tych

an kiet – mó wi Woj ciech Wa ra czyń ski, kie row -

nik Sek cji Psy cho lo gów po znań skiej KWP. –

Od cza su ubie gło rocz nej kon tro li nie mie li śmy

też żad nych sy gna łów z ko men dy w Gnieź nie,

że co kol wiek źle się dzie je. 

O bra ku wcze śniej szych sy gna łów mó wi też

ko men dant wo je wódz ki. 

– Po ubie gło rocz nej kon tro li prze ka za łem ko -

men dan to wi Nej ma no wi na pi śmie pew ne za -

le ce nia i ocze ki wa łem, że je wy peł ni – mó wi

nad insp. Ol bryś.

Pi sem ne wy ra że nie ocze ki wań nie wy star czy -

ło do roz wią za nia pro ble mu, sko ro ko men dant

wo je wódz ki nie mo ni to ro wał da lej sy tu acji

w Gnieź nie.

Po ostatnich zdarzeniach insp. Pa weł Nej -

man zo stał de le go wa ny do Wy dzia łu Ru chu

Dro go we go Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji

w Po zna niu. Dal sze de cy zje ka dro we ko men -

dant wo je wódz ki po dej mie, gdy za koń czą się

trwa ją ce po stę po wa nia wy ja śnia ją ce. Pa weł

Nej man nie zgo dził się na roz mo wę z dzien ni -

ka rzem „Po li cji 997”. Za po wie dział na to miast,

że gdy za koń czy się po stę po wa nie, wy da

oświad cze nie dla me diów, w któ rym „oba li

wszyst kie kłam li we i fał szy we oskar że nia”. 

*

Żo nie i dzie ciom An drze ja S. wo je wódz ki za -

rząd NSZZ Po li cjan tów udzie lił po mo cy fi nan -

so wej ze spe cjal ne go fun du szu, za po mo gę

fi nan so wą prze ka zał też ko men dant wo je wódz -

ki. Ca ły czas trwa zbiór ka pie nię dzy wśród po -

li cjan tów gnieź nień skich zor ga ni zo wa na,

po dob nie jak ak cja krwio daw cza, na apel za rzą -

du te re no we go NSZZ Po li cjan tów w Gnieź nie.

Ko le dzy od wie dza ją w szpi ta lu An drze ja S., 

je go nie peł no spraw ne go sy na wo żą na re ha bi li -

ta cję, sta ra ją się po ma gać żo nie. I wciąż py ta ją:

czy mu sia ło do tego dojść? �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Krzysztof Chrzanowski
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Z nadinsp. Wojciechem Olbrysiem,
komendantem wielkopolskiego garnizonu
Policji, rozmawia Elżbieta Sitek
Jakie wyniki osiągnęła komenda Policji w Gnieźnie
w ostatnich dwóch latach i jak wypadła na tle innych
jednostek w województwie?

– Bez dy sku syj ną spra wą dla każ de go po li cjan ta jest

dbać o bez pie czeń stwo miesz kań ców, nieść po moc

w każ dej sy tu acji, któ ra te go wy ma ga. Wszy scy funk cjo -

na riu sze wiel ko pol skie go gar ni zo nu do sko na le to ro zu -

mie ją. Po li cjan ci z Ko men dy Po wia to wej Po li cji

w Gnieź nie wy wią zu ją się z te go zo bo wią za nia bar dzo

do brze. W cza sie ostat nich dwóch lat swo ją rze tel ną pra -

cą sku tecz nie ogra ni czy li licz bę naj czę ściej po peł nia -

nych prze stępstw. Usta li li i schwy ta li więk szość

spraw ców tych zda rzeń. Opi nie miesz kań ców Gnie zna

są naj lep szym te go do wo dem. Oso bi ście sły sza łem wie -

le po chwał pod ad re sem gnieź nień skich po li cjan tów.

Dzię ko wa łem im za wy śmie ni tą służ bę.

Jak oce nia Pan pra cę insp. Nej ma na?
– Do tej po ry nie mia łem więk szych za strze żeń. Cho -

ciaż w prze szło ści prze ka za łem mu kil ka uwag na te mat

po zio mu pra cy ope ra cyj nej. By ły to jed nak za strze że nia

na tu ry me ry to rycz nej i nie do ty czy ły sto sun ków in ter -

per so nal nych.

Jak ocenia Pan jego predyspozycje kierownicze i styl
kierowania jednostką?

– Po wy da rze niach w Gnieź nie na tych miast po le ci -

łem, że by ofi ce ro wie wy dzia łu kon tro li wy ja śni li spra -

wę. Spo tka łem się też ze wszyst ki mi po li cjan ta mi tej

jed nost ki. To, co od nich usły sza łem, nie naj le piej

świad czy o at mos fe rze, ja ka tam by ła. Te go sa me go dnia

od su ną łem ko men dan ta od służ by w Gnieź nie i po wie -

rzy łem obo wiąz ki po kie ro wa nia tą ko men dą in ne mu ofi -

ce ro wi. Za kil ka dni otrzy mam spra woz da nie z kon tro li.

Wte dy oka że się, gdzie tkwił błąd.

Czy po Pańskiej interwencji, która zażegnała konflikt
między komendantem Nejmanem a policjantami ruchu
drogowego w ubiegłym roku, atmosfera pracy w tej
komendzie się poprawiła? Czy docierały do Pana jakieś
skargi?

– Psy cho lo dzy zba da li wte dy re la cje pa nu ją ce po mię -

dzy po li cjan ta mi a prze ło żo ny mi z Gnie zna. Od by ło się

też u mnie spo tka nie jed ne go z funk cjo na riu szy z ko -

men dan tem Nej ma nem. Po da li so bie rę ce. Prze ka za łem

rów nież ko men dan to wi na pi śmie za le ce nia i ocze ki wa -

łem, że je wy peł ni. Kie dy by łem po tem kil ka ra zy

w Gnieź nie, roz ma wia łem z po li cjan ta mi. Na czel nik

dro gów ki chy ba dwu krot nie po wie dział mi, że jest w po -

rząd ku. Tuż po tragicznym zdarzeniu na spo tka niu 

z ca łą za ło gą ko men dy po li cjan ci sa mi mó wi li mi, że wy -

bie ra li się do mnie, chcie li przy je chać na po cząt ku paź -

dzier ni ka. Nie ste ty nie zdą ży li. �

Roz mo wa zo sta ła prze pro wa dzo na 16 paź dzier ni ka

zdj. Andrzej Mitura

Oka że się, gdzie tkwił błąd
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Zawody dla
pirotechników

16 paź dzier ni ka w łódz -

kim OPP od był się fi nał

trze cie go już kon kur su na

naj lep sze go pi ro tech ni ka

te go gar ni zo nu. O pierw -

sze miej sce wal czy ło sze ściu funk cjo na riu szy re ali zu ją cych za da nia

z za kre su roz po zna nia mi ner sko -pi ro tech nicz ne go. Zwy cię żył 

asp. sztab. z KPP w Ra dom sku, na dru gim miej scu zna lazł się 

mł. asp. z KPP w Zgie rzu, a trze cie za jął mł. asp. z KMP w Ło dzi.

Goście mo gli na to miast obej rzeć sprzęt, ja kim dys po nu ją pi ro tech -

ni cy z łódz kie go SPAP i zo ba czyć przy go to wa ny przez an ty ter ro ry -

stów po kaz neu tra li za cji „bom by” umiesz czo nej w po jeź dzie. 

Zma ga niom pi ro tech ni ków pa tro no wał mar sza łek woj. łódz kie go

Wło dzi mierz Fi siak. Fi na li ści kon kur su otrzy ma li pre mie pie nięż ne

od łódz kie go ko men dan ta wo je wódz kie go i upo min ki od wi ce mar -

szał ka wo je wódz twa Wi tol da Stęp nia. Naj mil szym pre zen tem by ły

jed nak po jaz dy spe cja li stycz ne za ku pio ne dla Po li cji z fun du szy sa -

mo rzą du wo je wódz twa: łódz ki gar ni zon do stał am bu lans wy po sa żo -

ny w sprzęt dla pi ro tech ni ków oraz sa mo chód ope ra cyj ny, któ ry

bę dzie użyt ko wa ny przez SPAP. Za ku pio no tak że wi de oskop wraz

z urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi, ze staw lu ster in spek cyj nych dla pi -

ro tech ni ków, wy kry wacz me ta lu, apa rat do ilo ścio wej oce ny DNA

z opro gra mo wa niem, ce lę dia men to wą z mi kro fo ku sem, ze staw

do iden ty fi ka cji po jaz dów i pod ze spo łów oraz oświe tlacz kry mi na li -

stycz ny. Łącz nie na po li cyj ne za ku py łódz ki urząd mar szał kow ski

prze ka zał mi lion zło tych. �

AW
zdj. KWP w Łodzi
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Policjant, który mi pomógł
II edy cja kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł” uro czy ście za -
koń czy się 3 li sto pa da. Pię cio ro funk cjo na riu szy z ca łej Pol ski
zo sta nie uho no ro wa nych sta tu et ka mi i – w mia rę moż li wo ści fi -
nan so wych – na gro da mi pie nięż ny mi ko men dan ta głów ne go
Po li cji, któ ry jest pa tro nem kon kur su. Już po raz dru gi or ga ni -
zu je go Ogól no pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi -
nie „Nie bie ska Li nia”. Te go rocz nych lau re atów pre zen to wa li śmy
w nu me rze wrze śnio wym „Po li cji 997”. I z pew no ścią wkrót ce
do nich wró ci my. �

PaT 16 paź dzier ni ka go ścił w Go sty ni nie (woj. ma zo wiec kie). I nie

by ło by w tym nic dziw ne go, gdy by nie to, że tam je go sku tecz ność

oka za ła się na tych mia sto wa.

Piotr i Ad rian, 15-let ni gim na zja li ści, wra ca li wła śnie z PaT -a. 

83-let nia pa ni Zo fia wy szła z ko ścio ła. A 27-let ni ban dy ta zwie trzył

łup i po sta no wił ją na paść. Nic to, że w to reb ce mia ła tyl ko ró ża niec.

Bił i ko pał, do ma ga jąc się pie nię dzy. 

Gim na zja li ści ru szy li z po mo cą. Do łą czył do nich 16-let ni Ma ciej,

uczeń tech ni kum, też z PaT -a. Obez wład ni li na past ni ka, a po tem

do pro wa dzi li go do Ko men dy Po wia to wej Po li cji. – To by ło kla sycz -

ne oby wa tel skie za trzy ma nie – mó wił nam je den z go sty niń skich po -

li cjan tów. – W do dat ku ry zy kow ne, bo na past nik to nie by le ogry zek,

ale ka wał chło pa.

Kie dy bo ha ter scy mło dzień cy skła da li ze zna nia, po wie dzie li, że

by li uczest ni ka mi PaT -a.

– I co? – za py tał po li cjant. 

– Coś nam w tej gło wie jed nak zo sta ło – od parł je den z nich. 

I o to cho dzi. Gra tu lu je my. � IF

Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

AKTUALNOŚCI

10. obsada spektaklu „Blackout” w Ostrołęce
�

Trasa mazowiecka PaT:
Sochaczew, Gostynin, Węgrów, Łosice

�
Druga edycja konkursu „Uczmy się PaTrzeć” 

dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
�

Szkolenie ogólnopolskiego zespołu liderów PaT
�

11. obsada spektaklu „Blackout” w Olsztynie

Więcej na: www.policja.pl, www.pat.policja.gov.pl

Inauguracja projektu
„Profilaktyka a Harcerstwo” 
Sokołów Podlaski – 2.X.2009

Nadanie pierwszego w kraju patronatu 
klasie humanistyczno-artystycznej I LO 
Siemianowice Śląskie – 16.IX.2009

Dodatki dla ksc
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 6 października br. w sprawie

procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na
wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej

dla pracowników ksc zatrudnionych w Policji przyznany fundusz

wynosi średnio po 46,93 zł brutto. 

Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji wpro wa dził w pla nie

wy dat ków bu dże to wych dla Po li cji zmia ny zwięk sza ją ce wy na gro -

dze nia oso bo we człon ków ksc, skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne

oraz skład ki na Fun dusz Pra cy. Po li cja otrzy ma ła li mit wy dat ków

w wy so ko ści 7 871 003 zł, po cho dzą cy z re zer wy ce lo wej, prze zna czo -

ny na sfi nan so wa nie do dat ków spe cjal nych (wraz z po chod ny mi) dla

człon ków kor pu su służ by cy wil nej. 

Dodatki będą wypłacane z wyrównaniem od stycznia. IF
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Suł ko wi ce
po raz 12.
Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka przez trzy dni po li cyj ni prze -
wod ni cy psów, wraz ze swo imi pod opiecz ny mi, wal czy li o ty tuł naj -
lep sze go. Zwy cięz ca mi XII Ky no lo gicz nych Mi strzostw Po li cji
Suł ko wi ce 2009 zo sta li sierż. sztab. Ar ka diusz Kaź mier czak i Tal -
wa z KWP w Ra do miu, zdo by wa jąc mak sy mal ną licz bę punk tów –
300. Dru gie miej sce, z 285 punk ta mi, za ję li mł. asp. Ma rek Bo roń
i Ti ten ze ślą skiej KWP, a trze cie mł. asp. To masz Kasz ko wiak i Per -
koz z KWP w Po zna niu (281 pkt.) – na zdjęciu nr 1 stoją od lewej.
Dru ży no wo naj lep si oka za li się po li cjan ci z ka to wic kiej KWP, któ rzy
otrzy ma li 546 punk tów. Skład re pre zen ta cji na zdjęciu nr 2 od
lewej: kie row nik asp. sztab. Mar cin Sie wiert, sierż. Pa tryk Ja chim -
czak i Abes oraz mł. asp. Ma rek Bo roń i Ti ten. Tuż za ni mi, tyl ko
z jed nym punk tem mniej, zna la zła się re pre zen ta cja ra dom skiej
KWP: sierż. sztab. Ar ka diusz Kaź mier czak i Tal wa oraz st. sierż.
Piotr Żab ka i We bin. Trze cie miej sce, z 526 punk ta mi, za ję li prze -
wod ni cy z woj. ku jaw sko -po mor skie go: sierż. sztab. Ra do sław
Kwiat kow ski i Ana nas oraz sierż. An drzej No wic ki i Zal tur.
W za wo dach, zor ga ni zo wa nych tra dy cyj nie w Za kła dzie Ky no lo gii
Po li cyj nej CSP w Suł ko wi cach, wzię ło udział 17 dwu oso bo wych
dru żyn. Za wod ni cy – prze wod ni cy z psa mi pa tro lo wo -tro pią cy mi –
star to wa li w trzech kon ku ren cjach: po słu szeń stwo ogól ne psa,
ćwi cze nia obroń cze i pra ca wę cho wa. �

AW
zdj. An drzej Mi tu ra
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1

2

Sierż. sztab. Marek Sot z KWP
w Poznaniu z psem Olo

Sierż. sztab. Tomasz Kazimierski z KWP w Opolu z psem Karo

22-23.11:Layout 6  10/22/09  1:02 PM  Page 23



listopad 2009 r.       POLICJA 997 Wątpliwości policjantów  TYLKO SŁUŻBA 25

OD KO GO ZGO DA
Dla cze go do tych cza so wa in struk cja do cho dze nio wo -śled -

cza prze wi du je ko niecz ność uzy ska nia zgo dy na po bra nie: od -
ci sków pal ców, wło sów, wy ma zu ślu zów ki po licz ków, śli ny itd.
oraz wy ko na nie fo to gra fii, sko ro nie prze wi du je te go k.p.k.?
Nie je ste śmy bar dziej pa pie scy od pa pie ża? Mo że by to zmie -
nić w przy go to wy wa nej wer sji?

K.p.k. (art. 74 par. 3) sta no wi, że: „w sto sun ku do oso by po dej rza -

nej moż na do ko nać ba dań lub czyn no ści, o któ rych mo wa w par. 2

pkt 1” (od no si się do oskar żo ne go), czy li po brać od ci ski, fo to gra fo wać

ją, oka zać in nym oso bom, a tak że: „po brać krew, wło sy, wy maz ze ślu -

zów ki po licz ka lub in ne wy dzie li ny or ga ni zmu” na ta kich sa mych 

za sa dach, jak w sto sun ku do oskar żo ne go, tzn. jest ona obo wią za -

na pod dać się ta kim ba da niom i czyn no ściom, czy li nie trze ba od niej

uzy ski wać zgo dy. K.p.k. mó wi je dy nie o oso bie po dej rza nej. Sko ro

nie są tu wy mie nio ne in ne oso by – świad ko wie, na le ży do mnie my -

wać, że ich zgo da jest ko niecz na. Z tym że ma my tu do czy nie nia tyl -

ko z do mnie ma niem – przyj mu jąc za sa dę ra cjo nal no ści usta wo daw cy

– bo na wet ze ste no gra mów z prac ko mi sji sej mo wej, po któ re się gnę -

li śmy, przy go to wu jąc in struk cję, nie wy ni ka to ja sno. W dok try nie

funk cjo nu ją dwa po dej ścia – są ta cy, któ rzy uzna ją, że w przy pad ku

osób in nych niż oskar żo ny i po dej rza ny uzy ska nie zgo dy na ta kie ba -

da nia i czyn no ści jest ko niecz ne; a są i ta cy, któ rzy uwa ża ją, że nie.

Jest też usta wa o ochro nie da nych oso bo wych, któ ra prze wi du je 

ko niecz ność uzy ska nia zgo dy.

PRZY JĘ CIE ZA WIA DO MIE NIA
Re gu lar nie od wie dza ją nas sta le kłó cą cy się mąż i żo na,

na prze mian oskar ża jąc się o znie sła wie nia i groź by ka ral ne
(nie by ło do tych czas we zwa nia do do mu bez po śred nio w trak -
cie awan tu ry). Żad nej spra wy ni gdy z te go nie by ło, bo za wsze
by ła jej wer sja kon tra je go, ni gdy nie by ło świad ków, bra ko -
wa ło do wo dów. Sta ra my się im wy tłu ma czyć bez ce lo wość ta -
kich za cho wań, ale oni wciąż żą da ją przyj mo wa nia ko lej nych
za wia do mień o „prze stęp stwach”? Mo że my od mó wić w ta kiej
sy tu acji? On – by ły po li cjant, twier dzi, że nie. Gro zi wręcz
skar gą na wet do wo je wódz kie go, je że li nie przyj mie my, ale to
prze cież ro bo ta głu pie go.

Po li cjan tom po zo sta je tyl ko współ czuć, ale – gdy cho dzi o prze -

stęp stwo ści ga ne z urzę du, na wet wnio sko we – nie mo gą de cy do wać,

czy przyj mu je my za wia do mie nie o nim, czy nie. Ma ją obo wią zek je

przy jąć. Tam, gdzie w grę wcho dzi znie sła wie nie, znie wa że nie, to

kwe stia przy ję cia – na żą da nie oso by po krzyw dzo nej – ust nej skar gi

o prze stęp stwie ści ga nym z oskar że nia pry wat ne go i prze ka za nie

skar gi do są du; przy jed no cze snym po in for mo wa niu, że ta ka jest pro -

ce du ra ze stro ny Po li cji, a oso ba skła da ją ca skar gę mu si li czyć się

z tym, że trze ba bę dzie uiścić opła tę są do wą. Je śli na to miast ma my

do czy nie nia z za wia do mie niem o wy sto so wa niu wo bec ko goś gróźb

ka ral nych, a więc prze stęp stwem ści ga nym z urzę du, nie mo że my

de cy do wać o ce lo wo ści bądź bez ce lo wo ści za cho wań. Do pie ro po stę -

po wa nie przy go to waw cze wy ka że, czy za ist nia ło prze stęp stwo, czy

nie. Po li cjant nie jest od te go, by o tym roz strzy gać, nie zna jąc jesz -

cze do wo dów, któ re mo gą ewen tu al nie wy pły nąć w trak cie po stę po -

wa nia. Mu si przy jąć za wia do mie nie.

OGLĘ DZI NY
Zmie nio nej in struk cji jak nie ma, tak nie ma, a ja (po 3-mie -

sięcz nym sta żu w dś) chciał bym wie dzieć, jak po win ny wy -
glą dać bez błęd nie prze pro wa dzo ne oglę dzi ny, na ja kie śla dy
przede wszyst kim zwra cać uwa gę? Na IFP prze czy ta łem, że
bio lo gicz ne, dak ty lo sko pij ne i DNA, bo tych na wet naj lep szy
ad wo kat nie oba li. No, do brze, ale wpierw DNA czy bio lo gia?
Za czy nać w ja kimś kon kret nym miej scu, czy zgod nie z ru -
chem wska zó wek ze ga ra?

Nikt nie opi sze, jak po win ny wy glą dać bez błęd nie prze pro wa dzo ne

oglę dzi ny, bo nie spo sób prze wi dzieć każ dej sy tu acji, ja ką mo że przy -

nieść ży cie. Po dob nie ze śla da mi – wszyst kie, któ re do pro wa dzą

do spraw cy, są waż ne. Za rzą dze nie KGP o me to dy ce wy ko ny wa nia

czyn no ści, si łą rze czy, nie bę dzie re gu lo wa ło ta kich spraw, po dob nie,

jak kwe stii, czy za czy nać od ja kie goś kon kret ne go miej sca, czy zgod -

nie z ru chem wska zó wek ze ga ra itd. To jest w pro gra mach szko leń,

a ele men ty te go w pro gra mach szko leń pod sta wo wych, któ re prze cho -

dzą wszy scy po li cjan ci. Py ta nie do szkół Po li cji, w ja ki spo sób prze ka -

zu ją wie dzę po li cjan tom? Za in te re so wa nym moż na po le cić książ kę

„Va de me cum tech ni ka kry mi na li sty ki” pod re dak cją Jac ka Ma ze py, na -

pi sa ną przy stęp nym ję zy kiem przez pię cio ro prak ty ków „z li nii” z Po -

li cji i Żan dar me rii Woj sko wej, obej mu ją cą za rów no kwe stie

pod sta wo we, jak i bar dziej skom pli ko wa ne. Do bre źró dło prak tycz nej

wie dzy.

NA MIEJ SCU ZDA RZE NIA
W przed sta wio nym na IFP frag men cie (par. 82 pkt 5) nie -

opu bli ko wa nej jesz cze naj now szej wer sji za rzą dze nia mo wa
jest o „dą że niu” do te go, „aby przed sta wi cie le or ga nów pań -
stwo wych lub sa mo rzą do wych, przed sta wi cie le in nych służb,
po za pro wa dzą cy mi ak cję ra tow ni czą, przed sta wi cie le in spek -
cji lub in sty tu cji, me diów lub ja kie kol wiek in ne oso by nie
wcho dzi ły na ob szar oglę dzin”. Po przed nio za miast „dą że nia”
by ło sfor mu ło wa nie: „do pil no wa nie”; skąd ta kie – no ta be ne
re ali stycz ne (patrz: do cze go do cho dzi ło po za bój stwach Ja -
ro sze wi czów, a zwłasz cza Pa pa ły) – zła go dze nie wy ma gań?

Pro jekt zmie nio ne go za rzą dze nia jest przy go to wy wa ny z my ślą

o po li cjan cie – tak, by jak naj bar dziej od po wia dał te mu, z czym na co

dzień się sty ka. Stąd dys ku sja na IFP, kon sul ta cje „w te re nie” i włą -

cza nie rad in nych. W tym przy pad ku jest to nie wąt pli wie „pio ru no -

chron” dla funk cjo na riu sza. Mło dy po li cjant ra czej nie zde cy du je się

na ka te go rycz ne za gro dze nie dro gi swo je mu ko men dan to wi, choć ten

nie ko niecz nie jest po trzeb ny na miej scu zda rze nia, zwłasz cza w to -

wa rzy stwie ja kichś oso bi sto ści. Ale po wi nien pró bo wać. O tym, jak to

by wa, naj le piej świad czą przy to czo ne w py ta niu przy kła dy spraw kry -

mi nal nych. �

Na pod sta wie in for ma cji 
z Wy dzia łu Do cho dze nio we go Biu ra Kry mi nal ne go KGP przy go to wał 

PRZE MY SŁAW KA CAK

Uwa gi do za miesz cza nych w tym cy klu po rad lub py ta nia o prak ty kę

służ by (nie tyl ko pio nu do cho dze nio wo -śled cze go i in struk cji) pro -

si my kie ro wać pod ad res: p.ka cak@po li cja.gov.pl lub dzwo nić:

22 60 131-43.

Pytania i odpowiedzi
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Wywia
– Wiesz, cza sa mi jest tak, że nic się nie dzie je, żad nych
po dej rza nych ty pów na mie ście – mó wi To mek. – Jak by
wszyst kie szczur ki po sta no wi ły po sie dzieć w do mu z ro -
dzi ca mi przed te le wi zo rem. Żad nych po dej rza nych ty -
pów… Może za je chać gdzieś, gdzie ni gdy nic się nie
wy da rzy ło. 

I wte dy na gle prze błysk, szyb ka myśl, że by za trzy mać ten
sa mo chód przed na mi. I jest. Za trzy mu je my, prze szu ku je -
my… Pies zna lazł ma ri hu anę. W sa mo cho dzie jest du ży
za pas. Oka zu je się, że chło pa ki ma ją nar ko ty ko wy prze -
gląd ty go dnia... – wy wia dow ca opo wia da z sa tys fak cją. –
Cze ka nas jesz cze pa pier ko wa ro bo ta po za trzy ma niu

ki
po
Po
bę
Tr
uc
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kie row cy po dej rze wa ne go o pro wa dze nie sa mo cho du
pod wpły wem narkotyku. 
Po tem chwi la spo ko ju. Je dzie my da lej. Tra fia my na roz ró -
bę... – opo wia da o ko lej nej in ter wen cji. – Przy spie sza my.
Trzech osił ków bi je ja kie goś fa ce ta. Na wi dok sa mo cho du
ucie ka ją. Wy ska ku je my, na ra zie ma my jed ne go... 

To mek jest jed nym z wy wia dow ców, na le ży do gru py po li -
cjan tów Wy dzia łu Wy wia dow czo -Pa tro lo we go (WWP) KSP.
Jeż dżą po War sza wie nie ozna ko wa ny mi sa mo cho da mi,
w cy wil nych ubra niach, moż na po wie dzieć: krę cą się. Ła pią
prze stęp ców na go rą cym uczyn ku. Pod sta wą ich suk ce sów
jest do świad cze nie, zgra nie dzia łań i… niewi dzial ność.

zdj. An drzej Mi tu ra
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–Oj ca pa mię tam jak przez mgłę – mó wi Kry -

sty na Bry dow ska, wi ce pre zes Za rzą du Fe -

de ra cji Ro dzin Ka tyń skich, czło nek

Za rzą du War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li -

cyj na 1939, na co dzień pra cu ją ca w Ra dzie Ochro ny

Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa. – Pa mię tam wiel kie pa -

ko wa nie do ol brzy mich ku frów, gdy opusz cza li śmy

w 1939 r. dom w Sze re szo wie. Pa mię tam, że pró bo -

wa łam do tych sa kwo ja ży wci snąć jed ną z mo ich la lek

wraz z ubran ka mi, aby też mo gła z na mi je chać. Bar -

dzo by łam do mo ich la lek przy wią za na, to by ły „mo je

dzie ci”. Pa mię tam, jak oj ciec na chy lił się, uca ło wał

nas i po wie dział – „To już ja dę”. Ni gdy wię cej go nie

zo ba czy łam. 

OD I KOR PU SU 
DO PO LI CJI PAŃ STWO WEJ 
Oj ciec pa ni Kry sty ny Fe liks Misz czak uro dził się

15 stycz nia 1896 r. w Za le siu, nie da le ko Kon stan ty no -

wa w wo je wódz twie lu bel skim. Był je dy nym dziec -

kiem Mi cha ła i Ma rian ny z Sa char czu ków. Wcze śnie

stra cił mat kę i wła ści wie wy cho wa ła go ro dzi na wu ja. 

W 1915 r. zo stał po wo ła ny do woj ska ro syj skie go,

w któ rym słu żył do 21 kwiet nia 1917 r. Kil ka mie się -

cy póź niej wstą pił do I Kor pu su Pol skie go, do wo dzo -

ne go przez ge ne ra ła Jó ze fa Do wbo ra Mu śnic kie go.

Wal czył z Gwar dią Czer wo ną, zdo by wa jąc m.in. Bo -

brujsk. Po de mo bi li za cji kor pu su prze do stał się z in -

ny mi do wbor czy ka mi na zie mie cen tral nej Pol ski.

Od 18 lu te go 1919 r. był w Żan dar me rii Kra jo wej

w Lu bli nie. Uczest ni czył w bi twie war szaw skiej

w 1920 r. W Woj sku Pol skim słu żył do 11 mar ca

1922 r., po czym zo stał skie ro wa ny do Po li cji Pań stwo -

wej. Służ bę peł nił w wo je wódz twie po le skim, m.in.

w po wie cie ko bryń skim, na Po ste run ku Ko le jo wym

w Brze ściu nad Bu giem. Był tak że ko men dan tem po -

ste run ku w To ma szów ce w po wie cie brze skim, a do

wrze śnia 1939 r. ko men dan tem po ste run ku w Sze re -

szo wie w po wie cie pru żań skim. 

Na sto pień star sze go przo dow ni ka (od po wied nik

star sze go sier żan ta) mia no wa no go w 1925 r. Od zna -

czo ny zo stał m.in.: Brą zo wym Krzy żem Za słu gi, Me da -

lem Pa miąt ko wym za Woj nę 1918–1921, Me da lem

Nie pod le gło ści i Brą zo wym Me da lem za Dłu go let nią

Służ bę. 

– Na sza ro dzi na by ła bar dzo pił sud czy kow ska –

mówi Kry sty na Bry dow ska. – Pa mię tam, że w do mu

by ło mnó stwo ksią żek. Pol ska, do bro oj czy zny za wsze

by ły na pierw szym miej scu. Za cho wa ło się ta kie ma łe

zdję cie z 1935 r., na któ rym ta ta z mo ją ma mą wio zą

tacz ka mi zie mię na ko piec Pił sud skie go w Kra ko wie.

Śmie ję się, że też tę zie mię wio złam, bo ma ma by ła

wte dy ze mną w cią ży. 

PAMIĘĆ Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin POLICJA 997       listopad 2009 r.28

Łzy Krystyny

Dzieciństwo Krystyny trwało krótko. Pierwsze łzy małej Krysi i jej młodszego braciszka
osuszali pocałunkami kochający rodzice. Potem przyszła wojna, która już na początku zabrała
trzyipółletniej dziewczynce ojca, a kilka lat potem matkę… Sześćdziesiąt lat później Krystyna
Brydowska mogła z satysfakcją stanąć nad grobem ojca w Miednoje. To ona koordynowała
prace związane z budową Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie
i Miednoje. I znowu popłynęły łzy… 

Krystyna Brydowska
z dokumentem
potwierdzającym
nadanie przez
prezydenta Medalu
Niepodległości ojcu
w 1938 r. Feliks
Miszczak vel Miszczuk
służył w Policji
Państwowej od 1922 r. 

Feliks Miszczak poślubił
Janinę Wąsowiczównę
w 1935 r. Po wizycie
NKWD w 1940 r. babcia
pani Krystyny zniszczyła
wszystkie zdjęcia zięcia
w mundurze

Rodzinna idylla – lipiec 1938 r. Pani Krystyna
pod czułą opieką rodziców
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PO KRACH PRZEZ BUG 
Idyl la ro dzin na nie trwa ła dłu go. We wrze śniu

1939 r. na stą pi ło gwał tow ne roz sta nie. Ja ni na Misz -

czak z dwój ką dzie ci: trzy ipół let nią Kry sią i pół to ra -

rocz nym Ja nu szem prze nio sła się do Brze ścia, gdzie

miesz ka ła jej ro dzi na. 

– Jesz cze w 1939 r. ma ma do sta ła z wię zie nia

w Brze ściu gryps, że oj ca zła pa no – wspo mi na pa ni

Kry sty na. – Znam to z opo wie ści ro dzin nych. Ma ma

zro bi ła pacz kę, za nio sła do wię zie nia, a tam jej po wie -

dzia no, że oj ciec „wy je chał w nie zna nym kie run ku”. 

Po mie sią cach nie pew no ści przy szła kart ka z obo -

zu w Ostasz ko wie. Fe liks Misz czak pi sał, że by się

o nie go nie mar twić, że tę sk ni, jest w nie wo li i ma

na dzie ję na ry chłe spo tka nie. Był po czą tek 1940 r. 

Pa ni Misz cza ko wa szyb ko od pi sa ła. Gdy So wie ci

po twier dzi li w ten spo sób miej sce po by tu ro dzi ny,

w miesz ka niu bab ci pa ni Kry sty ny zja wi li się en ka -

wu dzi ści. 

– Szczę śli wym tra fem ma ma by ła wte dy ze mną

gdzieś w mie ście – mó wi cór ka przed wo jen ne go po li -

cjan ta. – Ro dzi na mo jej mat ki to sy bi ra cy, ba bu nia

17 lat spę dzi ła na ze sła niu. Wie dzie li, o co cho dzi.

W do mu był jesz cze mój brat. Sio stra ma my po wie -

dzia ła, że to jej dziec ko. Ba bu nia za ła twi ła nam prze -

wod ni ków i ja z ma mą po dra bi nach prze rzu ca nych

mię dzy kra mi prze szły śmy na dru gą stro nę Bu gu. Pa -

mię tam, że bar dzo ry cza łam, że za ty ka no mi bu zię

kost ka mi cu kru. Mój bra ci szek był za ma ły na ta ką

prze pra wę. Zo stał, ja ko dziec ko mo jej cio ci, sio stry

ma my, po so wiec kiej stro nie rze ki. Po tem, gdy zmie -

niał się front, wra ca ły śmy. W 1943 r. ma ma za bra ła

z na mi mo je go bra ta. Miesz ka li śmy wte dy na przed -

mie ściu Bia łej Pod la skiej. W tym do mu by ła też osoba

umie ra ją ca na gruź li cę. Ma ma osła bio na prze pra wa mi

przez Bug mu sia ła się za ra zić, bo w no cy do sta ła

krwo to ku i za bra no ją do szpi ta la. 

Do opie ki nad dzieć mi przy je cha ła uko cha na ba -

bu nia Wła dy sła wa i to mi mo że w tym cza sie jej syn,

brat cho rej Ja ni ny, wpadł w rę ce ge sta po, a ona czy -

ni ła wszel kie sta ra nia, aby go stam tąd uwol nić. 

– Wkrót ce, ma ją ca wte dy 56 lat, ba bu nia stra ci ła

dwo je dzie ci – ki wa gło wą pa ni Kry sty na. – Ma ma

umar ła w lu tym, a wuj ka, któ ry dzia łał w AK, roz -

strze la no w mar cu 1944 r. Bab cia zo sta ła z dwoj giem

wnu cząt, bez da chu nad gło wą, bez pie nię dzy. Ca łe

szczę ście, że ży ła jesz cze jedna z jej córek, któ ra

dzie li ła się z na mi swo ją skrom ną na uczy ciel ską

pen sją. 

CMEN TARZ DLA OJ CA 
Pa ni Kry sty na ro sła w pa trio tycz nej at mos fe rze.

W do mu słu cha ło się „wy wro to wych roz gło śni”. Bab -

cia nie usta wa ła w po szu ki wa niach zię cia. Dzie ci

w ofi cjal nych do ku men tach po da wa ły, że był urzęd -

ni kiem sa mo rzą do wym. Sta ra ły się o ren tę po oj cu,

bez efek tu. W urzę dzie wy sta wio no akt zgo nu, któ -

ry in for mo wał, że Fe liks Misz czak zmarł… 9 ma ja

1945 r.! 

– Ja kaś na dzie ja się tli ła – mó wi Kry sty na Bry dow -

ska. – Łu dzi li śmy się, że mo że wy szedł z Ar mią

Andersa, ale prze cież dał by znać… Cięż ko by ło wy -

cho wy wać się i bez oj ca, i bez mat ki. Do brze, że

mie li śmy ba bu nię. 

Pa ni Kry sty na do sta ła się na po li tech ni kę, gdzie

za an ga żo wa ła się w dzia łal ność opo zy cyj ną. 

– To był go rą cy 1956 rok – wspo mi na. – Cho dzi ło

nam o uwol nie nie kar dy na ła Wy szyń skie go, ale rów -

nież i Go muł ki oraz o wy rzu ce nie Ro kos sow skie go.

Gdy w Bu da pesz cie by ło po wsta nie, od da wa li śmy

krew, chcie li śmy je chać na Wę gry. To był do bry

okres, pe łen na dziei. A póź niej był wiec na pla cu De -

fi lad, gdzie oka za ło się, że Go muł ka nas sprze dał

i za pa no wa ło ogrom ne roz go ry cze nie. 

Po tem by ła pra ca. Pa ni Kry sty na po go dzo na, że oj -

ciec nie ży je, szu ka ła jed nak wszel kich je go śla dów.

W 1980 r. za an ga żo wa ła się w dzia łal ność opo zy cyj ną.

Z jej bal ko nu na war szaw skim Słu że wie Ra dio 

So li dar ność nada  ło jedną z audycji, w jej miesz ka niu

od by wa ły się spo tka nia opo zy cjo ni stów, prze cho wy -

wa no bi bu łę. 

Na po cząt ku lat 90. do sta ła z PCK kart kę, że

ojciec zo stał za mor do wa ny 20 kwiet nia 1940 r.

w Kalininie (Twe rze). 

– Ta wia do mość zro bi ła na mnie pio ru nu ją ce wra -

że nie – pa ni Kry sty na nie kry je wzru sze nia. – We -

wnętrz nie za mar łam. Nie by ło już od wo ła nia. Te raz

wia do mo by ło już na pew no… 

I zno wu po pły nę ły łzy. 

Kry sty na Bry dow ska dzia ła ła już wte dy w Ro dzi -

nie Ka tyń skiej. W ko ście le św. Ka ro la Bo ro me usza

na war szaw skich Po wąz kach umie ści ła ta blicz kę epi -

ta fij ną oj ca, wcze śniej po dob ną za wi esiła na gro bie

mat ki. Po tem pani Krystyna tra fi ła do Ra dy Ochro -

ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa, gdzie ko or dy no wa -

ła bu do wę cmen ta rzy ofiar zbrod ni ka tyń skiej. Jak

sa ma mó wi – był to dla niej dar od lo su, mo gła bu do -

wać cmen tarz dla ojca i je go to wa rzy szy nie do li. 

Pod czas jed nej z jej wi zyt pod pa trzył ją ro syj ski bu -

dow ni czy, któ ry na pi sał wiersz… Gdy wy je chał,

zostawił go ko le gom na bu do wie, aby prze ka za li Kry -

sty nie. Utwór da to wa ny jest: 27/28 czerw ca 2000 r.,

a je go au to r to O. A. Go ria czew. Nie zna my jego

imie nia, ani „otcze stwa”. Ro bot ni cy opi sy wa li bu -
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1935 r. Państwo
Miszczakowie wiozą
ziemię na Kopiec
Piłsudskiego
w Krakowie 

�
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Dęby pamięci
Dąb po świę co ny asp. Fe lik so wi

Misz cza ko wi to 1245. drzew ko

upa mięt nia ją ce ofia rę zbrod ni

ka tyń skiej. W po ło wie paź dzier -

ni ka br. w ca łej Pol sce by ło już

ta kich dę bów 1529. Do ak cji

roz po czę tej przez Sto wa rzy sze -

nie PA RA FIA DA oraz Urząd Mia sta i Gmi ny Ra dzy min 

włą cza ją się szko ły, or ga ni za cje spo łecz ne, klu by spor to we, 

to wa rzy stwa mi ło śni ków miast, in sty tu cje sa mo rzą do we. 

Pro gram „Ka tyń… oca lić od za po mnie nia” za kła da po sa dze nie

21 473 dę bów na sie dem dzie się cio le cie zbrod ni ka tyń skiej,

przy pa da ją ce w przy szłym ro ku. Jed no drze wo upa mięt nia 

jed ne go czło wie ka zgła dzo ne go przez So wie tów w zbrod ni 

ka tyń skiej. Ak cja zo sta ła ob ję ta ho no ro wym pa tro na tem pre zy -

den ta RP. 

Na stro nie www.pa ra fia da.pl w za kład ce „Ka tyń… oca lić

od za po mnie nia” znaj du ją się wszel kie in for ma cje dla chęt -

nych, któ rzy chcą uczcić pa mięć pol skich ofi ce rów, po li cjan -

tów i po gra nicz ni ków za mor do wa nych na „nie ludz kiej zie mi”

w 1940 r. Moż na stąd po brać for mu la rze zgło sze nio we, for mu -

la rze spra woz da nia z uro czy sto ści, a na wet wzo ry za pro szeń

na ce re mo nię sa dze nia dę bu oraz przy kła dy ta bli czek in for -

ma cyj nych, któ re po win ny zna leźć się przy drzew ku. 

Swo isty mi „re kor dzi sta mi” pro gra mu są Sto wa rzy sze nie

„Kie lec ka Ro dzi na Ka tyń ska”, któ re za dba ło o pa mięć o 60 bo -

ha te rach i Sta ro stwo Po wia to we w Ła sku (65 drze wek!). 

Po li cjan ci chęt nie włą cza ją się do or ga ni za cji uro czy sto ści,

zwłasz cza gdy dąb upa mięt nia funk cjo na riu sza PP. Jed nak

w wy ka zie in sty tu cji, przy któ rych po sa dzo no dę by, nie na tkną -

łem się na żad ną ko men dę, ko mi sa riat czy szko łę Po li cji. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum Kry sty ny Bry dow skiej 

PAMIĘĆ Katyń... ocalić od zapomnienia POLICJA 997       listopad 2009 r.30

dow ni cze go po etę pa ni Kry sty nie, ale ta

nie mo gła go so bie przy po mnieć. Pew nie

roz ma wia ła z nim w Mied no je, on na pew -

no wi dział jej tro skę o cmen tarz. Pu bli ku -

je my frag ment je go wier sza. W ca ło ści

zo stał on od czy ta ny pod czas uro czy sto ści

po sa dze nia dę bu pa mię ci ku czci Fe lik sa

Misz cza ka. 

Pod si nym, si nym 
Ro syj skim nie bem, 
Wśród so sen 
Bo le sne i pro ste 

Sto ją ża le 
Gorz kich skrze pów –
Pro ste 
Pol skie krzy że. 

Krzy że –
Sta lo we ol brzy my 
Tu po pierś 
Ro syj skim so snom 
Za czas, 
Trzy ma ją się rę ka mi 
I szep czą głu cho 
„Nie za po mnij...” 

(...) 

Tu taj w nie zrów na nych 
Ro syj skich szczy tach 
Mi ga ją 
I top nie ją w błę ki cie 
Oczy 
Za pła ka nej Kry sty ny, 
Któ ra po zo sta wi ła 
Łzy na tra wie... 

(...) 
Fe liks Misz czak, po dob nie jak 6295 jeń -

ców obo zu w Ostasz ko wie, ma już god ne

miej sce spo czyn ku. Pol ski Cmen tarz Wo jen -

ny w Mied no je zo stał uro czy ście otwar ty

2 wrze śnia 2000 r. Po sta no wie niem z 5 paź -

dzier ni ka 2007 r. pre zy dent RP mia no wał st.

przod. Fe lik sa Misz cza ka na sto pień aspi ran -

ta (pierw szy sto pień ofi cer ski w PP). 29

wrze śnia br. w ra mach ogól no pol skiej ak cji

„Ka tyń… oca lić od za po mnie nia” Fe liks

Misz czak otrzy mał swój dąb pa mię ci przy

Ze spo le Szkół Trans por to wo -Ko mu ni ka cyj -

nych im. Ta de usza Ko ściusz ki w Lu bli nie.

Te raz sta nie się czę ścią zbio ro wej pa mię ci

uczniów i ab sol wen tów tej szko ły. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum Kry sty ny Bry dow skiej

Uroczystość zasadzenia dębu odbyła się 29 września br.
w Lublinie 

Krystyna Brydowska (druga z lewej)
na pielgrzymce do Miednoje 
2 września 2005 r.

Pani Krystyna zawsze obecna jest
na uroczystościach rocznicowych
przy obelisku przed KGP

�
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Pol skie spo łe czeń stwo sta je się co raz bar dziej 

róż no rod ne. Przy by wa ob co kra jow ców osie dla ją -

cych się cza so wo lub na sta łe w na szym kra ju,

a tak że grup spo łecz nych wy róż nia ją cych się na tle 

ogó łu od mien ną ra są, na ro do wo ścią, wy zna niem re li gĳ -

nym, nie peł no spraw no ścią, orien ta cją sek su al ną czy in -

ny mi ce cha mi, któ re prze ja wia ją się w ich wy glą dzie

i za cho wa niu. Zja wi sku te mu sprzy ja człon ko stwo 

Pol ski w Unii Eu ro pej skiej i stre fie Schen gen oraz zwią za -

ny z tym swo bod ny prze pływ osób w ra mach Wspól no ty.

PRZE CIW DZIA ŁAĆ ESKA LA CJI
Ja ko for ma cja słu żą ca ca łe mu spo łe czeń stwu, Po li cja

rów nież mu si do sto so wać swo je dzia ła nia do tej róż no -

rod no ści i no wych wy zwań z tym zwią za nych. Od kil -

ku lat sys te ma tycz nie ro śnie licz ba in cy den tów

o cha rak te rze prze stęp czym, mo ty wo wa nych uprze -

dze nia mi i nie chę cią do „in nych” osób. Ostat nio ta kie

zda rze nie mia ło miej sce w Łom ży, gdzie na pad nię te

zo sta ły dwie oso by na ro do wo ści cze czeń skiej. Ma to

bez po śred ni zwią zek z po sta wa mi ra si stow ski mi, kse -

no fo bicz ny mi oraz in nym ro dza jem nie to le ran cji, 

któ rych przy kła dów nie brak na co dzień w ży ciu spo -

łecz nym. Ze wzglę du na cha rak ter tych in cy den tów

oraz ich po waż ne, ne ga tyw ne kon se kwen cje dla bez -

pie czeń stwa i po rząd ku w ca łym kra ju bar dzo istot ne

jest, aby w po rę prze ciw dzia łać eska la cji ta kich zda -

rzeń, a w przy pad ku ich za ist nie nia sku tecz nie ści gać

ich spraw ców i każ do ra zo wo wni kli wie ba dać fak tycz -

ne mo ty wy ich dzia ła nia.

BO SĄ IN NI
Tzw. prze stęp stwa z nie na wi ści (ang. Ha te Cri mes)

to czy ny prze stęp cze wy mie rzo ne w lu dzi i ich mie -

nie, w wy ni ku któ rych ofia ra, lo kal lub in ny cel prze -

stęp stwa są do bie ra ne ze wzglę du na ich fak tycz ne

bądź do mnie ma ne po wią za nie, zwią zek, przy na leż -

ność, człon ko stwo lub udzie la nie wspar cia gru pie wy -

róż nio nej na pod sta wie cha rak te ry stycz nych cech

wspól nych dla jej człon ków, ta kich jak fak tycz na lub

do mnie ma na ra sa, na ro do wość lub po cho dze nie 

et nicz ne, ję zyk, ko lor skó ry, re li gia, płeć, wiek, nie peł -

no spraw ność fi zycz na lub psy chicz na, orien ta cja sek su -

al na lub in ne ce chy. 

Ze wzglę du na po waż ne za gro że nie spo łecz ne, ja kie

nio są ze so bą te go ty pu prze stęp stwa (nie na wiść

do da nych grup mo że pro wa dzić do po dzia łów spo łecz -

nych i za gro że nia dla bez pie czeń stwa pu blicz ne go,

a na wet bez pie czeń stwa pań stwa), pro ble ma ty ka ta

jest mo ni to ro wa na przez wie le in sty tu cji eu ro pej skich,

ta kich jak Agen cja Praw Pod sta wo wych UE czy Biu ro

In sty tu cji De mo kra tycz nych i Praw Czło wie ka OB WE

(OD IHR).

PRO GRAM OB WE
Ta ostat nia in sty tu cja, we współ pra cy z po li cyj ny mi

eks per ta mi z sze ściu kra jów na le żą cych do OB WE,

stwo rzy ła pro gram szko le nio wy dla funk cjo na riu szy

po rząd ku praw ne go, któ re go te ma tem jest zwal cza nie

prze stępstw z nie na wi ści.

Pro gram ten, po cząt ko wo stwo rzo ny, opra co wa ny

i pro wa dzo ny przez funk cjo na riu szy po li cji dla funk -

cjo na riu szy po li cji, zo stał roz wi nię ty i obec nie obej mu -

je też szko le nia dla pro ku ra to rów i sę dziów.

Pol ska Po li cja co ro ku przy go to wu je wkład do

ra por tu dla Agen cji Praw Pod sta wo wych UE na te mat

sta nu za gro że nia prze stęp czo ścią zwią za ną z uprze -

dze nia mi w Pol sce (ra port Ra xen). Wkład ten 

sta no wi przede wszyst kim sta ty sty ka te go ty pu prze -

stępstw wraz z krót kim opi sem po szcze gól nych 

czy nów oraz przed się wzięć, ja kie po dej mu je Po li cja

w ce lu prze ciw dzia ła nia i wy kry wa nia ta kich prze -

stępstw.

Po nad to w za le ce niach mię dzy na ro do wych in sty tu -

cji praw czło wie ka (Ko mi tet Prze ciw ko Tor tu rom –

CAT, Ko mi sarz Praw Czło wie ka Ra dy Eu ro py)

skie ro wa nych do rzą du RP zna la zły się rów nież za le ce -

nia do ty czą ce pro ble ma ty ki prze stępstw z nie na wi ści

i dys kry mi na cji.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, ko men dant głów ny 

Po li cji w po ro zu mie niu z MSWiA pod jął de cy zję

o wpro wa dze niu do re ali za cji w Po li cji pro gra mu szko -

le nio we go w za kre sie prze ciw dzia ła nia i zwal cza nia

prze stępstw z nie na wi ści. 

Pro gram bę dzie re ali zo wa ny dwu eta po wo. Pierw szy

etap obej mu je szko le nie cen tral ne, pro wa dzo ne w

for mie 5-dnio we go kur su spe cja li stycz ne go re ali zo -

wa ne go w CSP w Le gio no wie dla tre ne rów, któ rzy 

na stęp nie, w dru gim eta pie, prze pro wa dzą szko le nia

dla po li cjan tów w jed nost kach te re no wych w ra mach

lo kal ne go do sko na le nia za wo do we go. 

DLA KO GO?
Ce lem pro gra mu jest do tar cie z tą pro ble ma ty ką

do po li cjan tów, któ rzy, ze wzglę du na cha rak ter swej

służ by, ma ją bez po śred ni wpływ na po stę po wa nie

Po li cji w re ak cji na czy ny prze stęp cze, w któ rych za -

cho dzi uza sad nio ne praw do po do bień stwo, że zo sta -

ły po peł nio ne z po bu dek nie na wi ści do da nej gru py

spo łecz nej. Cho dzi szcze gól nie o po li cjan tów służ by

kry mi nal nej w za kre sie pra wi dło we go roz po zna wa -

nia (kwa li fi ko wa nia) te go ty pu prze stępstw oraz

pro wa dze nia pro ce su wy kryw cze go i gro ma dze nia

do wo dów w ra mach pro wa dzo nych po stę po wań

przy go to waw czych w ce lu sku tecz ne go ści ga nia 

ich spraw ców, jak rów nież po li cjan tów służ by 

pre wen cji (dy żur ni, dziel ni co wi, po li cjan ci służb 

pa tro lo wych), któ rzy naj czę ściej pierw si sty ka ją się

z in for ma cją o ta kich zda rze niach lub też nie rzad ko

są ich świad ka mi, np. w trak cie dy żu ru in ter wen cyj -

ne go, służ by pa tro lo wej (ob cho do wej) czy zabez pie -

cza nia im prez ma so wych (szcze gól nie spor to wych).

Har mo no gram re ali za cji pro gra mu prze wi du je prze -

pro wa dze nie kil ku edy cji szko le nia cen tral ne go w CSP

w Le gio no wie (pierw sze pla no wa ne na po czą tek li sto -

pa da br., ko lej ne w przy szłym ro ku),

a na stęp nie suk ce syw ną re ali za -

cję szko leń w ra mach do sko na -

le nia za wo do we go lo kal ne go

w jed nost kach te re no wych

Po li cji, po cząw szy od 2010

ro ku. �

MAR CIN WY DRA
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Obo wiąz ko we sta wien nic two w okre ślo -

nym miej scu sta ło się źró dłem za baw nej

hi sto ryj ki, któ ra nie daw no obie gła in ter -

ne to we fo ra. Dy żur ny jed nej z jed no stek Po li cji

miał rze ko mo wzy wać na po moc OPP, bo pseu -

do ki bi ce zwa śnio nych dru żyn sta wić się sta wi li,

ty le że urzą dzi li w dy żur ce re gu lar ną bi twę.

ZA MA ŁA ŚWIA DO MOŚĆ
– Sły sza łem o tym, ale nie uda ło mi się tej

wia do mo ści po twier dzić, to ra czej ja kaś in ter -

ne to wa plot ka – mó wi pod insp. Da riusz Dy -

miń ski, na czel nik Wy dzia łu Ope ra cyj ne go

Głów ne go Szta bu Po li cji KGP. – Nie ma

zresz tą ta kiej ko niecz no ści, by oso by z orze -

czo nym za ka zem sta wia ły się w jed nym miej -

scu o jed nej po rze. Ma ją one sta wić się

w miej scu okre ślo nym przez wła ści we go ko -

mendanta. Mogą to być różne jednostki

Policji, nie ko niecz nie jed na. Mo gą też to być

zu peł nie in ne miej sca, na przy kład sie dzi by

władz sa mo rzą do wych czy do my kul tu ry.

– Już to wi dzę – ri po stu je Ma rek, po li cjant

z Lu bli na. – Po pierw sze, gdy by ki bo le mie li

sta wiać się w do mach kul tu ry, to lu dzie tam

chy ba po umie ra li by ze stra chu, a chu li ga ni ze

śmie chu. Po dru gie, bra ku je świa do mo ści tego,

że ist nie je coś ta kie go, jak za kaz sta dio no wy,

obo wią zek sta wie nia się w wy zna czo nym miej -

scu, a na wet te go, że w wa run kach no wej

ustawy „dy mie nie” na im pre zie już nie jest

wy kro cze niem, a prze stęp stwem. Pre zy dent

jed ne go z miast wo je wódz kich, w któ rym

dzia ła ją klu by: pił kar ski i żuż lo wy, w ogó le nie

miał po ję cia o ist nie niu za ka zu sta dio no we go.

Na wet z są da mi róż nie by wa, na przy kład

w Wał brzy chu za prze stęp stwo za gro żo ne ka -

rą po zba wie nia wol no ści sąd uka rał za dy mia -

rzy tyl ko grzyw na mi i to w dol nej wy so ko ści,

po 2 tys. zło tych, choć sko ro już się gnął po

tego ro dza ju śro dek kar ny, po win no to być co

naj mniej 180 sta wek dzien nych, czy li mi ni -

mum 1800 zło tych, a na wet do 360 tys. złotych.

Nie ukry waj my, usta wa umoż li wia za an ga żo -

wa nie in nych pod mio tów, ale tak na praw dę

to tyl ko po li cjan ci uże ra ją się z ki bo la mi

i tyl ko nam za le ży na tym, że by coś z ni mi

zro bić.

Na czel nik Dy miń ski przy zna je, że jest

w tym spo ro ra cji, ale nie do koń ca się zga dza.

– Przy ję ło się w prak ty ce, że miej sca mi wy -

zna cza ny mi do sta wia nia się są jed nost ki Po li cji

i tak to funk cjo nu je – mó wi. – Oso ba przy cho -

dzi, dy żur ny od no to wu je ten fakt i oso ba jest

wol na. Je że li pój dzie pod sta dion „dy mić”, bę -

dzie to prze stęp stwo. Je śli ktoś się nie sta wi,

Policja po wia da mia sąd. Do brze dzia ła też za kaz

sta dio no wy. Obec nie ob ję tych jest nim 1582

chu li ga nów. Or ga ni za to rzy im prez wy stę pu ją

o li sty tych osób, otrzy mu ją je i wy chwy tu ją spo -

ra dycz ne pró by na ru sze nia za ka zu. Od wej ścia

w ży cie nowej usta wy, tj. od 1 sierp nia br., od no -

to wa li śmy czte ry ta kie przy pad ki, w tym dwóch

de li kwen tów, któ rzy usły szą ko lej ne za rzu ty, bo

usi ło wa li wejść na sta dion nie na swo je do ku -

men ty toż sa mo ści. Czte ry przy pad ki na 1582 lu -

dzi, to na praw dę nie wie le, wi dać, że za kaz

speł nia swo ją funk cję.
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1582 pro ble my
Od sierpnia obowiązuje znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie imprez
masowych. Podtrzymała ona – istniejącą już w poprzedniej wersji –
instytucję tzw. zakazu stadionowego połączonego z obowiązkowym
stawiennictwem w jednostce Policji lub w określonym miejscu,
niekoniecznie jednak daje możliwość penalizacji naruszeń zakazu.

32-33.11:Layout 6  10/21/09  6:15 PM  Page 32



DE PE NA LI ZA CJA ZA KA ZU?
Moż na by po wie dzieć: i ca łe szczę ście, że na ru -

szeń za ka zu by ło tak nie wie le, gdyż no wa usta -

wa o bez pie czeń stwie im prez ma so wych

przy spo rzy ła po li cjan tom i pro ku ra to rom kil ka

pro ble mów.

Jej po przed nia wer sja za wie ra ła prze pis

art. 22a, od no szą cy się do na ru szeń za ka zu sta -

dio no we go. W no wej nie ma je go od po wied ni -

ka. Ist nie je co praw da art. 244 k.k., ale

pod cią gnię cie pod ten prze pis osób ła mią cych

za kaz sta dio no wy bu dzi wąt pli wo ści, jakie

na Fo rum Dys ku syj nym Pro ku ra to rów RP opi -

sał pror ator: „(...) Wo bec ka zu istycz ne go sfor -

mu ło wa nia art. 244 k.k. sta no wią ce go, iż ka rze

okre ślo nej w tym prze pi sie pod le ga ten, kto nie
sto su je się do orze czo ne go przez sąd za ka zu zaj -
mo wa nia sta no wi ska, wy ko ny wa nia za wo du,
pro wa dze nia dzia łal no ści, pro wa dze nia po jaz dów
lub obo wiąz ku po wstrzy ma nia się od prze by wa -
nia w okre ślo nych śro do wi skach lub miej scach, za -
ka zu kon tak to wa nia się z okre ślo ny mi oso ba mi
lub za ka zu opusz cza nia okre ślo ne go miej sca po -
by tu bez zgo dy są du al bo nie wy ko nu je za rzą dze -
nia są du o ogło sze niu orze cze nia w spo sób nim
prze wi dzia ny... nie spo sób przy jąć, by prze pis

ten usta na wiał nor mę praw ną obej mu ją cą swo -

ją hi po te zą tak że nie sto so wa nie się do orze czo -

ne go przez sąd wstę pu na im pre zę ma so wą,

sta no wią ce go od ręb ny niż okre ślo ne w art. 244

k.k. za kaz. (...) W związ ku z po wyż szym uznać

na le ży, że w ak tu al nym stanie praw nym do szło

do cał ko wi tej de pe na li za cji na ru szeń tzw. za -

ka zów sta dio no wych”.

O tym, że nie jest on od osob nio ny w tym

osą dzie, świad czy dys ku sja na Fo rum Dys ku -

syj nym Pro ku ra to rów RP. Po sił ko wa nie się

w przy pad ku na ru sze nia za ka zu sta dio no we go

art. 244 k.k. bu dzi zresz tą wąt pli wo ści nie tyl -

ko pro ku ra to rów: „(...) W Po li cji ma my bar dzo

po waż ne wąt pli wo ści, co do moż li wo ści po cią -

gnię cia ła mią cych za kaz sta dio no wy do od po -

wie dzial no ści kar nej z art. 244 k.k. z uwa gi

na enu me ra tyw ny ka ta log spe na li zo wa nych za -

cho wań ob ję tych dys po zy cją. Bio rąc pod uwa gę

obo wią zek in for mo wa nia są du o na ru sze niu za -

ka zu, wi dzę je dy nie moż li wość wska za ną

w art. 75 k.k., ale co, jak za kaz orze czo no

w związ ku z wy kro cze niem” – frag ment wy po -

wie dzi law ra la na tym sa mym fo rum.

Co cie ka we, jesz cze w pro jek cie zmian 

ko dek su kar ne go z 2006 r. w art. 244 by ła mowa

stric te o za ka zie sta dio no wym. W now szym pro -

jek cie ta kie go za pi su nie ma.

Co praw da Ko men da Głów na Po li cji wy stą -

pi ła już do MSWiA z pro po zy cją roz wią za nia

pro ble mu – zmia ny art. 244 k.k., ale pó ki co po -

li cjan tom i pro ku ra to rom po zo sta je tyl ko się

gło wić. I na gi nać pra wo. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. An drzej Mi tu ra

listopad 2009 r.       POLICJA 997 Rozmaitości  KRAJ 33

Już po raz jedenasty przy kościele
parafii pod wezwaniem Zesłania
Ducha Świętego w Starej Iwicznej
koło Warszawy odbyło się
nabożeństwo za motocyklistów. 

3paź dzier ni ka przed ko ścio łem za ro iło

się od jed no śla dów na pę dza nych sil ni -

ka mi. Na bo żeń stwo ofia ro wa ne by ło za

wszyst kich zmar łych mo to cy kli stów, szcze -

gól nie jed nak zwró co no uwa gę na tych,

któ rzy zgi nę li w wy pad kach dro go wych.

W uro czy sto ściach wzię li udział tak że po -

li cjan ci jeż dżą cy na mo to rach, a Or kie stra

Re pre zen ta cyj na Po li cji z KSP za pew ni ła

opra wę mu zycz ną. Spo rą gru pę sta no wi ły

ro dzi ny i bli scy zmar łych. 

Li tur gię po prze dzo no od czy ta niem na -

zwisk mo to cy kli stów, w któ rych in ten cji

od pra wio na zo sta ła msza świę ta. Przy po lo -

wym oł ta rzu usta wio no ma pę Pol ski z na -

le pio ny mi klep sy dra mi i zna kiem „STOP

ŚMIER CI”. Na bo żeń stwo tra dy cyj nie ce -

le bro wa ne by ło przez księ ży jeż dżą cych

na mo to rach, któ rzy przy by li do Iwicz nej

z ca łej Pol ski. 

Po mszy War szaw ska Gru pa Ra tow nic -

twa PCK za pre zen to wa ła po kaz udzie la nia

pierw szej po mo cy przed le kar skiej na miej -

scu wy pad ku. Wszy scy mo gli się też po si -

lić cie płą stra wą przy go to wa ną przez

miej sco wą Ca ri tas. Do chód ze sprze da ży

po sił ków prze zna czo ny zo stał na po moc

cha ry ta tyw ną. 

Na bo żeń stwa o po dob nym cha rak te rze

od by wa ją się od po cząt ku lat 80. w Niem -

czech. W Pol sce ini cja to rem ta kich uro czy -

sto ści był ksiądz pro fe sor Zbi gniew Sa re ło,

sam jeż dżą cy na mo to cy klu. Pierw szą mszę

w in ten cji mo to cy kli stów od pra wio no w li -

sto pa dzie 1998 r. w se mi na rium księ ży pal -

lo ty nów w Oża ro wie ko ło War sza wy. Rok

póź niej ksiądz Sa re ło prze ka zał tę ideę Sto -

wa rzy sze niu Mo to cy kli stów Pol skich, któ re

na wią za ło kon takt z pa ra fią w Sta rej Iwicz -

nej. Przy or ga ni za cji mszy bar dzo po ma gał

ów cze sny pro boszcz pa ra fii ks. An drzej

Kwa śnik, ka pe lan OPP w No wej Iwicz nej

oraz War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi -

na Po li cyj na 1939. Te go rocz nej ce le brze

prze wod ni czył obec ny pro boszcz ks. Da -

riusz Go cłow ski. 

Uro czy sto ści te, oprócz wy mia ru du cho -

we go, ma ją uświa do mić mo to cy kli stom nie -

bez pie czeń stwa zwią za ne z ich hob by,

a in nym kie row com zwró cić uwa gę

na obec ność jed no śla dów w ru chu ulicz -

nym. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

Msza za mo to cy kli stów

Drift Le gal z Kni ght Ri ders 
Swój se zon za koń czy li też po li cyj ni mo to cy kli ści Mun du ro we go Klu bu Mo to ro we go

Kni ght Ri ders, dzia ła ją ce go w ra mach łódz kiej gru py IPA. 

17 paź dzier ni ka br. wspól nie z mia stecz kiem ru chu dro go we go „Mo to drom”, KWP

w Ło dzi i klu bem „Drift Le gal” mun du ro wi mo to cy kli ści zor ga ni zo wa li za wo dy w jeź -

dzie eks tre mal nej. Drift Le gal, czy li od po wiedź na nie le gal ne wy ści gi po uli cach miast,

or ga ni zo wa na w Ło dzi jest już po raz ko lej ny. Pa tro na tem ob jął ją pre zy dent mia sta. 

Na za mknię tych te go dnia łódz kich uli cach Dą brow skie go i Pusz ki na mi ło śni cy szyb -

kiej jaz dy w poślizgu mo gli do wo li ży ło wać swo je ma szy ny. By ły też po ka zy jaz dy eks tre -

mal nej, jaz dy na mo to cy klach en du ro i pa ra da „ry ce rzy” z Kni ght Ri ders. �

P. Ost
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7kwiet nia 1950 ro ku, ra no. Idą cy do pra cy ro bot ni cy

na ty ka ją się w po bli żu ul. Pod skar biń skiej na czę -

ścio wo ro ze bra ne zwło ki ko bie ty. Ma cał ko wi cie

zma sa kro wa ną twarz, po ka le czo ną szy ję. Su kien ka i bie -

li zna są po dar te. Obok gło wy le ży du ży, za krwa wio ny ka -

mień z po przy kle ja ny mi ko smy ka mi wło sów de nat ki.

„GOTT MIT UNS”
Śled czy usta la ją, że ofia rą jest 40-let nia po moc do mo wa

Wa le ria Z., wdo wa sa mot nie wy cho wu ją ca dwój kę dzie ci.

Spraw ca do padł ją po przed nie go dnia, gdy wie czo rem wra -

ca ła z pra cy. Nie dał jej żad nych szans. Naj pierw za dał 

kil ka cio sów rę ka mi, póź niej ka to wał ka mie nia mi. Obez -

wład nio ną ob na żył i zgwał cił. Na stęp nie do bił ka mie niem.

Przez pierw szy mie siąc mi li cjan tom nie uda ło się prak -

tycz nie nic usta lić. W po bli żu cia ła zna le zio no co praw da

nie miec ki pas woj sko wy z klam rą z cha rak te ry stycz nym

na pi sem „Gott mit uns”, ale w kil ka lat po woj nie ta kie

pa sy nie sta no wi ły rzad ko ści, ślad był więc ma ło war to -

ścio wy.

Zbo cze niec ude rzył jed nak po now nie i tym ra zem 

je go ofia ra prze ży ła, a jej re la cja po zwo li ła na pierw sze

ty po wa nia.

RA TU NEK W JE ZIO RZE
Ire na L. 6 ma ja wie czo rem zo sta ła za cze pio na przez mło -

de go męż czy znę nie opo dal wła sne go do mu przy ul. Ży -

mir skie go. Nie mia ła ocho ty na przy god ną zna jo mość, ale

na tręt nie ustę po wał. W pew nej chwi li chwy cił ją wpół

i za cią gnął w po bli skie za ro śla. Pró bo wa ła się bro nić, lecz

on był sil niej szy. Pa ro krot nie ude rzył ją w gło wę, po wa -

lił na zie mię, po czym po now nie bił po gło wie, do pó ki

nie stra ci ła przy tom no ści. Wów czas ze rwał z niej su kien -

kę oraz bie li znę i zgwał cił.

Kie dy oprzy tom nia ła, po zwo lił się jej ubrać. Sta rał się

z nią po roz ma wiać, po wie dział, że ma na imię Zyg munt,

za py tał, gdzie miesz ka. Gdy wska za ła mu swo ją ka mie ni -

cę, stwier dził, że miesz ka w bu dyn ku Ka zi ka Sz. Wi dać

by ło, że zna oko li cę.

Pró bo wa ła się od da lić, ale na to już jej nie ze zwo lił.

Bez sil ną i za stra szo ną, bi jąc od cza su do cza su, zmu sił

do pój ścia nad Je zior ko Go cław skie. Tu ka zał się jej ro ze -

brać i po now nie po wa lił na zie mię. Zno wu bił, do dat ko -

wo gry ząc i du sząc. Zno wu zgwał cił.

Zmę czo ny usiadł obok, jej ka zał le żeć przed so bą

na ple cach. Za czął snuć wy wo dy. Za pa mię ta ła z te go tyl -

ko ty le, że „pra cu je przy re flek to rach”, ma oj ca bez jed nej

no gi, a za bi je ją „przy ba ra kach, gdzie kie dyś miesz kał”.

Zdo ła ła mu się jed nak do kład nie przyj rzeć – mógł mieć

naj wy żej 25 lat, no sił praw do po dob nie woj sko wą blu zę

oraz ro ga tyw kę z orzeł kiem, u le wej dło ni bra ko wa ło mu

dwóch pal ców.

W pew nym mo men cie na past nik wy jął z kie sze ni lin -

kę, usiadł na ofie rze i za czął ją du sić. Gdy by dziew czy -

na le ża ła na brzu chu i mia ła za dzierz gnię tą pę tlę od ty łu,

praw do po dob nie nie mia ła by szans. Opraw ca do ci skał jed -

nak obu rącz lin kę do zie mi. Du sze nie szło mu opor nie,

tym bar dziej że Ire na L. roz pacz li wie wal czy ła, co roz draż -

ni ło ban dy tę. Wstał, zro bił kil ka kro ków po naj bliż szy ka -

mień. Ta chwi la wy star czy ła, by dziew czy na, nie ba cząc

na pa nu ją ce zim no, nie my śląc, czy wy czer pa na nie uto nie

– rzu ci ła się do je zio ra. Za nur ko wa ła, wy pły nę ła kil ka me -

trów da lej. On na szczę ście zo stał na brze gu, zło rze cząc:

„tyl ko je zio ro cię ura to wa ło”. Ire na L. prze pły nę ła na dru -

gi brzeg i tam w kę pie si to wia prze cze ka ła noc, do pó ki

o świ cie nie za uwa ży ła zbli ża ją cych się węd ka rzy.

BEZ DWÓCH PAL CÓW
Jej spo strze że nia by ły bar dzo cen ne dla mi li cjan tów, któ -

rzy sko ja rzy li tę spra wę z za bój stwem na ul. Pod skar biń -

skiej. Rów nie bły ska wicz nie na tra fi li na – jak im się

wy da wa ło – spraw cę. Trop był fak tycz nie bar dzo obie cu -

ją cy, wła ści wie pew ny. Usta lo no bo wiem, że tej sa mej 

no cy po rzu cił dom ro dzin ny 19-let ni chło pak. Dom był

po ło żo ny nad je zior kiem, nie da le ko miej sca zbrod ni,

a chło pak nie miał dwóch pal ców u le wej rę ki... Oka za ło

się jed nak, że wszyst ko jest tyl ko nie sa mo wi tym zbie -

giem oko licz no ści. Gdy po kil ku dniach za trzy ma no go

i oka za no Ire nie L., ta nie roz po zna ła w nim gwał ci cie la;

rów nież je go oj ciec nie był ka le ką.

Za czę to szu kać miesz kań ców ba ra ków, o któ rych

wspo mniał prze stęp ca. Ty le że zo sta ły one znisz czo ne

jesz cze w 1939 r. Wy da wa ło się, że śledz two po now nie

utknie. Mi mo wszyst ko uda ło się do trzeć do jed ne go

z by łych lo ka to rów i dzię ki nie mu od two rzyć li stę 12 ro -

dzin za miesz ku ją cych ba ra ki.

Nim to na stą pi ło, „wam pir” zno wu dał znać o oso bie.

9 ma ja w ty po wy dla sie bie spo sób – bi jąc i du sząc – za -

mor do wał 20-let nią eks pe dient kę skle po wą Ma rię W.,

uprzed nio ją gwał cąc. 12 ma ja w Ani nie na padł na 20-let -

nią Bar ba rę F., tuż pod jej do mem. Du sił ją do nie przy -

tom no ści, po czym od cią gnął w po bli skie za ro śla,

zgwał cił i zo sta wił, my śląc, że nie ży je. Dziew czy na ock -

nę ła się na ga na stęp ne go ran ka i w szo ku tra fi ła do szpi -

ta la. Pa mię ta ła, że ban dy ta nie miał dwóch pal ców

u le wej rę ki.

„Wampir” z Warszawy

W 1950 roku stolicę obiegła wieść o atakującym kobiety „wampirze”. Nie miał on tylu przestępstw na sumieniu,
co późniejsi bandyci określani tym mianem – Marchwicki czy Tuchlin – ale cztery napady, w tym dwa zakończone
zabójstwami, wystarczyły, by na dobre przerazić warszawianki. Kobiety bały się same wychodzić wieczorami,
a w drodze z pracy do domów towarzyszyli im koledzy. Szczęściem MO szybko schwytała zwyrodnialca –
już po dwóch miesiącach od pierwszej zbrodni.
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PĘ TLA SIĘ ZA CI SKA
Mi li cjan ci do wie dzie li się, że je dy nym miesz kań cem ba -

ra ków bez no gi był Jó zef Oł dak, oj ciec trzech sy nów.

Dwóch – Je rzy i Ta de usz – miesz ka ło w War sza wie. Obu

we zwa no na prze słu cha nie, ale sta wił się tyl ko pierw szy

z nich. Po twier dził, że brat nie ma dwóch pal ców u le wej

dło ni i no si mun dur woj sko wy (pra co wał ja ko straż nik

wię zien ny). Wsz czę to za tem po szu ki wa nia Ta de usza Oł -

da ka; prze pro wa dzo no też re wi zję w je go miesz ka niu,

w któ rym zna le zio no zie lo ną blu zę i ta kież spodnie oraz

ro ga tyw kę z orzeł kiem.

Do wo dy by ły, ale sam ści ga ny jak by za padł się pod zie -

mię. Spo so bem na od szu ka nie sta ła się nie jaw na kon tro -

la w urzę dzie pocz to wym ko re spon den cji ad re so wa nej

do je go żo ny Zo fii. Fak tycz nie, już po kil ku dniach prze -

chwy co no list od Oł da ka, w któ rym pro sił mał żon kę

o przy jazd do Bu jał (ów cze sny po wiat So ko łów Pod la ski).

Za kle jo ny po now nie list do tarł do ad re sat ki, a do wspo -

mnia nej miej sco wo ści do tar li mi li cyj ni wy wia dow cy. Re -

ko ne sans nie przy niósł jed nak żad nych re zul ta tów.

Oł da ko wa nie ru szy ła się z War sza wy.

Uczy ni ła to pięć dni póź niej, po dru gim li ście. Po je -

cha ła PKS -em do wsi Tchórz ni ca (rów nież ów cze sny po -

wiat So ko łów Pod la ski). Wy wia dow ca, któ ry ją śle dził,

stwier dził, że we szła do do mu Ja na B., krew ne go Ta de -

usza Oł da ka. Nie dłu go póź niej do do mu wkro czy ła mi li -

cyj na eki pa, za trzy mu jąc po szu ki wa ne go.

„GRY ZŁEM DO KRWI SWO JE PAL CE”
Oł dak nie przy znał się do zbrod ni, twier dząc, że ukry -

wał się z po wo du nie sta wie nia się w pra cy mię dzy 7 a 12

ma ja, za co – we dług ów cze snej usta wy o dys cy pli nie 

pra cy – gro zi ło mu wię zie nie. Pro ku ra tor miał jed nak 

kil ka do wo dów rze czo wych, m.in.: je go ubra nia zgod ne

z opi sem Ire ny L.; ze ga rek, któ ry na le żał do Bar ba ry F.,

a któ ry Oł dak wrę czył swo je mu zna jo me mu. Przede

wszyst kim jed nak był ży ją cy świa dek – Ire na L. roz po -

zna ła w nim swo je go opraw cę.

Wów czas przy znał się, skła da jąc ob szer ne ze zna nia.

O so bie mó wił m.in.: „(...) Na uka szła mi mar nie. Mia -

łem sła bą pa mięć. Po wta rza łem od dzia ły. Do pierw sze go

uczęsz cza łem przez trzy la ta, do dru gie go od dzia łu –

dwa, do trze cie go też dwa, tyl ko do czwar te go przez rok.

Szko ła da ła mi nie wie le. Kiep sko czy tam i pi szę. (...)

Miesz ka li śmy w ba ra kach na Gro cho wie. Oj ciec pra co -

wał w mu rar stwie. Co za ro bił, to prze pi jał. By ły awan tu -

ry. Bił mat kę. Miesz ka li śmy w jed nej izbie. Wszyst ko

wi dzia łem. Wi dzia łem na wet, jak się ko cha li. Do te go

wszyst kie go wy bu chła jesz cze woj na (...)”.

W dru gim ro ku woj ny, ma jąc 16 lat, Oł dak za czął zdo -

by wać pierw sze do świad cze nia sek su al ne – z pro sty tut -

ka mi. Opła cał je, po dob nie jak wód kę pi tą z kom pa na mi,

pie niędz mi uzy ski wa ny mi ze sprze da ży wę gla kra dzio -

ne go na ko lei. Kil ka krot nie był za trzy my wa ny przez nie -

miec kich straż ni ków, uda wa ło mu się jed nak wy mi gać

od cięż szych kar kosz tem kil ku si nia ków. Pew ne go ra zu

szczę ście go opu ści ło – zo stał ze sła ny do obo zu kar ne go.

Na po cząt ku 1945 ro ku prze nie sio no go do go spo dar stwa

rol ni cze go, w któ rym za sta ło go wy zwo le nie przez Ame -

ry ka nów. Wró cił do kra ju, gdzie żył na utrzy ma niu ro dzi -

ców, pi jąc i hu la jąc z pro sty tut ka mi. Pa miąt ką po tym

okre sie by ła cho ro ba we ne rycz na oraz brak dwóch pal -

ców, ob cię tych przez ko ła tram wa ju, ze stop ni któ re go

spadł po pi ja ne mu.

„(...) W li sto pa dzie 1949 r. oże ni łem się. Po do ba ła mi

się. Le piej nie mo głem do stać. Uro dzi ła mi dziec ko. Szyb -

ko jed nak prze sta ła mi od po wia dać fi zycz nie. Spo ty ka łem

się znów z pro sty tut ka mi. Ona o tym chy ba wie dzia ła, bo

za ra zi łem ją we ne rycz nie. (...) Du żo pi łem i z te go te na -

pa dy. Moc no się pod nie ca łem wi do kiem ko biet, a to, że

nie mo głem na wią zać z ni mi nor mal ne go kon tak tu, bar dzo

mnie de ner wo wa ło. Po pierw szym za bój stwie, gdy wró ci -

łem do do mu, żo na już le ża ła w łóż ku. Nie spa ła. Spy ta ła

mnie, czy nie spo tka łem po dro dze mat ki, bo by ła wie czo -

rem w od wie dzi nach. Gdy to usły sza łem, my śla łem, że

mnie pio run strze li. Opa dłem na łóż ko i be cza łem. Dar -

łem wło sy z gło wy, gry złem do krwi swo je pal ce. Po my śla -

łem bo wiem, że ko bie ta, któ rą za tłu kłem ka mie niem

i zgwał ci łem, to mo gła być mo ja mat ka.(...) Po dru gim

gwał cie ga da łem do ko bie ty o so bie. Wie dzia łem, że ją za -

bi ję i dla te go opo wia da łem szcze rze. Je dy nie mo je imię

zmy śli łem. Jak sko czy ła, nie sły sza łem chlu pa nia wo dy. By -

łem pe wien, że uto nę ła (...)” – frag ment ze znań Oł da ka.

ŁA SKI NIE BY ŁO
Im bli żej by ło do pro ce su, tym prze stęp ca sta wał się

mniej chęt ny do szcze rych zwie rzeń. Pró bo wał przed sta -

wiać sie bie ja ko wa ria ta, słał z wię zie nia gryp sy, na ma -

wia ją ce zna jo mych i ro dzi nę do za ła twie nia mu

świad ków, któ rzy po twier dzi li by je go sza lo ne za cho wa -

nia na wet po trzeź we mu.

Roz pra wa – przy drzwiach za mknię tych – roz po czę ła

się 29 stycz nia 1951 ro ku. Obroń ca usi ło wał ra to wać go,

su ge ru jąc otę pie nie po ura zo we i prze ja wy ki ły mó zgo -

wej, ma ją ce de cy du ją cy wpływ na za cho wa nia Oł da ka.

Bie gli od rzu ci li jed nak ta ką moż li wość, stwier dza jąc, że

ro zu miał on, co ro bi i był w peł ni po czy tal ny w cza sie po -

peł nia nia zbrod ni. Po dwóch dniach za padł wy rok – ka ra

śmier ci. Obroń ca wniósł re wi zję, ale Sąd Naj wyż szy pod -

trzy mał wy rok. Bo le sław Bie rut, ów cze sny pre zy dent

Rze czy po spo li tej Pol skiej nie sko rzy stał z pra wa ła ski.

Ta de usz Oł dak zo stał stra co ny w wie ku 25 lat – 10

kwiet nia 1951 ro ku. �

PRZE MY SŁAW KA CAK 
zdj. Andrzej Mitura

Jeziorko  
Gocławskie –
miejsce 
ucieczki 
drugiej ofiary
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Po li cjant nawet z mi ni mal ną wie dzą

me dycz ną mo że po móc swo im ko le -

gom, gdy wpad ną w za sadz kę lub

w chwi li za ła ma nia sztur mu, wy ko rzy stu jąc

do te go ce lu umie jęt no ści po słu gi wa nia się

tak ty ką spe cjal ną. Szko le nie po li cjan tów

w tej dzie dzi nie sta ło się prio ry te tem

w ostat nim cza sie – dzię ki te mu me dy cy na

po la wal ki sta ła się bar dziej do stęp na.

Sprzęt me dycz ny do ra to wa nia ży cia po -

przez ta mo wa nie du żych krwa wień tęt ni -

czych, choć nieku po wa ny cen tral nie, jest

uży wa ny przez więk szość jed no stek w na -

szym kra ju.

ZDOBYĆ WIE DZĘ
Głów nym za da niem czer wo nej tak ty ki jest

zdo by cie wie dzy o re ago wa niu w sy tu acjach

po wpad nię ciu w za sadz kę, czy li umie jęt -

ność ra dze nia so bie sa me mu. Rów nie waż -

ne, jak umie jęt ność wyj ścia z za sadz ki, jest

udzie le nie po mo cy so bie sa me mu lub ran -

ne mu ko le dze.

Re asu mu jąc, po za ist nia łym za gro że niu

mu si my wy ko nać od skok, aby odejść od stre -

fy naj mniej dla nas bez piecz nej, czy li stre fy

dzia ła nia wro go na sta wio nych do nas for ma cji.

To jest tak, jak zej ście z li nii strza łu. Na stęp -

nie zbie ra my si ły al bo to, co po nich zo sta ło.

Na wią zu je my kon takt, nie raz tyl ko ra dio wy,

prze for mo wu je my się i pla nu je my kontr atak.

Pod czas kontr ata ku ko rzy sta my z wie dzy

o ata ku stra te gicz nym – wy ko rzy stu ją cym

ele men ty za sko cze nia lub bez po śred niej wal -

ki przy użyciu sa mo cho dów opan ce rzo nych

lub bro ni o du żo więk szym ka li brze. 

TRZY STRE FY
Ewa ku acja ran nych ze stre fy śmier ci mo że

od by wać się jed no cze śnie z kontr ata kiem

TYLKO SŁUŻBA Czerwona taktyka (10) POLICJA 997       listopad 2009 r.36

W kilku ostatnich odcinkach
czerwonej taktyki zwracaliśmy
uwagę na problem, jaki może
zaistnieć w razie braku 
pomocy medycznej lub
w sytuacji, gdy służby medyczne
nie są w stanie wejść w strefę
śmierci. Pora na podsumowanie
całego cyklu.

Podsumowanie
1

2

przy wy ko rzy sta niu opa trun ków uci sko wych,

opa ski za ci sko wej oraz róż ne go ro dza ju środ -

ków ta mu ją cych krwa wie nie (clic lot, com bat

ga za, Hem com itd.) 

Trze cia ze stref, stre fa bez piecz na, obej -

mu je śro dek lo ko mo cji trans por tu ją cy na sze -

go ran ne go lub też szpi tal, w któ rym ran ny

otrzy mu je wy kwa li fi ko wa ną po moc me dycz -

ną. Oprócz trze ciej stre fy pierw sza i dru ga

mo gą się czę sto zmie niać i prze cho dzić

z jed nej w dru gą. �

ALEK SAN DRA WI CIK
kon sul ta cje tak tycz no -me dycz ne 

Bog dan Ser niak, Grze gorz „Ci chy” Mi ko łaj czyk
Zdję cia dzię ki uprzej mo ści stro ny in ter ne to wej

ONZ Ko so wo

albo, bar dziej bez piecz nie, po nim, gdy brak

za gro że nia. 

Oprócz stre fy śmier ci mó wi my jesz cze

o stre fie względ nie bez piecz nej i bez piecz -

nej. W tej pierw szej zaj mu je my się pod sta wo -

wy mi ele men ta mi me dycz ny mi, czy li szyb ką

oce ną po szko do wa ne go i, w prze ci wień stwie

do ra tow nic twa cy wil ne go, za czy na my od naj -

mniej ran nych. Póź niej zaj mu je my się ty mi,

któ rzy krwa wią. 

Ele men tarz ra tow ni ka me dycz ne go to

ABC, czy li udroż nie nie dróg od de cho wych,

spraw dze nie od de chu i tęt na. Jed nak na

polu wal ki ten sche mat wy glą da od wrot nie

– sto su je my ko lej ność CBA. W stre fie

względ nie bez piecz nej zaj mu je my się głów -

nie krwa wie nia mi – czy li tym, co wi dać –

Strefa śmierci. 
Ratowanie osób ze strefy zagrożonej

Strefa bezpieczna. 
Segregacja rannych ze względu na rodzaj urazu
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3 4

5

6

7

Pierwszeństwo dla osób mniej poszkodowanych
Ciągła obserwacja osób poszkodowanych w oczekiwaniu
na ewakuację z miejsca zdarzenia

Bezpośredni ucisk na tętnicę. Jeśli to nie wystarcza, stosujemy
opaskę zaciskową i opatrunki homeostatyczne

Mniej i bardziej ranni. Mniej urazów to większe prawdopodobieństwo
przetrwania i większa zdolność bojowa grupy

Strefa względnie bezpieczna. 
Opatrywanie rannego policjanta w oczekiwaniu na transport

Jak już wie lo krot nie wspo mi na li śmy w ko lej nych od cin kach
czer wo nej tak ty ki na łamach mie sięcz ni ka „Po li cja 997”, umie -
jęt no ści pa ra me dy ka wy ma ga ją od nie go cią głe go tre nin gu 
sy mu la cyj ne go, sta wia ją ce go przed nim jed no cze śnie za gro -
że nie i me dycz ne wy zwa nie. Bar dzo do brym przy kła dem mą -
dre go i peł ne go za ska ku ją cych sce na riu szy szko le nia są
ogól no pol skie za wo dy służb mun du ro wych PA RA ME DYK, 
or ga ni zo wa ne przez gdań ski SPAP w po ro zu mie niu z Cen trum
Tre nin gu Sy mu la cyj ne go RE AGO. 
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No we li za cja usta wy, po za omó wio ny mi

przed mie sią cem pro po zy cja mi, od no -

si się rów nież do sfe ry obo wiąz ków

i praw po li cjan tów re gu lo wa nych w roz dzia -

le 7 usta wy o Po li cji.

OŚWIAD CZE NIA MA JĄT KO WE
Prze wi du je się skró ce nie do 5 lat okre su

prze cho wy wa nia oświad czeń ma jąt ko wych

po li cjan tów skła da nych przy przy ję ciu i zwol -

nie niu ze służ by, a tak że co rocz nie w okre sie

trwa nia służ by. Obec nie usta wa prze wi du je

okres 10-let ni. Ma jąc jed nak na uwa dze, że

oświad cze nia ma jąt ko we skła da ne mię dzy

in ny mi przez pra cow ni ków Po li cji na pod sta -

wie prze pi sów usta wy z 21 sierp nia 1997 r.

o ogra ni cze niu pro wa dze nia dzia łal no ści go -

spo dar czej przez oso by peł nią ce funk cje pu -

blicz ne – prze cho wu je się mak sy mal nie

przez 6 lat, a w ce lu po rów ny wa nia tre ści ko -

lej nych oświad czeń z po przed ni mi nie jest

po trzeb ny tak dłu gi okres prze cho wy wa nia,

po sta no wio no zna czą co go skró cić. Ma to

nie ma łe zna cze nie choć by z przy czyn tech -

nicz nych, gdyż ogra ni cza ko niecz ne do prze -

cho wy wa nia miej sce. O ile zo bo wią za ni

do skła da nia oświad czeń ma jąt ko wych są je -

dy nie nie któ rzy pra cow ni cy, o ty le oświad -

cze nia ma jąt ko we skła da ją wszy scy

po li cjan ci, co w ska li ca łej for ma cji da je

ogrom ną licz bę do ku men tów, któ re przez tak

dłu gi czas na le ży w od po wied ni spo sób prze -

cho wy wać.

ZGO DA PRZE ŁO ŻO NE GO
Zmia na w art. 63 przy zna je wprost pra wo ze -

zwa la nia po li cjan to wi na przy na leż ność

do or ga ni za cji lub sto wa rzy szeń za gra nicz -

nych al bo mię dzy na ro do wych prze ło żo ne mu

po li cjan ta. Obec na wy łącz na kom pe ten cja

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji w tym za kre -

sie nie znaj du je uza sad nie nia. 

Jed no cze śnie prze wi du je się na ło że nie

na po li cjan tów obo wiąz ku po in for mo wa nia

prze ło żo ne go o spo łecz nym peł nie niu przez

nich funk cji. W obec nym sta nie praw nym

ist nie je obo wią zek in for mo wa nia prze ło żo -

ne go o przy na leż no ści do sto wa rzy szeń kra jo -

wych dzia ła ją cych po za służ bą. Peł nie nie

spo łecz nie róż nych funk cji o in nym cha rak -

te rze, np. spo łecz ne go ku ra to ra są do we go,

nie bę dą cych za ję ciem za rob ko wym, mo że

wy wie rać na czyn no ści służ bo we po li cjan ta

czy je go po sta wę wpływ da lej idą cy niż przy -

na leż ność do sto wa rzy sze nia, stąd wska za ne

jest, aby ta ki obo wią zek na ło żyć. 

Za nie uza sad nio ny w dzi siej szej rze czy wi -

sto ści uzna no obo wią zek uzy ski wa nia zgo dy

prze ło żo ne go na wy jazd za gra nicz ny, stąd też

za pro po no wa no je go znie sie nie przez uchy le -

nie art. 64. 

Ze wzglę du na wąt pli wo ści do ty czą ce

sposobu prze li cze nia upo sa że nia do ce lów

usta le nia skła dek na ubez pie cze nie eme ry -

tal no -ren to we po li cjan tów zwol nio nych ze

służ by, któ rzy nie na by li upraw nień do za -

opa trze nia eme ry tal ne go oraz w ce lu usu nię -

cia lu ki po le ga ją cej na bra ku obo wiąz ku

na li cze nia skła dek na ubez pie cze nie za

okresy ko rzy sta nia przez po li cjan tów z urlo -

pów wy cho waw czych po stu lu je się zmia ny

w art. 69a usta wy o Po li cji usu wa ją ce te wady.

KIE DY KO DEKS PRA CY
In nym pro ble mem, któ re mu sta ra się za ra -

dzić no we li za cja, jest wła ści wy sta tus prze -

pi sów od no szą cych się do bez pie czeń stwa

i hi gie ny służ by w Po li cji. Prze pi sy te po win -

ny mieć wy raź ne umo co wa nie w ak cie ran gi

usta wo wej. Wpro wa dze nie do usta wy art. 71a

po zwo li na upo rząd ko wa nie tych kwe stii,

gdyż pro jekt wska zu je na od po wied nie sto -

so wa nie prze pi sów ko dek su pra cy. Na sku -

tek uwa gi zgło szo nej przez Sąd Naj wyż szy

pod ję to pró bę wy czer pu ją ce go wy li cze nia,

któ re z re gu la cji ko dek su pra cy w za kre sie

bhp nie bę dą mia ły za sto so wa nia do służ by

po li cjan tów, po zo sta wia jąc Mi ni stro wi Spraw

We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji okre śle nie

w roz po rzą dze niu szcze gó ło wych wa run ków

sto so wa nia do po li cjan tów prze pi sów ko dek -

su pra cy w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi -

gie ny pra cy oraz wła ści wo ści or ga nów Po li cji

w tych spra wach.

W pro po zy cji no we go brzmie nia art. 72

dookreślono prze słan ki przy zna wa nia po li -

cjan tom bez płat ne go wy ży wie nia bądź rów no -

waż ni ka pie nięż ne go z te go ty tu łu wią żąc je

z sy tu acja mi uza sad nio ny mi wzglę da mi bhp

lub in ny mi szcze gól ny mi wa run ka mi peł nie -

nia przez nich służ by. Do tych cza so we dwa

upo waż nie nia do wy da nia roz po rzą dzeń 

wy ko naw czych za stą pio no jed nym. Jed no -

cze śnie wy peł nio no do tych cza so wą lu kę

w pra wie po le ga ją cą na bra ku upo waż nie nia

do okre śle nia war to ści pie nięż nej norm wy -

ży wie nia.

DO PŁA TA URLO PO WA
Okre ślo ne w art. 73 obec nie obo wią zu ją cej

usta wy pra wo po li cjan ta i człon ków je go ro -

dzi ny do prze jaz du raz w ro ku na koszt wła -

ści we go or ga nu Po li cji lub rów no waż ni ka

ce ny bi le tu ko le jo we go na od cin ku 1000 km

jest ana chro ni zmem. War tość te go świad cze -

nia jest kil ka krot nie niż sza od prze wi dzia nej

w roz po rzą dze niu do pła ty do wy po czyn ku.

Ana li za cha rak te ru tych świad czeń pro wa dzi

do wnio sku, że ten sam krąg upraw nio nych,

so cjal ny cha rak ter obu na leż no ści prze ma wia

za ich po łą cze niem w jed no usta wo we świad -

cze nie okre śla ne ja ko „do pła ta urlo po wa”.

Prze wi du je się, że je go wy so kość bę dzie od -

po wia dała w przy bli że niu su mie obu do tych -

cza so wych na leż no ści. Ogra ni cze nie licz by

świad czeń upro ści rów nież pro ce du rę sa mej

wy pła ty i zmniej szy pra co chłon ność „ob słu -

gi” tych świad czeń. 

PO LI CJAN CI OJ CO WIE
Zmia ną do sto so wu ją cą prze pi sy usta wy o Po -

li cji do stan dar dów w za kre sie upraw nień

zwią za nych z ro dzi ciel stwem lub wy cho wy -

wa niem dzie ci jest pro po zy cja zmia ny art. 79

przez nor mę od sy ła ją cą do prze pi sów pra wa

pra cy. Do tych czas prze pis ten dys kry mi no -

wał po li cjan tów oj ców, któ rzy z for mal ne go

punk tu wi dze nia z przed mio to wych upraw -

PRAWO Nowelizacja ustawy o Policji (2) POLICJA 997       listopad 2009 r.38

Co i dlaczego się zmienia

Trwają intensywne prace legislacyjne nad zgłoszonymi w trakcie uzgodnień uwagami do projektu ustawy
zmieniającej ustawę o Policji oraz niektóre inne ustawy, w szczególności odnoszące się do funkcjonowania 

służb nadzorowanych lub podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. O wstępnym kształcie 
tych regulacji zdecydują dalsze procedury rządowe, a ich zakończenie pozwoli Radzie Ministrów skierować 

projekt do Sejmu.
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nień ko rzy stać nie mo gli, co spo tka ło się ze

słusz ną kry ty ką m.in. Rzecz ni ka Praw Oby -

wa tel skich. Wy jąt kiem od przy ję tych w po -

wyż szym za kre sie za sad jest wy łą cze nie

moż li wo ści zło że nia przez po li cjan ta wnio -

sku o ob ni że nie wy mia ru cza su służ by

w okre sie, w któ rym mógł by ko rzy stać z urlo -

pu wy cho waw cze go. W prze ci wień stwie

do sto sun ku pra cy, w ra mach któ re go stro ny

umo wy o pra cę mo gą w spo sób swo bod ny

kształ to wać wy miar cza su pra cy, prze pi sy

o cza sie służ by wy klu cza ją ge ne ral nie ta ką

moż li wość, co jest po dyk to wa ne spe cy fi ką

re ali zo wa nych za dań. Bio rąc pod uwa gę 

ko niecz ność za pew nie nia cią gło ści i nie -

za kłó co ne go to ku służ by, wzglę dy or ga ni za -

cyj ne unie moż li wia ją skró ce nie wy mia ru 

cza su służ by tak że i w tym szcze gól nym

przy pad ku.

DO JAZ DY DO SŁUŻ BY
Zmia ny prze wi du je się tak że w sfe rze nie -

któ rych upraw nień zwią za nych z miesz ka nia -

mi po li cjan tów. 

Do ty czy to m.in. za sad ni czej zmia ny de fi -

ni cji miej sco wo ści po bli skiej w sto sun ku

do miej sca peł nie nia służ by. Obec nie kry te -

rium kwa li fi ku ją cym jest czas do jaz du środ -

ka mi pu blicz ne go trans por tu zbio ro we go.

Po wo do wa ło to wiele trud no ści prak tycz nych

w re ali za cji upraw nień po li cjan tów zwią za -

nych z pra wem do lo ka lu miesz kal ne go,

przede wszyst kim ze wzglę du na funk cjo no -

wa nie na ryn ku róż nych prze woź ni ków, po -

wszech ność trans por tu in dy wi du al ne go,

zmien ność roz kła dów jaz dy, al ter na tyw ność

i do god ność po łą czeń tak że pod ką tem peł -

nie nia służ by w róż nych roz kła dach cza su

służ by. Czyn ni ki te spra wia ły, że w okre ślo -

nych oko licz no ściach fak tycz nych da na

miejscowość jed no cze śnie by ła i nie miej sco -

wo ścią po bli ską. Dla te go też kry te rium cza -

su do jaz du za stą pio no bar dziej obiek tyw nym

w po sta ci od le gło ści ko le jo wej lub dro go wej

do miej sco wo ści peł nie nia służ by, któ ra nie

po win na prze kra czać 50 km.

Bez po śred nio zwią za ną z tym kwe stią są

prze pi sy art. 93, któ re kom plek so wo re gu lu -

ją pra wo po li cjan tów do zwro tu kosz tów do -

jaz du z miej sco wo ści po bli skiej do miej sca

peł nie nia służ by, okre śla jąc w szcze gól no ści

ne ga tyw ne prze słan ki do na by cia przed mio -

to we go pra wa zwią za ne z po sia da niem

w miej scu peł nie nia służ by od po wied nie go

lo ka lu miesz kal ne go lub z je go opusz cze -

niem. Do tych czas pra wo do zwro tu kosz tów

do jaz du mia ło cha rak ter bez wa run ko wy. 

Jed no cze śnie do da no w oma wia nym prze pi -

sie upo waż nie nie dla mi ni stra wła ści we go

do spraw we wnętrz nych do okre śle nia szcze -

gó ło wych wa run ków przy zna wa nia i wy pła ty

zwro tu kosz tów do jaz du lub ry czał tu na ten

cel, co wy eli mi nu je lub przy naj mniej po waż -

nie ogra ni czy wąt pli wo ści i spo ry na tle usta -

la nia kwot na leż ne go świad cze nia wy ni ka ją ce

ze sto so wa nia do tych cza so wych zbyt ogól ni -

ko wych re gu la cji.

Po nad to kil ka zmian w tych prze pi sach ma

cha rak ter do sto so wu ją cy, po rząd ku ją cy lub

uści śla ją cy ter mi no lo gicz nie obec ne re gu la cje.

UPO SA ŻE NIA
Po dob ny cha rak ter ma ją rów nież zmia ny

prze pi sów od no szą ce się do re gu la cji roz dzia -

łu 9 usta wy o Po li cji, tj. upo sa żeń i in nych

świad czeń pie nięż nych po li cjan tów.

Spo śród zmian me ry to rycz nych do ty czą -

cych te go ob sza ru re gu la cji wska zać na le ży

na art. 103 ust. 2 do ty czą cy za cho wa nia po li -

cjan to wi mia no wa ne mu lub po wo ła ne mu

na niż sze sta no wi sko służ bo we wa run ków

otrzy my wa nia upo sa że nia za sad ni cze go na -

leż ne go na po przed nio zaj mo wa nym, wy żej

za sze re go wa nym, sta no wi sku służ bo wym.

Pro po no wa na zmia na prze no si kom pe ten cje

do za cho wa nia tych wa run ków z mi ni stra

wła ści we go do spraw we wnętrz nych na Ko -

men dan ta Głów ne go Po li cji zgod nie z ten -

den cją do prze ka zy wa nia upraw nień, w mia rę

moż li wo ści, na niż sze szcze ble kie ro wa nia. 

Na wspo mnie nie za słu gu je tak że pro po zy -

cja do da nia ust. 8a w art. 110 uzu peł nia ją ca

za sa dy usta la nia upraw nień po li cjan tów

do na gro dy rocz nej. Re gu łą jest, że ob ni że -

nie lub po zba wie nie upraw nień do na gro dy

na stę pu je za rok ka len da rzo wy, w któ rym po -

li cjant po peł nił prze stęp stwo lub na ru szył

dys cy pli nę służ bo wą. Usta le nie tych fak tów

wy ma ga sto sow ne go po stę po wa nia kar ne go

lub dys cy pli nar ne go. Dla te go też za sad ne

jest wstrzy ma nie usta le nia pra wa do na gro -

dy rocz nej do cza su za koń cze nia te go po stę -

po wa nia. 

Zmia na w art. 121 jest po wią za na ze zmia -

ną w art. 6g ust. 3 usta wy. W ro ku 2006 wpro -

wa dzo no do usta wy o Po li cji in sty tu cję

prze nie sie nia po li cjan ta do dys po zy cji prze ło żo -
ne go (art. 37a). Do te go cza su mia ła ona je dy -

nie za sto so wa nie do przed sta wi cie li ka dry

kie row ni czej jed no stek Po li cji od wo ły wa nych

z zaj mo wa ne go sta no wi ska. W ślad za tym

nie ure gu lo wa no jed nak w spo sób jed no -

znacz ny kwe stii pła co wych po li cjan ta po zo -

sta ją ce go w dys po zy cji, po nie waż art. 121

za cho wy wał pra wo do upo sa że nia i in nych

świad czeń na leż nych na ostat nio zaj mo wa -

nym sta no wi sku po li cjan tom po zo sta ją cym

bez przy dzia łu służ bo we go. W ce lu ujed no li -

ce nia po zo sta wa nie bez przy dzia łu służ bo we go
pro po nu je się za stą pić po zo sta wa niem w dys -
po zy cji prze ło żo ne go. Jed no cze śnie wy ma ga to

uchy le nia nor my do ty czą cej sta tu su fi nan-

so we go po li cjan ta od wo ła ne go ze sta no -

wi ska kie row ni cze go. Nie znaj du je bo wiem

w obec nej chwi li uza sad nie nia za cho wa nie

oso bom od wo ła nym ze sta no wi ska je dy nie

pra wa do kwo ty do tych cza so we go upo sa że -

nia (bez moż li wo ści pod wy żek) i tyl ko przez

okres 6 mie się cy, pod czas gdy w po zo sta łych

przy pad kach po zo sta wa nia w dys po zy cji po -

li cjant na wet przez 12 mie się cy po sia da pra -

wo do upo sa że nia na do tych cza so wych

wa run kach, tj. rów nież z uwzględ nie niem

wpro wa dzo nych w tym cza sie re gu la cji.

W ce lu peł ne go za bez pie cze nia sta tu su ma -

te rial ne go po li cjan tów od wo ła nych ze sta no -

wi ska, w oma wia nym prze pi sie gwa ran tu je

się im pra wo do upo sa że nia na do tych cza so -

wych wa run kach tak że w przy pad ku mia no -

wa nia lub po wo ła nia na niż sze sta no wi sko

służ bo we przed upły wem 6 mie się cy od dnia

od wo ła nia z po przed nie go.

Jed no cze śnie ma jąc na uwa dze kształt do -

tych cza so we go fa kul ta tyw ne go upo waż nie -

nia w art. 121 ust. 2, któ re do tych czas nie

zo sta ło wy da ne, za ce lo we uzna no za pro po -

no wa nie je go zmia ny po le ga ją cej na wpro wa -

dze niu bar dziej od po wied niej ter mi no lo gii,

upo waż nie nie do okre śle nia za sad po trą ceń

do dat ków do upo sa że nia pod le ga ją cych ogra -

ni cze niom za okres cho ro by, urlo pu oko licz -

no ścio we go lub po zo sta wa nia w dys po zy cji

prze ło żo ne go oraz roz sze rze nie zbyt la ko -

nicz nych wy tycz nych do wy da nia ak tu nor -

ma tyw ne go przez wska za nie ko niecz no ści

uwzględ nie nia ro dza jów i wy so ko ści do dat -

ków pod le ga ją cych ta kim ogra ni cze niom,

uza leż nie nia za kre su ogra ni czeń od po zio mu

otrzy my wa ne go przez po li cjan ta upo sa że nia

oraz przy czyn i dłu go trwa ło ści nie wy ko ny wa -

nia przez po li cjan ta obo wiąz ków służ bo wych.

Po zwo li to na przy kład wy łą czyć przy pad ki

cho ro by po zo sta ją cej w związ ku wy ko ny wa -

ny mi czyn no ścia mi służ bo wy mi.

To oczy wi ście tyl ko nie któ re z pro po no wa -

nych zmian. Dal sze pra ce le gi sla cyj ne nad

oma wia ną no we li za cją, a zwłasz cza szcze gó -

ło we usta le nia co do za kre su uwzględ nie nia

zgło szo nych uwag, prze są dzą wkrót ce

o kształ cie pro jek tu usta wy, któ ry tra fi

do Sej mu. �

KRZYSZ TOF CHO IŃ SKI
dy rek tor Biu ra Praw ne go KGP

listopad 2009 r.       POLICJA 997 Nowelizacja ustawy o Policji (2)  PRAWO 39

Prawo policjanta i członków 
jego rodziny do przejazdu 

raz w roku na koszt właściwego
organu Policji lub równoważnika

ceny biletu kolejowego
na odcinku 1000 km 
jest anachronizmem.
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Wady mundurów
Je stem po li cjan tem od po nad 11 lat. Od kil ku lat je stem

dziel ni co wym. My ja ko sze re go wi po li cjan ci nie ma my
wiel kiej si ły prze bi cia, jed nak przy Wa szej po mo cy mo że -
my (mam na dzie ję) wie le zdzia łać. Ostat nio w ga ze cie,
któ rą sta ram się czy tać ca łą, wie le pi sze cie na te mat no -
wych mun du rów. Je stem ich użyt kow ni kiem od lip ca br. 

W ostat nim nu me rze tj. 10 (55), paź dzier nik 2009 pi sa li ście na te mat
uszko dzeń no wych mun du rów i od set ka tych uszko dzeń w sto sun ku
do mun du rów wy da nych. Nie wiem, skąd ma cie da ne, ale sam do kład -
nie wiem, że nie są to da ne obiek tyw ne. Tyl ko w mo jej jed no st ce (po ste -
ru nek 12-oso bo wy, w któ rym 9 osób użyt ku je no wy typ umun du ro wa nia)
pra wie wszy scy od no to wa li uszko dze nia nap przy spodniach, któ re ule -
ga ją ro ze rwa niu. Z pro stej przy czy ny, tzn. dla te go, że wy da no po jed nej
ich pa rze, nikt te go nie re kla mu je, gdyż aby to zro bić, trze ba ta ką odzież
zdać bez otrzy ma nia w za mian in nej jej sztu ki. Wo bec po wyż sze go sam,
ma jąc uszko dzo ny nap tyl nej kie sze ni, spodni nie re kla mo wa łem. Uczy -
nię to w li sto pa dzie, kie dy po na dej ściu okre su zi mo we go, z ra cji te go, że
spodnie są spodnia mi let ni mi i wg obo wią zu ją cych prze pi sów ich no sze -
nie po 1 li sto pa da bę dzie nie moż li we. Na ma wiam do te go swo ich ko le -
gów. Przede wszyst kim dla te go, że by po ka zać pro du cen to wi, że
wy pro du ko wał bu bel, a każ da in na sza nu ją ca się fir ma odzie żo wa do łą -
cza do swo ich pro duk tów na py za pa so we, któ re ma ją pra wo się ze psuć,
zwłasz cza, że spodnie nie kosz tu ją ma ło.

Po nad to bar dzo dzi wi mnie fakt, że na si prze ło że ni ma ją za miar wy -
dać po li cjan tom ru chu dro go we go do dat ko we pa ry spodni, czy pół bu tów
za mien nych. Prze pra szam bar dzo. Czym po li cjan ci dro gów ki róż nią się
od po li cjan tów in nych pio nów, np. dziel ni co wych. Czy oni pra cu ją ina -
czej, w gor szych wa run kach. Wy da je mi się, że wręcz od wrot nie. To oni
rza dziej wy ko nu ją po ści gi pie sze za spraw ca mi wy kro czeń, czy prze -
stępstw i to wła śnie po li cjan tom pre wen cji czę ściej gro zi uszko dze nie no -
szo ne go umun du ro wa nia. Moż na by po wie dzieć, że po li cjan ci pre wen cji
na służ bie no szą tzw. mo ro. W du żych jed nost kach fak tycz nie tak to jest,
ale po li cjan ci z po ste run ków, tak jak ja i moi ko le dzy nie ma my ta kiej
moż li wo ści i to my na wszyst kich zmia nach, tak że noc nych, no si my
umun du ro wa nie no we go ty pu.

Po za ko men ta rzem po zo sta wiam fakt, że na nad cho dzą cy okres zi mo -
wy wy da no nam je dy nie czap ki.

Pro szę więc, aby Wa sza re dak cja po ru szy ła te za gad nie nia nie tyl ko
na ła mach ga ze ty, ale z od po wied ni mi prze ło żo nym na szej in sty tu cji.
Zwłasz cza, je śli cho dzi o ilo ści wy da wa nych sztuk opi sa ne go umun du ro -
wa nia. Li czę, że przy wa szym udzia le nasz (mój) głos bę dzie sły szal ny.

Z po wa ża niem Wasz wier ny czy tel nik

Po szu ki wacz to nie hie na... 
Dzi wi mnie jed na rzecz, cze mu Wy, ja ko lu dzie my -

ślą cy, do pusz cza cie się czy nów, w któ rych oskar ża cie
oko ło 500 ty się cy (mo że i wię cej) oby wa te li Naj ja śniej -
szej RP za prze stęp ców i mar gi nes spo łecz ny. Ar ty kuł,
któ ry się uka zał w mie sięcz ni ku PO LI CJA nr 8 (53)
z sierp nia 2009 r. wrzu ca wszyst kich Po szu ki wa czy
do jed ne go wor ka i mie sza (jak to mó wią Po szu ki wa cze) z „hie na mi
cmen tar ny mi”. Po ło wa hob by stów pra gnie z ca łe go ser ca współ pra co wać
z WKZ i ar che olo ga mi, ale cze mu są Oni ode pchnię ci od te go, cze mu
dro ga do uzy ska nia po zwo le nia jest tak dłu ga? Mo że le piej po móc w le -
ga li zo wa niu po szu ki wań, w koń cu zwy kły za rdze wia ły hełm jest dla
Nich czymś sza cow nym, a dla ar che olo gów i WKZ jest to tyl ko zwy kły
ka wał sta rej bla chy, któ ry na da je się na złom. Pi sa li ście, że miej sca,
w któ rych moż na zna leźć mi li ta ria z okre su II woj ny, mo gą stać się
w przy szło ści sta no wi ska mi ar che olo gicz ny mi, ale nikt nie po my ślał, że
me tal rdze wie je w zie mi i w wo dzie, więc nim sta nie się ta ko we miej sce

sta no wi skiem ar che olo gicz nym, z tych mi li ta riów za le ga ją cych w zie mi
zo sta nie tyl ko ślad. I pro szę nie my lić po szu ki wa czy z „hie na mi”, któ re
roz ko pu ją sta no wi ska ar che olo gicz ne i cmen ta rzy ska. 

Po zdra wiam i ży czę zmie nie nia zda nia o po szu ki wa czach

Oszczęd no ści a WSPol. cd.
W na wią za niu do li stu Czy tel ni ka „Oszczęd no ści

a WSPol” (Po li cja 997, nr 9, s. 23), chcie li by śmy 
od nieść się do po ru szo nych w tek ście kwe stii pro wa dze nia
przez Wyż szą Szko łę Po li cji stu diów dla osób cy wil nych.

Przy po mnij my, że od 2005 r. WSPol. dzia ła na pod sta -
wie usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym. No wa usta wa
– sto sow nie do za le ceń de kla ra cji bo loń skiej – stan da ry zu je oraz wpi su je pol -
skie szkol nic two w Eu ro pej ski Ob szar Szkol nic twa Wyż sze go. WSPol. od
te go momentu sta ła się uczel nią służb pań stwo wych i zo sta ła jej przy zna na oso -
bo wość praw na. Pod pi sa na w 1999 r. de kla ra cja bo loń ska zo bo wią zu je sy gna -
ta riu szy – w tym Pol skę – do stwo rze nia ujed no li co ne go i po rów ny wal ne go
sys te mu szkol nic twa wyż sze go z in ny mi kra ja mi eu ro pej ski mi. Tym sa mym
swo iste otwo rze nie się Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie dla stu den tów 
cy wil nych jest wy peł nie niem obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z ustawy.

Usta wa re gu lu ją ca funk cjo no wa nie WSPol. za cho wa ła po dwój ny
status szko ły – ja ko uczel nia wyż sza pod le ga mi ni stro wi spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji, a ja ko jed nost ka or ga ni za cyj na Po li cji – ko men dan -
to wi głów ne mu Po li cji.

WSPol. ja ko uczel nia wyż sza zo bo wią za na jest pro wa dzić stu dia, stu -
dia po dy plo mo we, kur sy do kształ ca ją ce oraz ba da nia na uko we. Ja ko jed -
nost ka szko le nio wa Po li cji przede wszyst kim szko li i do sko na li za wo do wo
po li cjan tów oraz pra cow ni ków Po li cji.

Do daj my, że roz wią za nia te go ty pu sto so wa ne są sze ro ko w kra jach 
eu ro pej skich – a do ce lo wo ma ją ob jąć wszyst kie pań stwa. Sta tus uczel ni
wyż szej da je moż li wość pro wa dze nia ba dań na uko wych oraz po zy ski wa -
nia ze wnętrz nych, po za po li cyj nych środ ków fi nan so wych bę dą cych w dys -
po zy cji Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Urzę du Ko mi te tu
In te gra cji Eu ro pej skiej, Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go i in nych,
a tak że – co zro zu mia łe – fun du szy unij nych. WSPol. ja ko na tu ral ne za -
ple cze in te lek tu al no -na uko we pol skiej Po li cji ma dzię ki te mu moż li wość –
bez na ru sza nia bu dże tu re sor tu – wy pra co wy wać oraz do star czać no wo cze -
sne roz wią za nia, zwią za ne z ochro ną bez pie czeń stwa we wnętrz ne go, na po -
trze by wszel kich pod mio tów pu blicz nych, któ re są za nie od po wie dzial ne.

Funk cjo no wa nie Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie ja ko uczel ni wyż -
szej w ża den spo sób nie ko li du je z za da nia mi ja ko jed nost ki szko le nio wej
Po li cji. Dzię ki moż li wo ści po zy ski wa nia środ ków ze wnętrz nych uczel nia
ma szan sę roz wi jać się za rów no pod ką tem in fra struk tu ral nym, jak i ba -
daw czym. Zy sku je na tym pro ces szko le nio wy po li cjan tów. Nie oce nio -
na z punk tu wi dze nia dy dak ty ki jest moż li wość współ pra cy WSPol.
z in ny mi pla ców ka mi na uko wy mi – kra jo wy mi i za gra nicz ny mi, wy mia -
na do świad czeń, wi zy ty stu dyj ne, ak tyw na obec ność WSPol. w eu ro pej skiej
sie ci re sor to wych uczel ni wyż szych. Dzię ki sta tu so wi uczel ni wyż szej ru sza
obec nie w WSPol. jed na z naj więk szych in we sty cji w pol skiej Po li cji – war -
ta po nad 70 mln zł (fun du sze po za re sor to we) – bu do wa no wo cze sne go cen -
trum ba daw czo -roz wo jo we go. W in nym wy pad ku nie by ło by to moż li we.

Funk cjo no wa nie WSPol. ja ko uczel ni kształ cą cej przede wszyst kim
po li cjan tów, a tak że oso by cy wil ne, jest za tem or ga ni za cyj nym spo so bem
na po ko na nie trud no ści zwią za nych z oszczęd no ścia mi w Po li cji, nie zaś
nad we rę ża niem jej szczu płe go bu dże tu.

pod insp. Mar cin Pio trow ski
rzecz nik pra so wy WSPol.

REAKCJE Listy od czytelników POLICJA 997       listopad 2009 r.40

List, któ ry po wy żej pu bli ku je my, jest od po wie dzią na list Czy tel ni -
ka, do ty czą cy WSPol. w Szczyt nie, a wy dru ko wa ny na na szych ła -
mach... dwu krot nie. Jest to oczy wi sty błąd re dak cyj ny, za któ ry
prze pra sza my.

Re dak cja

40.11:Layout 6  10/22/09  3:00 PM  Page 40



Bieg przełajowy w Hutkach-Kankach
ma rangę mistrzostw Polski Policji
i choć zwycięstwo w nim nobilituje,
to najważniejszy jest udział
w imprezie. 

1paź dzier ni ka br. na star cie przy kam -

pin gu le śnym im. sierż. Grze go rza Za ło -

gi w je go ro dzin nej miej sco wo ści

Hut ki-Kan ki sta nę ło 190 za wod ni ków –

uczest ni ków VI Mi strzostw Po li cji w Bie gu

Prze ła jo wym im. sierż. Grze go rza Za ło gi.

Naj pierw na dy stan sie 2000 m ry wa li zo wa -

li mło dzi cy do lat 19, re pre zen tu ją cy kla sy

mun du ro we szkół po nad gim na zjal nych. Po -

tem ro ze gra no bieg głów ny (4000 m – ko bie -

ty i 6000 m – męż czyź ni), w któ rym obok

po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji wzię li

udział rów nież przed sta wi cie le in nych służb. 

– Bie gnę dla uczcze nia śmier ci na sze go ko -

le gi – mó wi asp. sztab. Ra fał Jan kow ski, 

wi ce prze wod ni czą cy ślą skich związ ków za -

wo do wych po li cjan tów. – To chy ba obo wią -

zek każ de go po li cjan ta gar ni zo nu ślą skie go,

któ ry jest w sta nie prze biec ta ki dy stans. Nie

cho dzi tyl ko o wy ni ki. Ze wsty dem przy -

znam, że star tu ję tu po raz pierw szy, ale

na pew no nie ostat ni. 

Nie któ re jed nost ki wy sta wia ły po kil ka

dru żyn. 

– Z Wo dzi sła wia przy je cha ło nas dzie wię -

ciu, wię cej do bu sa się nie zmie ści ło – uśmie -

cha się kom. Sta ni sław Kra ski, za stęp ca

na czel ni ka Wy dzia łu Pre wen cji KPP w Wo -

dzi sła wiu Ślą skim. – Bie gną po li cjan ci z pa -

tro lów ki, bie gną na czel ni cy, bie gnie

i ko men dant. 

– Bie gam re kre acyj nie – do da je pod insp.

Sła wo mir Rec lik, szef pre wen cji wo dzi sław -

skiej po wia tów ki. – Ter min im pre zy czę sto

ko li do wał mi ze służ bą, ale w koń cu uda ło

się i je stem. Mu sia łem wy star to wać, sześć

lat te mu by łem na po grze bie Grze go rza

Załogi... 

SPORT Bieg Załogi POLICJA 997       listopad 2009 r.42

GRZE GORZ ZA ŁO GA 
miał 23 la ta, gdy zgi nął na służ bie. Do Po li cji wstą pił ja ko dzie więt na sto -
la tek. Słu żył w OPP w War sza wie, a na stęp nie w Ogni wie Pa tro lo wo-In -
ter wen cyj nym KPP w Bę dzi nie. 
Su mien nie trak to wał swo je obo wiąz ki, był wy róż nia ny, na uro czy sto -
ściach czę sto cho dził w po czcie sztan da ro wym bę dziń skiej po li cji. 
Starszy posterunkwy Grze gorz Za ło ga peł nił służ bę w no cy z 9 na 10
sierp nia 2003 r. Po je chał na, wy da wa łoby się, ru ty no wą in ter wen cję. Je den z miesz kań -
ców Bę dzi na zgło sił naj ście na po se sję. Gdy po li cjan ci je cha li na miej sce, otrzy ma li wia -
do mość, że spraw cy zbie gli. Na pu stej uli cy zo ba czy li dwóch męż czyzn. Po sta no wi li ich
wy le gi ty mo wać. Ci rzu ci li się do uciecz ki. Po ścig trwał kil ka set me trów, po tem wy wią za ła
się strze la ni na. Grze gorz Za ło ga zo stał śmier tel nie po strze lo ny w gło wę. Zgi nął na miej scu. 
Za bój cę po li cjan ta za trzy ma no pięć dni póź niej. W 2006 r. zo stał ska za ny na 25 lat wię -
zie nia. 
Grze gorz Za ło ga zo stał po śmiert nie od zna czo ny Krzy żem Za słu gi za Dziel ność i awan -
so wa ny do stop nia sier żan ta. 
Na Ślą sku pa mię ta ją o po li cjancie. Je go imię no si Szpi tal MSWiA w Ka to wi cach, na bu -
dyn ku ko men dy w Bę dzi nie umiesz czo no pa miąt ko wą ta bli cę, jed ną z ulic te go mia sta 
na zwa no imie niem bo ha ter skie go po li cjan ta. W pierw szą rocz ni cę śmier ci zor ga ni zo wa -
no bieg prze ła jo wy w Hut kach-Kan kach, ro dzin nej miej sco wo ści po li cjan ta. 
W tym ro ku Mi strzo stwa Po li cji w Bie gu Prze ła jo wym im. sierż. Grze go rza Za ło gi od by ły
się po raz szó sty.

Aby uczcić pamięćAby uczcić pamięć

Start do biegu głównego. Pierwszy z prawej zwycięzca 
w kategorii open Maciej Wojciechowski, pierwszy 
z lewej zdobywca drugiego miejsca Janusz Miketa
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Wcze śniej sze bie gi pa mię ta Da wid Głu -

chow ski, pra cow nik cy wil ny z WSPol.

w Szczyt nie. – Re pre zen tu jąc Po li cję, bie gnę

po raz pierw szy – mó wi. – By łem tu już jed -

nak kil ka lat te mu. Star to wa łem w bie gu

mło dzi ków do lat 19. Idea bie ga nia jest pięk -

na. Wspól ny wy si łek na tra sie zbli ża lu dzi.

Jest to więc for ma spraw dze nia się, ale tak że

świet ny po mysł na uczcze nie pa mię ci na sze -

go ko le gi, któ ry zgi nął na służ bie. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię ży ła 

re pre zen ta cja Sa mo dziel ne go Pod od dzia łu

An ty ter ro ry stycz ne go Po li cji KWP w Ka to wi -

cach, wy prze dza jąc za wod ni ków Ślą skie go

Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w Ra ci bo rzu

i bie ga czy z Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt -

nie. Wśród ko biet trium fo wa ła Alek san dra

Sa ra ceń z KRP VII w War sza wie (jej syl wet -

kę przed sta wi li śmy w czerw co wym nu me rze

„Po li cji 997”). Dru gie miej sce za ję ła Pa try -

cja Cho le wiń ska ze Szko ły Po li cji w Ka to wi -

cach, a trze cie Agniesz ka Krzysz toń ze Stra ży

Miej skiej w Gli wi cach. W ka te go rii męż -

czyzn do 40. ro ku ży cia zwy cię żył Ma ciej

Woj cie chow ski z WSPol. w Szczyt nie. Za nim

przy biegł Ja nusz Mi ke ta z Sa mo dziel ne go

Pod od dzia łu Po li cji  KMP w Czę sto cho wie

(pi sa li śmy o nim w paź dzier ni ku ub.r.),

a trze cie miej sce przy pa dło Ada mo wi Kur ko -

wi ze Śląskiego Oddziału SG w Ra ci bo rzu.

Wśród męż czyzn po wy żej 40. ro ku ży cia zło -

to wy wal czył An drzej Ste fań ski z KMP w 

El blą gu, sre bro Grze gorz Po go rzel ski z KMP

w Wał brzy chu, a brąz Ma riusz Pa lacz z KPP

w Kło buc ku. 

Na gro dy zwy cięz com wrę czał za stęp ca ko -

men dan ta głów ne go Policji nad insp. Ka zi mierz

Szwaj cow ski. Wcze śniej z ko men dan tem ślą -

skiej po li cji nad insp. Da riu szem Bie lem zło żył

kwia ty na gro bie Grze go rza Za ło gi.

– Dy stans bie gu jest ten sam co ro ku – 

mó wi Alek san dra Sa ra ceń, któ ra zwy cię ży ła

w kla sy fi ka cji pań. – Tra sa po pro wa dzo na le -

śny mi duk ta mi jest bar dzo uroz ma ico na. Są

pod bie gi, piach, prze wę że nia. Bie głam tu

po raz czwar ty i za rok też się po sta ram. W

tych mistrzostwach bierzemy udział, aby od -

dać hołd i pa mię tać, że mo że to spo tkać każ -

de go z nas. Ta ka służba... �

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor (3) i Krzysztof Chrzanowski 

Bieg Załogi  SPORT 43

Górka przed metą dawała porządnie w kość.
Można ją było pokonać na różne sposoby.
Ważne, żeby dotrzeć do mety!

Triumfatorki w klasyfikacji pań. 
Od lewej: Patrycja Cholewińska, Aleksandra
Saraceń i Agnieszka Krzysztoń

Zwycięzcy biegu młodzików. 
Od lewej: Patryk Falski (2), Oliwer Buła (1) 
i Łukasz Kowalski (3)

Medaliści w kategorii panów powyżej 40.
roku życia. Od lewej: Grzegorz Pogorzelski,
Andrzej Stefański i Mariusz Palacz

Medalowe licealistki. Od lewej: Patrycja
Holecka, Marlena Gelata i Monika Felisiak

Najlepsi biegacze w kategorii mężczyzn do
40. roku życia. Od lewej: Janusz Miketa,
Maciej Wojciechowski i Adam Kurek
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PRO LOG: gdy pią tek z Pan kra cym, 
to nie dzie la w pra cy
„Ła py, ła py, czte ry ła py, a na ła pach pies ku -

dła ty. Kto do go ni psa, kto do go ni psa?” – ten

dzwo nek w ko mór ce ko mi sa rza Mar ka Sa kła -

ka do pro wa dza je go żo nę Zo fię do bia łej go -

rącz ki. Pio sen ka z pro gra mu dla dzie ci

„Pią tek z Pan kra cym” ozna cza bo wiem, że

dzwo nią z fa bry ki, jest ro bo ta i trze ba się

zbie rać. Nie waż ne, że jest nie dzie la i że ma

się aku rat (wy jąt ko wo!) wol ne i cał kiem 

in ne pla ny...

Tak za czy na się sztu ka „Kto do go ni psa?”

au tor stwa nad kom. Mar ci na Skó ry, na czel ni ka

Sek cji Kry mi nal nej KMP w Tar no wie i war -

szaw skie go ak to ra Mar ci na Kwa śne go. Moż -

na ją obej rzeć w sto łecz nym Te atrze Ocho ty.

Nie za po mnia ne wra że nia gwa ran to wa ne.

AKT PIERW SZY: jak prze trwać
w ga stro no mi ku
Miał być ku cha rzem, ale po tech ni kum ga -

stro no micz nym le d wo umie zro bić ja jecz ni cę

i nie przy pa lić wo dy na her ba tę. Spo so bem

na prze trwa nie w tej szko le był te atr, do któ -

re go mi łość za szcze pi ła mu po lo nist ka. Ro -

bi li przed sta wie nia i kon kur sy re cy ta tor skie,

więc upie kło mu się to i owo. Na uczy ciel ka

na ma wia ła, by zda wał do szko ły ak tor skiej,

ale się nie od wa żył. Strach, że umie za ma ło,

nie po zwa lał spró bo wać. 

– Nie mia łem w so bie dość prze bo jo wo ści,

nie zde cy do wa łem się na ten krok – mó wi

nad kom. Mar cin Skó ra, po li cjant z 16-let nim

sta żem, od czte rech lat na czel nik tar now -

skich kry mi nal nych. 

Ale wciąż cią gnie go do sce ny – trud no, 

że by by ło ina czej, sko ro miesz ka dwa kro ki

od Tar now skie go Te atru im. Lu dwi ka Sol -

skie go. Jest tam na każ dej pre mie rze, w gar -

de ro bie czu je się jak u sie bie i z ak to ra mi ma

przy ja ciel skie sto sun ki. Za ich na mo wą za -

czął pi sać, a ma o czym, bo, jak wie lo krot nie

się już prze ko nał, naj lep sze po my sły na sce -

na riu sze pod su wa ży cie. Je go ży cie.

AKT DRU GI: jak urzą dzić in ne
świę to
Zwy kle jest tak: prze mó wie nia, no mi na cje,

gra tu la cje, skład ko wy ban kiet i do do mu lub

na służ bę. Chciał jed nak po ka zać, że moż -

na ina czej urzą dzić Świę to Po li cji – i po ka zał,

oczy wi ście na sce nie. Z aneg dot zna nych w tar -

now skim gar ni zo nie stwo rzył kil ka sce nek

i do ich ode gra nia, za po śred nic twem An drze -

ja Gra bow skie go (po zna ne go na jed nym z wer -

ni sa ży) za pro sił Mar ci na Do ro ciń skie go

i Mi cha ła Ku lę. Ak to rzy za pre zen to wa li je go

tekst, wcie la jąc się w swo je ro le z „Pit bul la”,

a on speł nił ko lej ne ma rze nie, za grał ban dzio -

ra. To zda rze nie z 2008 r. uwa ża za swój te atral -

ny de biut; w je go po ko ju w ko men dzie, obok

in nych pa mią tek, wi si zdję cie: on w dre sie

prze słu chi wa ny przez De spe ro i Barsz czy ka. 

– Oprócz pom py i no mi na cji by ło też coś in -

ne go, zu peł nie in ne świę to, świę to te atru –

wspo mi na Skó ra. – Po dej rze wam, że te scen ki

po za na mi ni ko go in ne go by nie śmie szy ły, ale

za le ża ło mi, by za gra li je ak to rzy z se ria lu, któ -

ry, mo im zda niem, naj bar dziej zbli żył się

do te go, jak na praw dę wy glą da na sza pra ca.

O tym, że Skó ra lu bi dzia łać nie kon wen -

cjo nal nie, mó wi też in na hi sto ria: kie dy

po Tar no wie gra so wa ła szaj ka na pa da ją ca

na ko bie ty, prze brał dwóch swo ich wy wia -

dow ców za pa nie w śred nim wie ku. Ich cha -

rak te ry za cję za pew ni li oczy wi ście pra cow ni cy

te atru Sol skie go. Prze stęp cy da li się na brać

i to ich zgu bi ło. By li moc no za sko cze ni, gdy

za ata ko wa ną da mą oka zał się krzep ki gli niarz. 

– Nie bądź my sche ma tycz ni – mó wi tar -

now ski po li cjant. – Dziw ne na po zór me to dy,

jak wi dać, da ją efekt. Na szczę ście u prze ło -

żo ne go mam ogrom ne wspar cie dla tych sza -

leństw.

AKT TRZE CI: jak prze żyć szum
me dial ny
A po tem po wstał tekst pt. „Fa bry ka”. Skó ra

wo li mó wić „tekst” niż sztu ka, bo, jak pod -

kre śla, nie jest prze cież dra ma tur giem. Dy -

rek tor Sol skie go Edward Żen ta ra (w „Fa li

zbrod ni” grał ge ne ra ła Po li cji Je rze go Sie -

radz kie go) po wie dział mu, że je śli chce wy -

sta wić „Fa bry kę” u nie go, mu si naj pierw

zna leźć spon so rów. I zna lazł. 

– To był dla mnie ko lej ny do wód na to, że

war to żyć ma rze nia mi i je speł niać. Wy ty po -

ROZRYWKA Policja na deskach POLICJA 997       listopad 2009 r.44

Warto żyć
marzeniami
Opowieść (w pięciu aktach z prologiem i epilogiem) o tym, że trzeba 
mieć w życiu pasję, nawet jeśli jest się twardym gliną z wydziału zabójstw.

W Tarnowskim Teatrze im. Solskiego w sztuce nadkom. Skóry zagrali jego przyjaciele, aktorzy
Robert Żurek i Przemysław Sejmicki
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wa łem trzy fir my; w pierw szej, do któ rej

po pro stu po sze dłem na roz mo wę, od ra zu

da li mi pie nią dze, i to wię cej, niż się spo -

dzie wa łem. Po tem zgło sił się re ży ser 

An drzej Pro kop. Na sce nie za gra li moi przy -

ja cie le z tar now skie go te atru i oka za ło się,

że na 10 spek ta klach „Fa bry ki” w mar cu

i kwiet niu te go ro ku za każ dym ra zem był

kom plet.

W Tar no wie przed sta wie nie od nio sło ko -

mer cyj ny suk ces i la wi na me dial na ru szy ła,

po ry wa jąc Skó rę ze so bą. Przy zna je, że go to

prze ro sło, ża ło wał po tem, że nie pi sał

pod pseu do ni mem. Nie spoj rza no bo wiem

na „Fa bry kę” jak na de biut ko goś, kto chciał

spró bo wać swych sił na sce nie, lecz opi sy wa -

no zja wi sko „po li cjant pi szą cy”, jak by to był

nie wia do mo ja ki ewe ne ment. 

– Sła wa mi nie po trzeb na, ko cham swo ją

pra cę i za ce nę te go, że mnie gdzieś w te le -

wi zji po ka żą, nie chcę jej stra cić – mó wi.

AKT CZWAR TY: jak wy do być 
po ten cjał
Jed nak przed sła wą trud no uciec. Do nad -

kom. Mar ci na Skó ry za dzwo nił ak tor Mar cin

Kwa śny z proś bą o tekst „Fa bry ki”. Prze czy -

tał go i do strzegł w nim po ten cjał. 

Po do ba ło mu się zwłasz cza to, że po ka zu -

je, jak na praw dę wy glą da pra ca po li cjan tów.

Uznał, że war to z te go zro bić sztu kę – ale

naj pierw trze ba by ło wpro wa dzić w tek ście

tro chę zm ian. 

Po prze rób kach ak tor, syn tar now skie go po -

li cjan ta w sta nie spo czyn ku, wy słał tekst swo -

je mu ta cie i au to ro wi – obu się spodo bał. I tak

„Fa bry ka”, pod ty tu łem zmie nio nym na „Kto

do go ni psa?”, za wi ta ła do sto li cy. W głów ne go

bo ha te ra, po li cjan ta Mar ka Sa kła ka, wcie lił się

Mar cin Kwa śny, jed no cze śnie pro du cent

spek ta klu. Po zo sta łe ro le gra ją: Krzysz tof

Chu dzic ki, Edy ta Her buś i Bo gu sław Kacz -

mar czyk. Sztu kę re ży se ru je Ma rek Sta char ski

– to je go de biut te atral ny, do tej po ry był re -

ży se rem fil mo wym. Pa tro nat me dial ny

nad pro jek tem ob jął nasz mie sięcz nik.

AKT PIĄ TY: jak żyć z trau mą
O czym mo że pi sać gli na? 

– Szkie let, na któ rym zbu do wa łem tekst,

jest praw dzi wy, to mo ja hi sto ria, któ ra się wy -

da rzy ła nie mal dzie więć lat te mu – mó wi

nad kom. Skó ra. – Po ty lu la tach na dal ostat -

nie mi nu ty zda rze nia je stem w sta nie opi sać

ze szcze gó ła mi. To jed na z więk szych mo ich

po ra żek za wo do wych – bo pi szę głów nie

o po raż kach.

Skó ra pro wa dził spra wę za gi nię cia pew ne -

go mał żeń stwa, sio stry i szwa gra jed ne go

z tar now skich po li cjan tów. Gdy oka za ło się,

że za bój cą jest zgła sza ją cy za gi nię cie funk -

cjo na riusz, ten, na oczach Skó ry, strze lił so -

bie w gło wę ze służ bo wej bro ni. Wcze śniej

za bił z niej sio strę i jej mę ża. 

– Pi sa nie ja ko ro dzaj au to te ra pii? – za sta -

na wia się nad ko mi sarz. – Pew nie tak, i praw -

do po dob nie dość nie udacz nej. W mo im

bo ha te rze, ko mi sa rzu Mar ku Sa kła ku,

na pew no jest część mnie, mo je prze my śle -

nia i sta ny psy chicz ne pod ra so wa ne w ja kiś

spo sób. Ten tekst to nie laur ka dla Po li cji,

po ka zu je, że nie je ste śmy ani bo ha te ra mi,

ani ze psu ty mi dra nia mi – je ste śmy zwy kły -

mi ludź mi.

Pry wat nie Skó ra ma żo nę, któ ra go mo ty -

wo wa ła do pi sa nia, gdy przy cho dzi ło zwąt -

pie nie, i 14-let nią cór kę, któ ra za gra ła w je go

sztu ce w Tar no wie. Po pra cy sie dzi w lo -

chach, wy re mon to wa nej wła sno ręcz nie su te -

re nie ka mie ni cy, w któ rej miesz ka. Do brze

się tam czu je, tam pi sze i oglą da fil my, słu cha

szczu ra, któ ry skro bie, ale ni gdy się nie po ka -

zu je (ro dzi na i są sie dzi chcą gry zo nia truć,

ale Skó ra im nie po zwa la). I tyl ko cza sem ła -

pie się na tym, że, po dob nie jak je go bo ha -

ter, przed re ali za cją pro si Pa na Bo ga o suk ces,

obie cu jąc, że po tem po dzie li się z Nim pre -

mią. – Lu dziom się wy da je, że Bóg jest prze -

kup ny. We dług mnie dał mi po pro stu szan sę,

a ja ją wy ko rzy sta łem.

EPI LOG: baj ka o Czer wo nym 
Kap tur ku
Le śni czy pod czas bez po śred nie go po ści gu,
po od da niu strza łów ostrze gaw czych w po wie -
trze, po strze lił wil ka z pi sto le tu Glock 17. Oczy -
wi ście le śni czy, za nim do szło do strze la ni ny,
pro wa dził krót ko trwa łe ob ser wa cje oraz za -
sadz ki ce lem za trzy ma nia wil ka na go rą cym
uczyn ku po peł nie nia prze stęp stwa... (frag ment

ze sztu ki „Fa bry ka”). �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Pa weł To pol ski 

(Tar now ski Te atr im. Lu dwi ka Sol skie go)
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Skąd dowiedział się Pan o „Fabryce”, sztuce napisanej przez
tarnowskiego policjanta Marcina Skórę?

– Za dzwo ni łem do Mar ci na za na mo wą zna jo mej Do ro ty Bo guc -

kiej, PR me ne dże ra te go pro jek tu. Od niej do wie dzia łem się, że 

ta ka sztu ka by ła gra na w Tar no wie i by łem cie kaw, co to jest za tekst.

Prze czy ta łem go i do strze głem w nim ol brzy mi po ten cjał – przede

wszyst kim to, że jest praw dzi wy, moc no osa dzo ny w ży ciu, po ka zu je

nie oczy wi ste aspek ty pra cy po li cjan tów, nie glo ry fi ku je ich i nie czy -

ni z nich bo ha te rów, jak to oglą da my w se ria lach sen sa cyj nych. Po ka -

zu je, że to nor mal ni lu dzie, z ich sła bo ścia mi i dy le ma ta mi. Wy da wa ło

mi się, że war to z te go ma te ria łu zro bić sztu kę. Za czą łem prze ra biać

tekst i zmie niać tro chę dia lo gi, ale jed no cze śnie chcia łem zo sta wić

ję zyk, ja kim Mar cin się po słu gu je: su ro wy i bli ski ży cia. 

Wprowadził Pan wiele zmian do pierwotnego tekstu? W Warszawie
sztuka będzie wystawiana pod tytułem „Kto dogoni psa?”.

– Trze ba by ło tro chę po zmie niać. Tekst Mar ci na ma w so bie du że

bo gac two ję zy ko we, ale, co stwier dzam z przy kro ścią, mu sia łem 

nie ste ty wie le cen nych rze czy wy rzu cić. Pier wot nie to był wiel ki 

mo no dram, ta ka spo wiedź po li cjan ta z do kle jo ny mi scen ka mi. Tym -

cza sem chcia łem, by ten tekst wi dza za cie ka wił, dla te go mu siał mieć

w so bie wię cej dy na mi zmu, in te rak cji. W obec nej wer sji jest du żo

wię cej scen, a mo no lo gów mniej. Ale uwa żam, że jest to z ko rzy ścią

dla tek stu i dla ca łej sztu ki.

A jak z postaciami, czy zostały te same co w pierwowzorze? 
– Tak, po sta cie są te sa me, tu taj ni cze go nie zmie nia li śmy. Na

sce nie po ja wia się pię cio ro bo ha te rów: ko mi sarz Ma rek Sa kłak, je go

żo na Zo fia, sier żant An drzej Ży ła i je go sio strze ni ca oraz Mło tek –

po li cyj ny in for ma tor ze świa ta prze stęp cze go.

Czy od razu widział Pan siebie w głównej roli – policjanta Sakłaka?
– Od ra zu wie dzia łem, że to ro la dla mnie – mój ta to jest by łym po -

Pokazać dramat człowieka
Rozmowa z Marcinem Kwaśnym, współautorem 
sztuki „Kto dogoni psa?”, odtwórcą głównej roli 
w tym spektaklu i jego producentem
�
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li cjan tem. Że by by ło śmiesz niej, pra co wał

kie dyś przy jed nej spra wie ra zem z Mar ci nem

Skó rą. Do słu żył się w wy dzia le kry mi nal nym

stop nia nad ko mi sa rza, po tem prze niósł się

do in ne go wy dzia łu. Kie dy do sta łem tekst,

po prze rób kach wy sła łem go ta cie i Mar ci no -

wi – obu się po do bał, ich opi nia jest dla mnie

bar dzo cen na.

Konsultowaliście się Panowie w sprawie
obsady, pierwszy autor miał na nią jakiś
wpływ? 

– Mar cin za ufał mi w peł ni, po wie dział, że

w tej ma te rii zda je się cał ko wi cie na mnie.

Do ro li żo ny głów ne go bo ha te ra, Zo fii, 

za trud ni łem tan cer kę Edy tę Her buś, po nie -

waż nie co in ny jest kon tekst tej po sta ci niż

to by ło w „Fa bry ce”. Tam, za nim się po zna -

li, żo na po li cjan ta ob ra ca ła się w pół świat ku.

W tej wer sji też jest ta kie na wią za nie, ale

bar dziej ukon kret nio ne, mia no wi cie oka zu je

się, że Zo fia by ła tan cer ką go -go. 

Kiedy czytałam pierwotną wersję tekstu, to
właśnie dialog komisarza i jego żony brzmiał
mi dość sztucznie, był przewidywalny,
szeleścił po prostu papierem.

– We dług mnie to, co jest w ży ciu praw dzi -

we, nie za wsze spraw dza się na sce nie. Cho -

dzi o to, by w te atrze po ka zać tyl ko wy ci nek

rze czy wi sto ści, ale moc no skon den so wa ny,

że by to nie by ło, za prze pro sze niem, ta kie

„żyć ko” se ria lo we, czy li gad ka o ni czym, tyl -

ko aby mię dzy bo ha te ra mi był kon flikt. Wła -

śnie mię dzy żo ną a głów nym bo ha te rem jest

wiel ki kon flikt: brak cza su dla sie bie, cią głe

za ga nia nie, prze no sze nie pra cy na dom.

Zarazem chcie li śmy jed nak, by nie by ło tu

zbyt wie lu oczy wi sto ści, sta ra li śmy się po -

grze bać tro chę w psy chi ce bo ha te rów, aby

w ten spo sób uświa do mić wi dzo wi, że ci po -

li cjan ci tak na praw dę ma ją prze je... 

Do kogo tak właściwie jest skierowana
sztuka? Do policjantów, którzy wiedzą, 
jak ta robota wygląda naprawdę, 
czy do zwykłego widza, który ma raczej
serialowe wyobrażenie o tym zawodzie?

– Nie chciał bym w tej sztu ce pro sto wać

żad nych wy obra żeń o po li cjan tach czy po ka -

zy wać ja kichś in nych ste reo ty pów na ich te -

mat. Cho dzi mi o to, by uka zać dra mat

czło wie ka uwi kła ne go we wła sne sła bo ści,

w pra cę, od któ rej jest uza leż nio ny i bez któ -

rej nie mo że żyć – Sa kłak jest po pro stu 

pra co ho li kiem. I wła śnie w tej pra cy przy da -

rzy ła mu się tra ge dia – Mar cin, jak mi się wy -

da je, do tej po ry ży je z pięt nem; na je go

oczach za strze lił się in ny po li cjant, ko le ga

z pra cy. Mó wi, że dla nie go jest to po raż ka.

Kie dy za czą łem się za sta na wiać, cze mu

wła ści wie ten bo ha ter za czy na mó wić, dla -

cze go opo wia da o tym zda rze niu, cze mu

w ogó le wy cho dzi na sce nę – bo w te atrze

fun da men tal ne jest wła śnie to py ta nie: 

dla cze go? – to stwier dzi li śmy ra zem z re ży -

se rem, Mar kiem Sta char skim, że dzie je się

tak dla te go, iż ta trau ma cią gle gdzieś

w nim sie dzi i on ro bi to po to, by się z niej

w ja kiś spo sób oczy ścić. To spo wiedź

przed sa mym so bą, za sta na wia nie się, czy

moż na by ło te mu w ja kiś spo sób za ra -

dzić. To mi się wy da je bar dzo ży cio we,

praw dzi we. 

Nie obawia się Pan porównań sztuki
z serialami kryminalnymi, na przykład
z „Pitbullem”? 

– Nie, po rów nań się nie bo ję, cho ciaż pro -

ble my, któ re po ru sza my w sztu ce, bę dą pew -

nie po dob ne. Zu peł nie co in ne go jest

w te atrze, a co in ne go w se ria lu. Chce my jed -

nak ro bić ten spek takl me to dą fil mo wą, bo

jest to sztu ka bar dzo fil mo wa, choć by przez

to, że Ma rek Sta char ski jest re ży se rem fil mo -

wym, to bę dzie je go te atral ny de biut. Je śli

bę dą po rów na nia do „Pit bul la”, to tyl ko 

mo gę się cie szyć.

W swojej aktorskiej karierze zagrał już Pan
policjanta – w serialu „Mrok”, u boku 
m.in. Bronisława Cieślaka i Przemysława
Bluszcza. 

– Tak, mam swo ją od zna kę z te go fil mu

i le gi ty ma cję: gra łem młod sze go aspi ran ta

Mar ci na Bur hard ta. Zo sta ły mi na pa miąt kę

i te raz słu żą mi do ro li w „Kto do go ni psa?”. 

Czy tamta rola pomogła w przygotowaniach
do sztuki? 

– Bar dzo mi po mo gło to, że przed zdję cia -

mi do se ria lu mia łem prak ty ki w ko men dzie

na Bród nie. Tam po li cjan ci na uczy li mnie

strze lać na strzel ni cy z pi sto le tu Glock, mia -

łem oka zję po roz ma wiać z wie lo ma ludź mi

i wte dy uświa do mi łem so bie, że po li cjant to

jest rze czy wi ście za wód dla pa sjo na tów, któ -

rzy od da ją się mu bez resz ty. To ro bo ta dla

lu dzi o moc nych ner wach, a nie dla tych, co

chcą uda wać bo ha te rów. 

Po tarnowskiej premierze „Fabryki”
pojawiły się różne recenzje, także
nieprzychylne. Większość z nich skupiała
się nie na tym, o czym jest sztuka, ale
na autorze, gliniarzu z wydziału zabójstw.

– Nie za sta na wiam się nad tym, co na pi -

sze pra sa po na szym spek ta klu. Oczy wi ście,

że naj więk szą cie ka wość bu dzi sam tekst –

bo zo stał na pi sa ny przez po li cjan ta i jest

opar ty na praw dzi wej hi sto rii. Na to miast

w War sza wie in te re su ją się, czy pa ni Her buś

po ra dzi so bie na sce nie, prze cież nie jest za -

wo do wą ak tor ką. 

Widzowie przyjdą po prostu na Herbuś... 
– To wca le nie jest źle, że przyj dą z cie ka -

wo ści, by zo ba czyć, jak ona za gra – prze cież

przy oka zji po zna ją ka wa łek ży cia Po li cji,

więc aku rat pod wzglę dem me dial nym to

sztu ce się przy słu ży. Wszy scy przy go to wu ją -

cy ten spek takl wkła da ją w nie go du żo 

ser ca. Czy na sza ener gia udzie li się wi dzom,

to już in na spra wa. Je śli uda nam się ich

wzru szyć, roz ba wić na wet, bo są też mo men -

ty śmiesz ne w tej sztu ce, je że li widz się za -

sta no wi nad tym, że wca le w tej pra cy nie

jest tak ła two, jak on to so bie wy obra ża

na pod sta wie róż nych fil mów, to już bę dzie

nasz suk ces. Nie waż ne wte dy, co po wie 

pra sa – naj waż niej sze jest to, co po wie i po -

my śli widz.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEK SAN DRA WI CIK 
zdj. An drzej Mi tu ra

ROZRYWKA Policja na deskach POLICJA 997       listopad 2009 r.46

Mar cin Kwa śny (ur. 1979 r. w Tar no wie)
w 2002 r. ukoń czył Aka de mię Te atral ną
w War sza wie, gra w sto łecz nym Te atrze
Kwa drat i go ścin nie w Te atrze Miej skim
w Gdy ni. Współ au tor sce na riu sza fil mu
„Re zer wat” (2007 r., reż. Łu kasz Pal -
kow ski), w któ rym, u bo ku So ni Bo ho -
sie wicz, za grał głów ną ro lę – fo to gra fa
Mar ci na Wil czyń skie go. W 2008 r.
na XI Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Fil -
mo wym „Gol den Brig” w Ode ssie otrzy -
mał za nią na gro dę.
Na war szaw skiej Pra dze-Pół noc Mar cin
Kwa śny, ra zem ze zna jo my mi ak to ra mi,
two rzy Te atr Pra ski – jest je go fun da -
to rem i dy rek to rem ar ty stycz nym. Na-
tomiast po dru giej stro nie Wi sły, 
w sto łecz nym Te atrze Ocho ty, ak tor
przy go to wu je obec nie spek takl „Kto
do go ni psa?”. Pre mie ra 30 paź dzier ni -
ka o 19.00.

�
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Fragment powieści kryminalnej retro
Konrada T. Lewandowskiego
„Perkalowy dybuk”.

7. SZA BLA DŻI NA
(…) Frau Pasz te lan wy da wa ła się za do wo lo -

na. Okre śle nie „wy da wa ła się” by ło w jej

przy pad ku bar dzo na miej scu, gdyż wszel kie

uczu cia, na wet wo bec swo je go ido la, prze ja -

wia ła tyl ko w przy bli że niu. Wy nio sła i chu -

da, nie mal bez biu stu i bio der, o ja snych,

lek ko już si wie ją cych wło sach, gład ko za cze -

sa nych do ty łu, przy po mi na ła za su szo ną Wal -

ki rię. Mó wi ła szkol ną pol sz czy zną, do sko na le

po praw ną, bez na le cia ło ści re gio nal nych czy

ko lo kwia li zmów, acz kol wiek z wy raź nym nie -

miec kim ak cen tem. By ła fa na tycz ką ste ryl -

nej czy sto ści. Po ściel w po ko ju Je rze go

wy kroch ma lo no na pan cer ną bla chę, świe że

ręcz ni ki za cho wa ły jesz cze cie pło ma gla.

(…) W więk sze za kło po ta nie wpra wił nad -

ko mi sa rza wi haj ster tkwią cy w dziób ku czaj -

nicz ka na her ba tę. Był to por ce la no wy

ko gu tek z huś taw ką. Mó wiąc ści ślej, ptak

trzy mał w ła pach huś taw kę z po przecz ką zro -

bio ną z wa łecz ka czer wo ne go filcu, na to -

miast ku per miał we tknię ty w czaj nik, jak by

wła śnie pa sku dził do środ ka.

(…) Nad ko mi sarz oba wiał się, że w je go

rę kach pró ba uży cia tej apa ra tu ry skoń czy ła -

by się dla sto ło wej ser we ty to tal ną ka ta stro -

fą. Go spo dy ni mu sia ła dojść do te go sa me go

wnio sku, gdyż wzię ła na sie bie trud dal sze go

do le wa nia her ba ty. Tyl ko Pan Bóg ra czył wie -

dzieć, co so bie te raz my śla ła o pry mi tyw nych

Sło wia nach.

Kie dy Drwęc ki zszedł na po dwór ko, za stał

tam Ma cie wi cza koń czą ce go myć sa mo chód.

Przo dow ni ko wi przy dzie lo no służ bo wy po kój

na par te rze ofi cy ny.

– I jak się spa ło na no wym miej scu? – za -

gad nął pod wład ne go na dzień do bry.

– Nie spe cjal nie, pa nie nad ko mi sa rzu, ale

idzie przy wyk nąć.

– Do cze go?

– Ano, że te ka mie ni ce mu sia ło po bu do -

wać ja kieś to wa rzy stwo an ty al ko ho lo we. Pan

nad ko mi sarz po pa trzy – za to czył rę ką wo ko -

ło. – Te wszyst kie gzym sy, fi ti flusz ki...

a w środ ku sto lar ka, klam ki, pie ce... Ni cze go

tu nor mal nie, po bo że mu nie zro bi li, pro ste -

go ze świe cą szu kać. Wszyst ko po wy krzy wia -

ne jak w pi ja nym wi dzie! Od sa me go pa trze -

nia we łbie ćmi. Nie daj, Pa nie Bo że, zo ba -

czyć ta kie cóś na ba ni, bo rzyg go to wy al bo

in na mor ska cho ro ba. No, a sko ro lu dziom

wód kę aż tak bar dzo obrzy dza ją, to mu si być

ro bo ta tych od pro pa gan dy trzeź wo ści!

– To się, Ma cie wicz, na zy wa se ce sja.

– Że ni by co, pa nie nad ko mi sa rzu?

– Ta ki styl ar chi tek to nicz ny. Spo sób bu do -

wa nia i zdo bie nia.

– Pew nie bol sze wic ki?

– Nie, ra czej już fran cu ski.

– Ci też nie lep si! Sa me, tfu, ma so ny

i płcio we zbo czeń ce!

– Skąd że wy, Ma cie wicz, ta kiej wie dzy

o świe cie na bra li ście?

– Czy ta się tro chę, pa nie nad ko mi sa rzu.

Pre nu me ru ję „Ry ce rza Nie po ka la nej”, jak mi

ksiądz do bro dziej do ra dził.

– Do bra – mach nął rę ką Drwęc ki. – Tra fi -

cie do ko men dy na Ki liń skie go?

– Tra fię, pa nie nad ko mi sa rzu. Na dro gę

ba cze nie mia łem, kie dy tu je cha li śmy.

– To jaz da!

– Pan wsia da, a ja jesz cze szma tę i ku beł

cie cio wi od nio sę...

(…) Na ko men dzie na po czą tek przy szło

Drwęc kie mu zło żyć kur tu azyj ną wi zy tę sze -

fo wi nad ko mi sa rza Wey era. In spek tor No sek

nad ska ki wał Je rze mu znacz nie bar dziej niż

je go pod wład ny. Do znu dze nia za pew niał

o udzie le niu wszel kiej moż li wej po mo cy oraz

że gość ze sto li cy mo że po le gać na nim o każ -

dej po rze dnia i no cy. Bez wąt pie nia miał

spo ro za usza mi i do kła dał wszel kich sta rań,

aby nie ob ga da no go w Bel we de rze. Z tym

aku rat się spóź nił, ale miał do bry in stynkt,

bo gdy wy czuł, że cier pli wość Drwęc kie go

się koń czy, nie cze kał już na od po wiedź

na py ta nie, jak że się pa nu nad ko mi sa rzo wi

po do ba w mie ście Ło dzi, i czym prę dzej wy -

mó wił się pil ny mi obo wiąz ka mi.

Alek san der Wey er, jak wczo raj obie cał,

przy go to wał dla Je rze go ca łą do tych cza so wą

do ku men ta cję śledz twa w spra wie Księ ży -

ka. Oprócz pa pie rów w po ko ju nad ko mi sa -

rza cze kał wy so ki, szczu pły, umun du ro wa ny

po li cjant. Miał oko ło czter dziest ki i apa ry -

cję me lan cho lij ne go tu ka na, co w po łą cze -

niu z brą zo wy mi ocza mi i oliw ko wą ce rą

jed no znacz nie zdra dza ło na ro do wość. Na

wi dok Drwęc kie go sta nął na bacz ność i za -

sa lu to wał.

– Po ste run ko wy Fro im Bre slau er – przed -

sta wił go nad ko mi sarz Wey er. – Od de le go wa -

ny do pań skiej wy łącz nej dys po zy cji, pa nie

ko le go.

– Spo cznĳ cie, po ste run ko wy – Drwęc ki

uśmiech nął się życz li wie i sam też się przed -

sta wił. – Są dząc po na zwi sku, po cho dzi cie

z Wro cła wia? – za gad nął.

– Mel du ję po słusz nie, że nie, pa nie nad -

ko mi sa rzu. Ze wsi Ło dzi po cho dzę.

Nad ko mi sarz Wey er z cięż kim wes tchnie -

niem wzniósł oczy ku nie bu.

– Chy ba mia sta Ło dzi? – Drwęc ki my ślał,

że się prze sły szał.

– Nie, pro szę pa na nad ko mi sa rza. Ze wsi

Ło dzi, tej w Po znań skiem, ko ło Mo si ny.

– I niech się pan te raz nie dzi wi, pa nie ko -

le go – wtrą cił Wey er – dla cze go on mi mo tylu

lat służ by cią gle jest tyl ko po ste run ko wym.

Wszyst kich nas tu taj skur czy byk bez koń ca

do szew skiej pa sji do pro wa dza!

– Znam i by łem tam tej wio sny – Drwęc ki

zi gno ro wał uwa gę nad ko mi sa rza. – Nie da le -

ko, w Przy tu li cach.

– Na praw dę? – roz pro mie nił się po ste run -

ko wy. – A Mic kie wi cza ki ży ją jesz cze?

– Ży ją i ma ją się do brze. A wy, Fro im, sko -

ro stam tąd je ste ście, po win ni ście chy ba na -

zy wać się Po znań ski, nie praw daż?

– Kie dyś tak się na zy wa łem, pro szę pa na

nad ko mi sa rza, ale na zwi sko zmie ni łem, bo

mnie w tej Ło dzi żyć nie da wa li, że ja ni by

z tych Po znań skich, co pa łac i fa bry kę przy

Ogro do wej ma ją. Cią gle tyl ko o pro tek cję

pro si li, a jak nie że bra li, to wy śmie wa li...

Nad ko mi sarz Wey er z mi ną czło wie ka,

któ ry sły szał to już sto ra zy, wró cił za biur ko

i za jął się swo imi pa pie ra mi.

– A cze mu zmie ni li ście aku rat na Bre slau -

er? – do py ty wał się Je rzy.

– Z po cząt ku, pro szę pa na nad ko mi sa rza,

to za mie rza łem na Ko cha now ski, ale mi po -

wie dzie li, że pol skie na zwi sko da dzą, jak się

wy chrz czę, a ja nie chcia łem. W mie ście Bre -

slau też mam ro dzi nę...

– Uwa żaj cie, Bre slau er – wy ce dził przez

zę by Wey er – bo je śli znów za cznie cie opo -

wia dać, że wa sza cio tecz na bab ka by ła z tych

Ein ste inów, to po że gna cie się z na dzie ją

awan su na na stęp ne pięć lat!

– Pro si łem o Ży da łódz kie go, a wy da je cie

mi po znań skie go... – głos Drwęc kie go

stward niał.
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Awans? Same kłopoty
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Po zio mo: 1 – chło dzą cy ga si pra gnie nie, 4 – od dar ty ka wa łek, 7 – wska zu ją cy lub ser decz ny, 
10 – awa ryj ne w ki nie, au to bu sie, 11 – ze źre ni cą, 12 – od wrot na stro na me da lu, 14 – stra chy
na …, 15 – nie to perz z ro dzi ny mrocz ków, 18 – w nim oku la ry, coś cen ne go, 19 – grec ki bóg woj -
ny, 20 – stra co na – nie do obro ny, 23 – An drzej, ak tor, grał m.in. nad kom. Krzysz to fa Ry sia w se -
ria lu „Ofi ce ro wie”, 24 – brat mat ki lub oj ca, 26 – od po wia da na py ta nia o kim? o czym?, 28 – ja da
po nad mia rę, 31 – pod nieb ne po dró że, ale też nar ciar skie, 32 – Emil, au tor „Na ny”, 33 – tru skaw -
ko wy w sło iku, 34 – zbiór prze pi sów praw nych, 38 – upra wia że glar stwo, wio ślar stwo lub pły wa -
nie, 41 – po ni żej ko la na, 42 – te raz wy ko rzy sty wa na wia tru, sło necz na, 43 – chleb z raz mie lo nej
mą ki, 44 – sklej ka.
Pio no wo: 1 – świe ża wia do mość, 2 – ope ra Rug gie ra Le on ca val la, 3 – brat Plac ka, 4 – daw na gra
re kre acyj na, 5 – … rów ne go szu ka, 6 – nie gdyś mia ra suk na, 7 – służ ba mun du ro wa, 8 – uży wa -
ne w cza sach, gdy nie by ło kal ku la to ra, 9 – tekst do ćwi czeń szkol nych, 13 – Mi ko łaj z Na gło wic,
16 – dra pież ne krew ne del fi nów, 17 – szkic li te rac ki, 20 – wart pa ła ca, 21 – Le on z fil mu gang ster -
skie go, 22 – ze sto li cą w San tia go, 25 – ka wa lub ty toń, 26 – urzęd nik z te ką, 27 – dy mi, 29 – z pre -
mie rem, 30 – Alek san der dla bli skich, 35 – kom pres, 36 – na ro do wy de mo kra ta, 37 – wiel ki
roz głos, 39 – ubiór tre nin go wy, 40 – krzew ozdob ny.
Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w kra tach ozna czo nych w pra -
wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 23:

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

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 listopada 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 Dolnośląskiego.
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 6 „(...) potrafi tylko komputer”. Na gro dę, książ ki wy daw nic twa
Replika, wy lo sowali Bernard Krupski z Koszalina i Tomasz Zapłoch z Sanoka.

– Bre slau er wpraw dzie nie z mia sta Ło -

dzi po cho dzi – od po wie dział z iry ta cją nad -

ko mi sarz Wey er – i tra fił do nas, bo ja kiś

du reń z car skiej in ten den tu ry, pla nu jąc

służ bo we przy dzia ły, nie do czy tał uważ nie

je go miej sca uro dze nia, o czym pan po ste -

run ko wy przy po mi na nam nie ustan nie, ale

wła śnie skut kiem te go przy po mi na nia szli -

fu je ba łuc kie bru ki już po nad dwa dzie ścia

lat, więc bar dzo do brze zna mia sto i lu dzi.

Na do da tek je go stryj jest tu ra bi nem.

Przed miot tej barw nej re ko men da cji zro -

bił mi nę, jak by chciał coś po wie dzieć, ale

za raz naj wy raź niej uznał, że tym ra zem le -

piej bę dzie nie otwie rać gę by.

– Fro im, weź cie pa pie ry i za cze kaj cie

na mnie na ko ry ta rzu – po le cił Drwęc ki.

Od cze kał, aż po ste run ko wy za mknie

za so bą drzwi.

– To nie do pusz czal ne, by po li cjant z ta -

kim sta żem służ by był ty le lat po mi ja ny

w awan sach – rzekł sta now czo. – Ma cie mu

jesz cze coś do za rzu ce nia, prócz te go, że

chłop ma cha rak ter?

Wey er wstał zza biur ka.

– On się nie skar ży – od po wie dział.

– Ja mo gę...

– To nie tak, pa nie nad ko mi sa rzu –

zmie szał się go spo darz. – Bre slau er jest

prak tycz nie nie za stą pio ny tam, gdzie jest.

Po awan sie trze ba by go prze nieść na in ne

sta no wi sko, a z te go by ły by sa me kło po ty.

To, że ko le dzy go nie lu bią, to in na rzecz,

choć nie naj mniej sza. Ja po ste run ko we go

Bre slau era sztor cu ję, ow szem..., ale to tak

bar dziej pro for ma, że by lu dzie nie za zdro -

ści li, bo pre mii i na gród ni gdy mu nie ża ło -

wa łem.

– Mi mo wszyst ko awans mi ni mum o dwa

stop nie mu się na le ży – stwier dził Drwęc -

ki. – Dla do bra służ by.

– Obie cu ję, że je śli do brze się spra wi

przy pa nu, awans bę dzie. Je że li po wszyst -

kim re ko men du je go pan na pi śmie, nie da

się te go zi gno ro wać.

– Umo wa stoi – Je rzy się gnął po ka pe -

lusz.

– Co pan nad ko mi sarz te raz za mie rza?

– Obej rzeć miesz ka nie Księ ży ka.

– Jest opie czę to wa ne, ad res i klucz ma

pan w ak tach. W ra zie cze go, pro szę dzwo -

nić.

– Do wi dze nia, pa nie ko le go. �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Kon rad T. Le wan dow ski: 
Per ka lo wy dy buk. 
Wy daw nic two Dol no ślą skie, 
Wro cław 2009 

KRZYŻÓWKA NR 7

48-49.11:Layout 6  10/21/09  6:29 PM  Page 49



ROZRYWKA Okiem satyryka POLICJA 997       listopad 2009 r.50

Adres redakcji: 
02-514 Warszawa 12, ul. Domaniewska 36/38

tel. 0-22 60-161-26, fax 0-22 60-168-67
www.gazeta.policja.pl
Łączność z czytelnikami:

gazeta.listy@policja.gov.pl (0-22 60-121-87)

Redaktor naczelny: Irena Fedorowicz
i.fedorowicz@policja.gov.pl (0-22 60-161-26)

Zastępca redaktora naczelnego: Klaudiusz Kryczka
k.kryczka@policja.gov.pl (0-22 60-161-26)

Sekretarz redakcji: Agata Guzdek-Wrotna
a.wrotna@policja.gov.pl (0-22 60-161-32)

Zastępca sekretarza redakcji: Małgorzata Boruta
m.boruta@policja.gov.pl (0-22 60-161-15)

Sekretariat: Karolina Targońska
gazeta@policja.gov.pl (0-22 60-161-26)

Zespół redakcyjny:
Grażyna Bartuszek  g.bartuszek@policja.gov.pl

Przemysław Kacak  p.kacak@policja.gov.pl
Anna Krawczyńska  a.krawczynska@policja.gov.pl
Tadeusz Noszczyński  t.noszczynski@policja.gov.pl
Paweł  Ostaszewski  p.ostaszewski@policja.gov.pl
Jerzy Paciorkowski  j.paciorkowski@policja.gov.pl

Elżbieta Sitek  e.sitek@policja.gov.pl
Aleksandra Wicik  a.wicik@policja.gov.pl

Dział foto:
Anna Michejda

a.michejda@policja.gov.pl (0-22 60-124-49)
Andrzej Mitura

a.mitura@policja.gov.pl (0-22 60-115-96)
Studio graficzne:

Krzysztof Zaczkiewicz, Krystyna Zaczkiewicz
gazeta.studio@policja.gov.pl (0-22 60-135-46)

Korekta: Elżbieta Mirowska (0-22 60-121-87)
Marketing: Karolina Targońska (0-22 60-115-69)

Reklama: Edyta Sarna 
e.sarna@policja.gov.pl (0-22 60-168-66)

Kolportaż: Krzysztof Chrzanowski (0-22 60-160-86)

Druk i oprawa: „Zapolex” Sp. z o.o.
Nakład: 30 000 egz.

Numer zamknięto: 22.10.2009 r.
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 

za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia 
re dak cyj ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo

nie od płat ne go pu bli ko wa nia li stów.
Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż li wość 

nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych 
ma te riałów na wła snej stro nie in ter ne to wej. 

Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów
i ma te riałów spon so ro wa nych re dak cja 

nie od po wia da.
Zamówienia na prenumeratę przyjmują: 

• jed nost ki kol por ta żo we „RUCH” SA wła ści we dla 
miej sca za miesz ka nia. In for ma cja pod nu me rem

in fo li nii 0-804-200-600
• (prenumerata zbiorowa) od działy fir my „Kol por ter”

na te re nie całe go kra ju pod nu me rem in fo li nii
0-801-205-555 lub na stro nie in ter ne to wej 

http://www.kol por ter -spo lka -ak cyj na.com.pl/pre nu me ra ta.asp

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.
Egzemplarze miesięcznika 

w policyjnej dystrybucji wewnętrznej
są bezpłatne.

miesięcznik KGP

W ie lo krot nie zwra ca -

łem uwa gę na ni ski

po ziom „upa to so -

wie nia” na szych cza sów.

I ogól ne go bra ku sza cun ku.

Wul ga ry zmy – ow szem, po -

mó wie nia – bar dzo pro szę,

za prze pro sze niem pier do ły

– ile kto chce, ale jak trze ba

coś z pa to sem i sza cun kiem,

to już bie da. Jak tak da lej

pój dzie, za kil ka lat nie

będzie co re cy to wać na aka -

de miach szkol nych, uro czy -

sto ści wrę cze nia naj wyż szych

od zna czeń pań stwo wych bę -

dą pro wa dzić di dże je. Ża den

współ cze sny po eta nie po -

chy la się nad tru dem służ by,

nie pi sze po waż nie o co -

dzien no ści żoł nie rza, po li -

cjan ta, stra ża ka. Kie dyś by ło

ina czej. Na wet li te ra tu ra

dzie cię ca uczy ła po dzi wu dla

mun du ru. Mam w swo ich

zbio rach wiersz „O żoł nie -

rzu” au tor stwa Lu cy ny Krze -

mie niec kiej (to ta pa ni,

któ ra na pi sa ła też „Z przy -

gód kra sna la Ha ła ba ły”).

Oto frag ment:

„Sty czeń dro gę za śnie żył
przed idą cym żoł nie rzem.
Bu cik w śnie gu się tur la,

idzie żoł nierz na urlop.
Do stał urlop z kom pa nii
za do bre spra wo wa nie.
Z cha ty sio stra już bie ży –
Wi taj bra cie żoł nie rzu!...
…Śnieg ko tłu je, wiatr hu czy,
a ja wi dzisz się uczę.
Żoł nierz sio strę uści snął –
Ucz się dro ga sio strzycz ko,
Jam też w woj sku lu do wym
do na uki go to wy.
Nie umia łem nic daw niej –
dziś ma szy ny na pra wiam.
Mó wią o mnie w kom pa nii:
Jaś ko do bry me cha nik…”.

I moż na? Ni by lek ko, ale

z pa to sem i sza cun kiem. Po -

sta no wi łem za brać się do ro -

bo ty, że by i po nas zo sta ło

w li te ra tu rze coś po waż ne go.

Ostat nio du żo się mó wi

o róż nych służ bach. Nie po -

waż nie się mó wi. A to, że

jakiś za bój czo przy stoj ny

agent wa bi na po ku sze nie

bied ne ko bie ty, a po tem

oddaje je pro ku ra to ro wi. 

Że ktoś ko goś pod słu chu je.

Tym cza sem co dzien ność

służb jest in na. I ją na le ży

opi sać. Dla te go stwo rzy łem

„Pieśń o nie ła twej służ bie

i o tym, że służ ba jest waż na,

ale są rze czy od niej waż niej -

sze” (na mo ty wach i z cy ta -

ta mi z Ma ja kow skie go oraz

in nych au to rów):

Do syć już ży li śmy w glo rii
Praw sta no wio nych przez
wro ga:
Za jeź dzi li ko by łę hi sto rii!
No ga!
No ga!
No ga!
Kie dy sil nik gło śno hu czy,
Gdy prze pa li się ża rów ka,
Kto przy tu li? Kto po uczy?
Je śli nie dro gów ka?
Idzie Grześ przez wieś,
Zbo ża wór na ple cach ma,
A za Grze siem CBŚ,
ABW i CBA.
Niech się dum ny orzeł prę ży,
Niech mu z dzio ba znik nie
trwo ga –
De mo kra cji nikt nie zwy cię ży!
No ga!
No ga!
No ga!
Do brze, że jest ta ka dziel na,
Do brze, że jest ta ka ślicz na
Na sza pol ska Służ ba Cel na
I jej sio stra – Straż Gra nicz na,
Gdy by Służ ba nie czu wa ła,
Straż nie pil no wa ła wi zy,
Two ja sta ra by ja ra ła
Szlu gi bez ak cy zy.
Nie śpie wa się o nich 
w pio sen kach,
Nie mo dli się za nich do Bo ga
Kto tam znów sta je na
rę kach?
No ga!
No ga!
No ga!
Sze ro ko otwar te oczy
Ma wy wiad i Straż Wię zien na
I to czy się, to czy się, to czy

Nie wdzięcz na służ ba 
co dzien na.
A gdy nad cho dzi czas na
har ce,
Czas na gro dy za wiel kie 
czy ny
Wra ca chło piec w ko mi niar ce
Do swo jej dziew czy ny.
I już orzeł prę ży szpo ny,
Już na mięt ność za dmie
w róg…
Nie ste ty, ta ki zmę czo ny,
Że nie czu je nóg.
Funk cjo na riu szu! Po słu chaj
wróż by!
Masz to spi sa ne na dło ni:
Niech ci mi łość do służ by
Ży cia nie prze sło ni!
Bo kie dyś, po la tach wie lu
Wes tchniesz: Jak ten czas le ci…
Usią dziesz w wy god nym fo te lu
Spoj rzysz na swo je dzie ci,
Rzu cisz okiem na sy na
I ob le ci cię strach…
Bo syn ci przy po mi na
Żół ty wi śla ny piach,
A ta istot ka drob na,
Cór ka – ide ał ko bie ty,
Jest łu dzą co po dob na
Do szwa gra geo de ty.
Nie uży waj zwro tu z „mać”
Sam so bie je steś win ny,
O żo nę trze ba dbać!
Jak nie to za dba kto in ny!
A jak się cią gle pod słu chy 
za kła da,
Szu ka ja kiejś ma fii w zbo żu,
To te raz nie ma co ga dać
O nie pra wym ło żu.
Jak się w tecz kach i men zur -
kach,
Grze bie w DNA Breż nie wa,
To się nie ma co dzi wić, że
cór ka
Le wa!
Le wa!
Le wa! �

ARTUR
ANDRUS

zdj. 
A. Mitura

Patos i szacunek
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