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.PROWOKACJE.

Dostęp do broni
Nie będzie rozdawnictwa – rozmowa z Jarosławem
Lewandowskim, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika
„Strzał”, członkiem Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce

.KALENDARIUM 2010.

70. rocznica zbrodni katyńskiej
Katyń w Strasburgu –  Europejski Trybunał Praw Człowieka prosi
stronę rosyjską o wyjaśnienia; termin: 19 marca br.
Kalendarz na 2010 rok
Pro publico bono – 20. rocznica powstania Policji i 5. rocznica
powstania miesięcznika „Policja 997”

.POLICYJNY PITAWAL.

Wampir z Gałkówka
Wpadka po 11 latach – Modzelewski został powieszony 
w listopadzie 1969 r.

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.

Tragedia w Gnieźnie cd.
Kontrola zakończona – ujawniła wiele uchybień w pracy
jedenastu osób odpowiedzialnych za nadzór

.HISTORIA.

Średniowieczna odznaka
Policyjna „blacha” sprzed stuleci – to najstarsza odznaka służb
policyjnych w Polsce, można ją zobaczyć tylko w Pałacu
Królewskim we Wrocławiu

.PASJE.

Pamiętnik antyterrorysty
Świat według Buntline’a – czyli autora pamiętnika ukazującego
się na IFP
Podróż do Meksyku
Śladami Majów – wyprawa życia Elżbiety Sitek na meksykański
Jukatan

.PRAWO.

Podsłuch procesowy i operacyjny
Przekroczenie terminu zgody następczej

.SPORT.

Mistrzostwa Polski Policji w Pływaniu
Od ściany do ściany – na szczycieńskiej pływalni królowali
sportowcy ze służb mundurowych MSWiA

.ROZRYWKA.

Kryminał z końca PRL
Jestem pisarzem kryminalistą – mówi Ryszard Ćwirlej
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.KRAJ.

Rozmaitości
Protest policjantów; Proces w sprawie Magdalenki; 
Symbol odzyskany; Kadry; Nowe środki?
Śladem naszych publikacji
Wyrok za fałszywe zeznania; Pomówieni i uniewinnieni; 
Sąd uchylił naganę

.TYLKO SŁUŻBA.

Przestępczość narkotykowa
Rok nowych struktur – regres w ujawnianiu przestępstw
narkotykowych został wreszcie zahamowany 
Karać za posiadanie? – całkowity zakaz posiadania narkotyków
nie ma wpływu na zmniejszenie problemów narkotykowych
Logistyka
Mundurowe nieporozumienia – wyjaśnia dyrektor Biura Logistyki
Policji KGP
Jeszcze o cięciu – o oszczędnościach w 2009 r. i budżecie 
na 2010 r. mówi insp. Andrzej Trela, zastępca komendanta
głównego Policji ds. logistyki
Informatyka
Przyjazny KSIP – rozstrzygnięcie konkursu na modernizację
systemu informacji policyjnej
Wątpliwości policjantów 
Pytania i odpowiedzi – wszystko o strzelaniu
Policja a dzieci
Macierzyństwo a służba – o prawach matek policjantek mówi
radca prawny Biura Kadr i Szkolenia KGP
Prewencja
Ciąg dalszy nastąpił – sprawdziliśmy, co dzieje się z niektórymi
pomysłami prewencyjnymi opisywanymi wcześniej na naszych
łamach
Stres w Policji
Pomóż sobie sam – choreoterapia i aromatoterapia

.90 LAT POLSKIEJ POLICJI.

Służba na wygnaniu – początek lat 20. ub.w. na Kresach
Wschodnich to czasy nieustannego terroru

.U NAS.

Dzień Dawcy Szpiku
Żeby uratować komuś życie – jeżeli my dziś pomożemy, 
jutro nie zostaniemy sami w potrzebie

.TYLKO ŻYCIE.

Przemoc w rodzinie
Ofiary swoich ofiar – wiele jest zabójstw dokonanych w obronie
własnej, których sprawcami są kobiety
Resortowe mieszkania
Batalii ciąg dalszy – rozmowa z emerytowanym policjantem
Władysławem Koskiem, inicjatorem i organizatorem
mieszkaniowego „pospolitego ruszenia” w Lesznie

zdjęcie na okładce KPP w Białobrzegach
zdjęcie do kalendarza Andrzej Mitura
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Nowe środki? 
Trwa ją pra ce nad usta wą o środ kach

przy mu su bez po śred nie go. MSWiA chce,

aby po li cjan ci nie mu sie li już od da-

wać strza łu ostrze gaw cze go w po wie trze.

Do ka ta lo gu środ ków pro jek to daw cy za -

mie rza ją do dać blo ka dę sta wu ko la no we go

i za sło nę na twarz, chcą na to miast zre zy -

gno wać z pro wad nic, któ re we dług obec nie

obo wią zu ją cych prze pi sów mo gą być sto so -

wa ne wo bec osób po ni żej 17. ro ku ży cia. 

We dług pro jek tu funk cjo na riu sze bę dą

mo gli ja ko środ ka przy mu su uży wać po jaz -

dów służ bo wych w ce lu np. po ko na nia

prze szkód, utwo rze nia blo ka dy czy spy cha -

nia na po bo cze. 

W usta wie znaj dzie się tak że za pis, że

w ce lu obez wład nie nia agre syw nych i nie -

bez piecz nych zwie rząt bę dzie moż na użyć

bro ni. No we prze pi sy ma ją ujed no li cić ka -

ta log środ ków przy mu su bez po śred nie go

we wszyst kich służ bach, któ re ma ją pra wo

je sto so wać. �

P. Ost. PAP 

KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       styczeń 2010 r.4

Protest policjantów
Po nad 4 tys. po li cjan tów, we dług or ga ni za to rów pro te stu, ze bra ło się 1 grud nia ub.r.

w po łu dnie przed Kan ce la rią Pre mie ra. Pro te stu ją cy do ma ga li się wy pła ty za le głych

świad czeń so cjal nych do koń ca grud nia.

Ma ni fe stan ci przy nie śli trum nę z na pi sem „By ły wy bo ry, by ły obiet ni ce, te raz 

ma my umie ra ją cą po li cję”. By ły tak że trans pa ren ty z ha sła mi: „Gli no po móż so bie”,

a tak że z cy ta tem z wy po wie dzi pre mie ra Do nal da Tu ska: „Do brze za ra bia ją cy po li -

cjan ci bę dą dbać o na sze bez pie czeń stwo”. W pi kie cie uczest ni czy li też przed sta wi -

cie le Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i in nych związ ków za wo do wych,

by w ten spo sób wes przeć żą da nia po li cjan tów. �

AK, PAP
zdj. Andrzej Mitura

Kadry 
Ko men dant głów ny Po li cji 30 li -

sto pa da ub.r. zwol nił ze sta no wi ska

dy rek to ra Biu ra Łącz no ści i In for -

ma ty ki KGP mł. insp. Le cha Świ -

dur skie go i je go za stęp cę mł. insp.

Mar ka Ku zio. Peł nie nie obo wiąz -

ków sze fa po li cyj nej in for ma ty ki

po wie rzył mł. insp. Ra do sła wo wi

Chi nal skie mu, do tych cza so we mu

za stęp cy dy rek to ra Biu ra Kry mi nal -

ne go KGP. 

16 grud nia ko men dant głów ny

po wie rzył peł nie nie obo wiąz ków za -

stęp cy ko men dan ta Cen trum Szko -

le nia Po li cji w Le gio no wie mł. insp.

Le oni de so wi Wi śniew skie mu, a mł.

insp. Jan Znajd ko wi po wie rzył peł -

nie nie obo wiąz ków na sta no wi sku

za stęp cy dy rek to ra w Biu rze Ochro -

ny In for ma cji Nie jaw nych KGP. �

P. Ost. 

Proces w sprawie
Magdalenki

Przed war szaw skim są dem okrę go wym roz po czął

się dru gi pro ces troj ga po li cjan tów oskar żo nych

m.in. o nie od po wied nie przy go to wa nie ak cji za trzy -

ma nia groź nych ban dy tów w Mag da len ce w 2003 r.

Pod czas ak cji zgi nę ło dwóch po li cjan tów, a 16 zo -

sta ło ran nych.

Na ła wie oskar żo nych Są du Okrę go we go w War -

sza wie za sie dli: Gra ży na Bi skup ska – by ła na czel nik

Wy dzia łu dw. z Ter ro rem Kry mi nal nym Ko men dy

Sto łecz nej Po li cji, Ku ba Ja ło szyń ski – by ły do wód ca

pod od dzia łu an ty ter ro ry stycz ne go i Jan P. – by ły za -

stęp ca ko men dan ta sto łecz ne go Po li cji. Gro zi im 

ka ra do 8 lat wię zie nia.

Pierw szy pro ces ru szył w paź dzier ni ku 2005 r.

W czerw cu 2006 r. Sąd Okrę go wy w War sza wie unie -

win nił oskar żo nych. Rok póź niej Sąd Ape la cyj ny

w War sza wie przy chy lił się do ape la cji pro ku ra tu ry,

któ ra wska zu jąc na błę dy „w usta le niach fak tycz nych

i ob ra zę prze pi sów po stę po wa nia” są du pierw szej in -

stan cji, do ma ga ła się po now ne go pro ce su. �

AK, PAP 

Sym bol od zy ska ny
– Po li cja ura to wa ła ho nor Pol ski – moż na by ło usły szeć

w me diach przed świę ta mi. Po nie speł na trzech do bach

po li cjan ci od zy ska li na pis „Ar be it macht frei”, skra dzio ny

z bra my mu zeum w Oświę ci miu 18 grud nia 2009 r. ra no.

Zo stał zdję ty z wy so ko ści 4 me trów. Te ren obo zu jest co

praw da mo ni to ro wa ny, ale za pis ka mer nie jest na gry wa ny.

Zu chwa ła kra dzież wy wo ła ła gło sy po tę pie nia i obu rze nia

opi nii pol skiej i świa to wej. 

20 grud nia ub.r. póź nym wie czo rem po li cjan ci za trzy -

ma li w woj. ku jaw sko -po mor skim pięć osób i od na leź li na -

pis, prze cię ty na trzy czę ści. Kie dy wy sy ła li śmy do dru ku

ten nu mer „Po li cji 997”, piąt ka po dej rze wa nych by ła prze -

słu chi wa na. Za kra dzież do bra kul tu ry o szcze gól nym zna -

cze niu i za je go uszko dze nie gro zi im ka ra do 10 lat

wię zie nia. Za trzy ma ni są w wie ku od 20 do 39 lat. Je den

z nich to wła ści ciel fir my bu dow la nej. Zo sta li uję ci dzię ki

in for ma cjom i współ pra cy po li cji ma ło pol skiej, ku jaw sko -

-po mor skiej i Biu ra Kry mi nal ne go KGP. Śledz two pro wa -

dzi kra kow ska pro ku ra tu ra okrę go wa. 

Bra ma głów na w obo zie Au schwitz I, ja ko je dy na w ca -

łym obo zie, zo sta ła wy ko na na na roz kaz Niem ców przez

pol skich więź niów po li tycz nych. Zo sta li oni przy wie zie ni

jed nym z pierw szych trans por tów przy by łych z Wi śni cza

na prze ło mie lat 1940–1941. Wy ko na nie bra my zwią za ne

by ło z wy mia ną pro wi zo rycz ne go ze wnętrz ne go ogro dze -

nia obo zu, wspar te go na słu pach drew nia nych, na ogro dze -

nie sta łe na słu pach żel be to wych, z dru tem kol cza stym

pod na pię ciem. Na pis nad bra mą – „Ar be it macht frei”

(Pra ca czy ni wol nym) – któ ry jest jed nym z sym bo li obo -

zu, wy ko na li więź nio wie z ko man da ślu sa rzy pod kie row -

nic twem Ja na Li wa cza (nu mer obo zo wy 1010). �

IF, PAP
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Wy rok za fał szy we 
ze zna nia

Je den z by łych po li cjan tów Ko men dy

Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach unie win -

nio ny od za rzu tu skła da nia fał szy wych 

ze znań, czte rej po zo sta li ska za ni pra wo -

moc nie. Przed Są dem Okrę go wym w Kiel -

cach osta tecz nie za koń czy ła się spra wa

sprzed sied miu lat. 

Cho dzi o ko li zję po li cyj ne go volks wa ge -

na ven to z fia tem 126p, do któ rej do szło

we wrze śniu 2002 ro ku na jed nym z kie -

lec kich skrzy żo wań w cen trum mia sta. 

Po li cjan ci je cha li wte dy na ak cję. Przed

skrzy żo wa niem kie ru ją cy sa mo cho dem

Da riusz Ze brzow ski za trzy mał się i ru szył

do pie ro, gdy za pa li ło się

żół te świa tło. Wte dy na -

gle z le wej stro ny po czuł

ude rze nie. Z ko lei kie -

row ca fia ta twier dzi, że

był już na skrzy żo wa niu,

miał zie lo ne świa tło, gdy

na gle ude rzył w nie go

volks wa gen. We dług po li cjan tów wi nę

za stłucz kę po no sił stu dent Mar cin L.,

kie row ca fia ta. Ten twier dził, że je chał

pra wi dło wo. Spra wa kil ka mie się cy póź -

niej zo sta ła umo rzo na, ale pro ku ra tor, po -

wo łu jąc się na opi nię bie głe go, wska zy wał,

że win nym mo że być kie row ca fia ta – nie

za cho wał szcze gól nej ostroż no ści i nie uła -

twił prze jaz du sa mo cho do wi uprzy wi le jo -

wa ne mu. La tem 2003 r. sek cja RD KMP

w Kiel cach skie ro wa ła do są du grodz kie go

wnio sek o uka ra nie Mar ci na L. Sąd pierw -

szej in stan cji uznał, że kie row ca fia ta jest

win ny, ale po li cjan ci przy czy ni li się do ko -

li zji. Sąd dru giej in stan cji unie win nił go.

Po tym wy ro ku i po in ter wen cjach oj ca

Mar ci na L. kie lec ka pro ku ra tu ra okrę go wa

wsz czę ła po stę po wa nie w spra wie skła da -

nia fał szy wych ze znań przez po li cjan tów.

W oba wie przed stron ni czo ścią śledz two

zo sta ło prze ka za ne do No we go Są cza.

Osta tecz nie bie gli z In sty tu tu Eks per tyz

Są do wych w Kra ko wie usta li li, że to ra -

dio wóz ude rzył w ma lu cha, ale po nie -

waż ba zo wa li na praw do po do bień stwie, 

a wszel kie wąt pli wo ści na le ży roz strzy gać

na ko rzyć oskar żo nych, w czerw cu 2005 r.

pro ku ra tor śledz two umo rzył. Pięć mie się -

cy póź niej zmie nił zda nie i po sta wił po li -

cjan tom za rzut skła da nia fał szy wych

ze znań. W stycz niu ubie głe go ro ku zo sta -

li ska za ni na sie dem mie się cy wię zie nia

w za wie sze niu na dwa la ta i grzyw nę. Ape -

lo wa li. Sąd Okrę go wy unie win nił tyl ko

kie ru ją ce go volks wa ge nem Da riu sza 

Ze brzow skie go. De cy zję sę dzia Le szek

Grze siak uza sad niał jed ną z za sad pra wa

kar ne go, któ ra mó wi, że po dej rza ny nie ma

obo wiąz ku do star cza nia do wo du swo jej 

wi ny i nie moż na go zmu szać do sa mo -

oskar że nia. Wy rok dla czte rech po zo sta -

łych po li cjan tów zo stał utrzy ma ny. We dług 

są du po li cjan ci umyśl nie zło ży li fał szy we

ze zna nia oskar ża ją ce kie row cę fia ta o spo -

wo do wa nie ko li zji.

Męż czyź ni ode szli z Po li cji na wła sną

proś bę. �

AK

Pomówieni 
i uniewinnieni 

W grud niu 2009 r. Sąd Re jo no wy w Beł -

cha to wie unie win nił Ja na H. i Jac ka K., po -

li cjan tów z Ko men dy Po wia to wej Po li cji

w Beł cha to wie, z za rzu tu przy ję cia ko rzy ści

ma jąt ko wej. Wy rok nie jest pra wo moc ny. 

O spra wie pi sa li śmy w ma ju 2007 r. w ar -

ty ku le „Z oba wy przed ma tac twem?”.

Ocze ki wa nie na wy rok trwa ło trzy i pół 

ro ku. 

W 2006 r. obaj po li cjan ci zo sta li po mó -

wie ni przez Ja ro sła wa K., prze stęp cę wie lo -

krot nie ka ra ne go za róż ne czy ny, m.in.

za fał szy we ze zna nia. W trak cie po by tu

w aresz cie śled czym Ja ro sław K. po wie dział

pro ku ra to ro wi, że wrę czał ła pów ki po li cjan -

tom, w za mian za co po -

zwo li li mu han dlo wać

nie le gal nym al ko ho lem.

Pro ku ra tor dał wia rę

prze stęp cy i po sta wił po -

li cjan tom za rzut przyj mo -

wa nia przez okres dwa

i pół ro ku ko rzy ści ma jąt -

ko wych na łącz ną kwo tę 30 000 zło tych.

27 czerw ca 2006 r. obaj funk cjo na riu sze

na wnio sek Pro ku ra tu ry Ape la cyj nej w Ło -

dzi de cy zją Są du Re jo no we go dla Ło dzi -

-Śród mie ście zo sta li aresz to wa ni. Spra wa

wę dro wa ła z są du w Ło dzi do Beł cha to wa,

stąd do Piotr ko wa Try bu nal skie go, po tem

znów do Beł cha to wa, a po sta no wie nie

o tym cza so wym aresz to wa niu by ło prze -

dłu ża ne. 

W efek cie oby dwaj funk cjo na riu sze spę -

dzi li w aresz cie rok i dwa ty go dnie. Po pu -

bli ka cji „Po li cji 997” in ter we nio wał w ich

spra wie m.in. rzecz nik praw oby wa tel skich. 

W cią gu trzech i pół ro ku beł cha tow ska

pro ku ra tu ra zgro ma dzi ła 22 to my akt w tej

spra wie. Sąd uznał, że nie za wie ra ją one

do wo dów wi ny po li cjan tów i wy tknął pro -

ku ra tu rze licz ne błę dy i uchy bie nia

w śledz twie. W tym cza sie po ma wia ją cy po -

li cjan tów prze stęp ca zo stał ska za ny za ko -

lej ny czyn – kra dzie że sa mo cho dów. Obec -

nie od sia du je wy rok. 

Jan H. i Ja cek K. nie są już po li cjan -

ta mi. Gdy zo sta li po mó wie ni, po 20 la tach 

nie na gan nej służ by zo sta li zmu sze ni

do odej ścia. �

E.S.

Sąd uchylił naganę
O spra wie Mi ro sła wa P. z ko men dy Miej skiej

Po li cji w Tar no brze gu pi sa li śmy w ma ju 2008

w ar ty ku le „Za bój cza dys cy pli na” i w paź dzier -

ni ku 2008 r. w ar ty ku le „Czu łem się jak zwie -

rzy na”.

Po li cjan to wi te mu we

wrze śniu 2007 r. wsz czę to

po stę po wa nie dys cy pli nar -

ne o wpro wa dze nie w błąd

prze ło żo ne go, a w paź-

dzier ni ku dwa ko lej ne,

w któ rych po sta wio no mu

w su mie osiem za rzu tów.

Prze wi nie nia, ja kich zda niem prze ło żo nych

się do pu ścił, by ły na stę pu ją ce: nie wy ko na nie

po le ce nia służ bo we go do ty czą ce go zmia ny

da ty na spo rzą dzo nym do ku men cie, nie wy -

ko na nie po le ce nia służ bo we go do ty czą ce go

prze ka za nia tecz ki ope ra cyj nej do ar chi wum,

uży cie okre śle nia „nie udol ny” w sto sun ku

do prze ło żo ne go – kie row ni ka re fe ra tu, zło -

że nie skar gi do ko men dan ta miej skie go z po -

mi nię ciem dro gi służ bo wej, nie zgod ne

z prze pi sa mi prze cho wy wa nie bro ni służ bo -

wej, nie zde po no wa nie bro ni służ bo wej u dy -

żur ne go jed nost ki z chwi lą, gdy uda wał się

na zwol nie nie le kar skie i 15-mi nu to we spóź -

nie nie do pra cy. Mie siąc póź niej Mi ro sła wo -

wi P. wsz czę to na stęp ne po stę po wa nie,

przed sta wia jąc dzie wią ty już za rzut – o to, że

po mi ja jąc dro gę służ bo wą, prze słał ra port in -

for mu ją cy o nie pra wi dło wo ściach w jed no st -

ce bez po śred nio do ko men dan ta głów ne go

Po li cji.

Po stę po wa nia dys cy pli nar ne prze ciw ko po -

li cjan to wi cią gnę ły się wie le mie się cy. Część

za rzu tów umo rzo no, w efek cie zo sta ły tyl ko

dwa do ty czą ce prze cho wy wa nia bro ni służ bo -

wej we wspól nej sza fie z ko le gą oraz nie zde -

po no wa nia bro ni u dy żur ne go na czas cho ro by.

W kwiet niu 2009 r. ko men dant po wia to wy

uka rał Mi ro sła wa P. ka rą na ga ny, a ko men dant

wo je wódz ki orze cze nie pod trzy mał. 

Mi ro sław P. od wo łał się do Wo je wódz kie go

Są du Ad mi ni stra cyj ne go. 3 grud nia 2009 r.

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Rze szo -

wie uchy lił za skar żo ne orze cze nie i stwier -

dził, że nie pod le ga ono wy ko na niu do cza su

upra wo moc nie nia się wy ro ku. �

ELŻBIETA SITEK
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Regres w ujawnianiu przestępstw narkotykowych, który trwał
od połowy 2007 roku, został wreszcie zahamowany. Zagrożenie
jednak wciąż rośnie. Od stycznia do października 2009 roku
stwierdzono prawie 59 tys. przestępstw. To o 22 proc. więcej 
niż w tym samym okresie 2008 roku. 

Toefekt dzia ła nia struk tur an ty nar ko ty ko wych, któ re od po cząt ku 2009 r.

funk cjo nu ją w ko men dach wo je wódz kich, miej skich i po wia to wych. Ich

bu do wa by ła wy mu szo na: prze stęp czość nar ko ty ko wa roz ro sła się – świad -

czy ły o tym ce ny i po wszech ność nar ko ty ków, na to miast w sta ty sty ce po li cyj nej by -

ło jej co raz mniej. 

– Spa dek ujaw nio nych prze stępstw nar ko ty ko wych, tak sa mo jak ko rup cyj nych i go -

spo dar czych, nie ozna cza, że jest tej prze stęp czo ści mniej. My jej po pro stu mniej ujaw -

nia li śmy – mó wi mł. insp. Zbi gniew Sta warz, p.o. dy rek to ra Biu ra Kry mi nal ne go KGP.

Ko niecz ne by ły zmia ny. Tym bar dziej że nar ko ty ki za la ły ry nek lo kal ny, po ja wi ły

się w ma łych miej sco wo ściach i na wsiach. Za da niem struk tur by ło opa no wa nie prze -

stęp czo ści nar ko ty ko wej w te re nie, na po zio mie ko mend po wia to wych. Mia ły za jąć

się zwal cza niem sie ci di ler skich i lo kal nych pro du cen tów środ ków odu rza ją cych. I nie

oglą dać się na CBŚ, któ re zaj mu je się zwal cza niem zor ga ni zo wa nej prze stęp czo ści

nar ko ty ko wej, zwią za nej z wiel kim prze my tem i fa bry ka mi. 

PO LI CJANT – SPE CJA LI STA
– Struk tu ry się gnę ły do sa me go do łu: do ko mend po wia to wych i re jo no wych. W za leż -

no ści od wiel ko ści jed nost ki są to sa mo dziel ne sta no wi ska al bo ze spo ły/sek cje/re fe ra -

ty w ra mach wy dzia łów kry mi nal nych – mó wi Zbi gniew Sta warz. 

I tak w więk szych wo je wódz twach po wsta ły eta to we sek cje nar ko ty ko we, w mniej -

szych wy od ręb nio ne ze spo ły, w ko men dach miej skich re fe ra ty, sek cje lub ze spo ły, w ko -

men dach po wia to wych ze spo ły lub sa mo dziel ne sta no wi ska. Idea by ła ta ka, by w każ dej

jed no st ce, na każ dym szcze blu był po li cjant – spe cja li sta, któ ry zna się na spra wach

nar ko ty ko wych, po tra fi pro wa dzić roz po zna nie, a po tem po stę po wa nie i nie jest przy -

pad ko wym czło wie kiem na przy pad ko wym sta no wi sku. Tyl ko przy ta kich za ło że niach

moż na mó wić o sku tecz no ści po li cyj nych dzia łań w za kre sie zwal cza nia prze stęp czo ści

nar ko ty ko wej.

– Fakt, że gwał tow nie wzro sła licz ba prze stępstw nar ko ty ko wych, zna czy, że Po li -

cja pra cu je – mó wi Zbi gniew Sta warz. – Róż ni ca w dy na mi ce mię dzy po stę po wa nia -

mi wsz czę ty mi a prze stęp stwa mi stwier dzo ny mi w okre sie sty czeń –paź dzier nik 2009

ro ku po ka zu je, że w spra wach, któ re wsz czy na my, po tra fi my udo wod nić wię cej prze -
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Rok nowych 
struktur

Prze stęp czość nar ko ty ko wa w okre sie sty czeń–paź dzier nik 2009

58 911 – stwier dzo ne prze stęp stwa nar ko ty ko we 
16 937 – wsz czę te po stę po wa nia
21 568 – licz ba usta lo nych po dej rza nych, w tym 3021 nie let nich
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stępstw niż jed no. To nie są tyl ko po je dyn cze tra fie nia do ty czą ce po sia da nia środ ków

odu rza ją cych.

SKA LA ZJA WI SKA
O tym, że nie na ła pa niu nar ko ma nów i osób uza leż nio nych sku pi ła się Po li cja,

świadczy licz ba prze stępstw stwier dzo nych w kon kret nych ka te go riach prze stępstw.

Licz ba ujaw nio nych prze my tów wzro sła o 25 proc., a prze my tów znacz nych ilo ści

o 30 proc. Po dob nie jest, je śli cho dzi o ujaw nie nie wy twa rza nia znacz nych ilo ści nar -

ko ty ków – wzrost o 31 proc. i ujaw nie nie dużych i ma łych plan ta cji – wzrost o 25

proc. i pra wie 10 proc. 

– Te licz by po ka zu ją nie tyl ko, że Po li cja pod ję ła wy zwa nie, ale że wciąż utrzy mu -

je się bar dzo du że za po trze bo wa nie na środ ki odu rza ją ce – mó wi nad kom. Mi chał Sa -

fjań ski z Wy dzia łu Kry mi nal ne go Biu ra Kry mi nal ne go KGP. – Oczy wi ście wzro sła też

licz ba po sia da czy nar ko ty ków, ale nie dla te go, że je ste śmy ukie run ko wa ni na tę ka -

te go rię prze stępstw. Licz ba ujaw nio nych po sia da czy od zwier cie dla ska lę zja wi ska.

Po za tym więk szość tych drob nych prze stępstw o po sia da nie jest ujaw nia na przez

pion pre wen cji, np. pod czas in ter wen cji po dej mo wa nych w in nych ob sza rach prze -

stęp czo ści. 

NIE RÓW NO MIER NA PRA CA
Cho ciaż ogól no kra jo we sta ty sty ki po ka zu ją, że Po li cja dzia ła le piej, nie wszę dzie jest

tak, jak być po win no. Nie któ re jed nost ki wy bi ja ją się, ale są też ko men dy, któ re

przez dzie sięć mie się cy nie od nio sły żad nych suk ce sów w wal ce z dys try bu to ra mi

i uwa ża ją, że u nich pro ble mu prze stęp czo ści nar ko ty ko wej nie ma. A przy tym ma -

ją ujaw nio nych w trak cie re ali zo wa nia in nych spraw w te re nie wie le przy pad ków po -

sia da nia środ ków odu rza ją cych.

– Sko ro ma cie po sia da czy, to chy ba ma cie pro blem nar ko ty ko wy – mó wi im Sa -

fjań ski, któ ry jeź dzi w te ren i spraw dza efek tyw ność dzia ła nia struk tur. – No bo prze -

cież skądś ci lu dzie nar ko ty ki bio rą...

– Je że li coś dzia ła nie tak, je dzie my, spraw dza my – mó wi Zbi gniew Sta warz. – Że -

by struk tu ry an ty nar ko ty ko we wszę dzie dzia ła ły prawidłowo, po trze ba przede

wszyst kim chę ci po li cjan tów i ich prze ło żo nych. Po trze ba też cza su. Wyników nie ro -

bi się w ty dzień. Cza sem wymaga to kil ku mie się cy.

UPRA WY
Tak by ło w przy pad ku gło śnej spra wy z sierp nia 2009 ro ku. Po li cjan ci z ko men dy po wia -

to wej w Bia ło brze gach zli kwi do wa li wów czas dwie plan ta cje ma ri hu any w re zer wa cie

przy ro dy w la sach w oko li cy Bia ło brze gów Ra dom skich. Nad spra wą pra co wa li czte ry

mie sią ce. W la sach, w trud nym, bo oto czo nym mo kra dła mi, te re nie zna leź li po nad ty -

siąc krza ków ko no pi in dyj skich. Głów nym plan ta to rem oka zał się męż czy zna uro dzo -

ny w 1939 ro ku. Po ma ga li mu syn i kum pel ze wsi.

– Zna li las jak wła sną kie szeń, na pa mięć. Wy pra wia li się tam raz dzien nie – mó -

wi pod insp. Ja cek Rącz kie wicz, ko men dant po wia to wy Po li cji w Bia ło brze gach. – Ja

wy sy ła łem mo ich chło pa ków we dwóch, że by w ra zie cze go je den dru gie mu po mógł.

Ba łem się, że by się w tych ba gnach nie po to pi li. Spra wę pro wa dzi li śmy sa mi, od mo -

men tu wsa dze nia ro ślin w zie mię. 

– Praw da jest ta ka, że podobnych pro fe sjo nal nych plan ta cji zli kwi do wa li śmy bar -

dzo du żo, spo ro by ło też upraw na wła sny uży tek – mó wi Sa fjań ski. – Bo dziś nie ma

w kra ju miejsc, któ re nie by łyby za gro żo ne prze stęp czo ścią nar ko ty ko wą. Co raz wię -

cej upra w jest w ma łych miej sco wo ściach i na wsiach, czy li tam, gdzie do tych czas zja -

wi sko nar ko ma nii nie by ło zna ne. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. KPP w Białobrzegach
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Dy na mi ka prze stęp czo ści nar ko ty ko wej w okre sie 
sty czeń–paź dzier nik 2009

Wskaź nik dy na mi ki po stę po wań wsz czę tych – 105,3 proc.
Wskaź nik dy na mi ki prze stępstw stwier dzo nych – 122,2 proc.
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Townio ski z ba dań prze pro wa dzo -

nych przez In sty tut Spraw Pu -

blicz nych na gru pie 464 osób

– po li cjan tów, pro ku ra to rów, sę dziów, ku ra -

to rów są do wych i funk cjo na riu szy Służ by

Wię zien nej. Naj pierw wy lo so wa no 125 miast,

po tem kon kret ne in sty tu cje. Za da niem an -

kie te rów by ło do tar cie do osób, któ re zaj mo -

wa ły się prze stęp stwa mi z art. 62 usta wy

o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii. 

– W przy pad ku po li cjan tów zwra ca li śmy

się do ko men dan tów, że by wy zna czy li oso by,

któ re zaj mu ją się zwal cza niem prze stęp czo -

ści nar ko ty ko wej – mó wi Ewe li na Kuź micz

z ISP. – By li to więc spe cja li ści, fa chow cy

w swo jej dzie dzi nie. 

Aż 78 proc. z nich jest prze ko na nych, że

po sia da nie nar ko ty ków w każ dej ilo ści po -

win no być ka ra ne. Za to bli sko po ło wa (48

proc.) uwa ża, że eg ze kwo wa nie art. 62 nie

wpły wa na ogra ni cze nie han dlu nar ko ty ka mi.

Po zo sta li przed sta wi cie le or ga nów ści ga nia

i wy mia ru spra wie dli wo ści też nie są co

do te go prze ko na ni. 60 proc. pro ku ra to -

rów, 45 proc. sę dziów i 56 proc. ku ra to rów są -

do wych nie zga dza się z te zą, by art. 62

po ma gał w wal ce z han dlem nar ko ty ka mi. 

Po zo sta ją py ta nia. Jak wal czyć z drob ną,

osie dlo wą di ler ką bez te go ar ty ku łu? Jak

udo wod nić han del, gdy po sia da nie nar ko ty -

ków nie bę dzie ka ra ne i za rów no sprze da ją cy,

jak i ku pu ją cy bę dą za pew nia li, że ma ją je

na wła sne po trze by? Ja kie bę dą kosz ty pra cy

ope ra cyj nej?

Czy tel ni ków za pra sza my do dys ku sji. 

a.kraw czyń ska@po li cja.gov.pl �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
infografika Krzysztof Zaczkiewicz
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Art. 62 usta wy o prze ciw dzia ła niu nar -
ko ma nii
1. Kto, wbrew prze pi som usta wy, po sia -
da środ ki odu rza ją ce lub sub stan cje
psy cho tro po we, pod le ga ka rze po zba -
wie nia wol no ści do lat 3.
2. Je że li przed mio tem czy nu, o któ rym
mo wa w ust. 1, jest znacz na ilość środ -
ków odu rza ją cych lub sub stan cji psy -
cho tro po wych, spraw ca pod le ga ka rze
po zba wie nia wol no ści od 6 mie się cy
do lat 8.
3. W wy pad ku mniej szej wa gi spraw ca
pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia
wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści
do ro ku.

Karać za posiadanie?
Egzekwowanie art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kosztuje
budżet państwa blisko 80 mln zł rocznie. Poza tym, w opinii przedstawicieli
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, całkowity zakaz posiadania
narkotyków nie skutkuje zmniejszeniem problemów narkotykowych
w Polsce, nie wpływa na ograniczenie handlu i nie odstrasza potencjalnych
użytkowników narkotyków.

Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii jest skutecznym
narzędziem...

w ograniczaniu handlu narkotykami

ograniczenia używania narkotyków
wśród osób, które już używają
narkotyków (eksperymentują, używają
narkotyków okazjonalnie)

pomocy w wychodzeniu z nałogu
narkotykowego osób uzależnionych

odstraszającym potencjalnych
użytkowników narkotyków (osoby,
które jeszcze nie zażywały
narkotyków)

Opi nie po li cjan tów na te mat art. 62 ja ko na rzę dzia po li ty ki nar ko ty ko wej

źró dło: In sty tut Spraw Pu blicz nych

źró dło: In sty tut Spraw Pu blicz nych

zga dzam się          nie mam zda nia          nie zga dzam się

Czy po sia da nie nar ko ty ków po win no być ka ra ne? Opi nie po li cjan tów

Tak. Należy karać za posiadanie
każdej ilości narkotyków

Częściowo. Posiadanie nieznacznej
ilości narkotyków nie powinno być karane

Nie. Nie należy karać za posiadanie
narkotyków, niezależnie od posiadanej
ilości

87%

46%

41%

16%

43%

6%

11%

9%

6%

48%

48%

75%

51%

12% 1%
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W przetargu na mundury zimowe pojawiło się dwóch
oferentów. W obu wypadkach cena jest dużo niższa niż
poprzednio (o 17 i 14 mln zł). Postępowanie zostało
jednak unieważnione, ponieważ przedstawione przez
oferentów wzory nie spełniały wymagań określonych
w dokumentacji. 

Wsz czę to po now nie pro ce du ry zmie rza ją ce do uru cho mie nia

no we go po stę po wa nia prze tar go we go na za kup umun du ro -

wa nia zi mo we go tak, aby na przy szły se zon po li cjan ci otrzy -

ma li no we ubio ry. Tej zi my bę dą mu sie li no sić jesz cze sta re

umun du ro wa nie.

NA MIA RĘ 
– Zmie nia my spo sób za opa try wa nia funk cjo na riu szy w no we mun -

du ry – in for mu je nad kom. Piotr Ku cia, dy rek tor Biu ra Lo gi sty ki

Policji KGP. – No we umo wy z wy ko naw ca mi zo bli gu ją ich do szy cia

mun du rów na kon kret ną oso bę z imie nia i na zwi ska, a nie do tzw.

roz mia rów ki, jak to by ło prak ty ko wa ne do tej po ry. Po li cjan ci, któ rzy

do sta ną mun du ry zi mo we (a są to ci sa mi funk cjo na riu sze, któ rzy

no szą mun du ry let nie), po da dzą do kład ne swo je roz mia ry, a te tra -

fią do pro du cen tów. Je dy ny pro blem w do pa so wa niu no wych mun du -

rów do syl wet ki mo gą więc po wo do wać już tyl ko ru chy ka dro we, gdy

mun dur zo sta nie uszy ty dla ko goś, kto aku rat odej dzie ze służ by,

a na je go miej sce przyj dzie ktoś cał kiem in nej po stu ry.

WE DŁUG STOP NI CZY DA TY
We dług roz po rzą dze nia mi ni stra SWiA z 20 ma ja 2009 r. mun du ry

let nie no si się od 1 ma ja do 30 wrze śnia, zi mo we od 1 li sto pa da do

31 mar ca. Kwie cień i paź dzier nik to tzw. mie sią ce przej ścio we, kiedy

w za leż no ści od tem pe ra tu ry moż na no sić jed ne lub dru gie.

– Wiem, że jest pro blem z prze pi sa mi za bra nia ją cy mi no sze nia

mun du rów let nich zi mą – kon ty nu uje dy rek tor BLP KGP. – Ape lu -

ję więc do prze ło żo nych o zdro wy roz są dek. Za le cam zwra ca nie więk -

szej uwa gi na tem pe ra tu rę na dwo rze niż na da tę. Naj waż niej szy

mu si być kom fort pra cy po li cjan ta, a nie prze pis, któ ry i tak nie ba -

wem zo sta nie zmie nio ny. Bo i nad tym już pra cu je my. Chce my do -

pro wa dzić do ta kiej sy tu acji, aby ko men dant wo je wódz ki, czy

po wia to wy, mógł ela stycz nie pod cho dzić do te go pro ble mu.

W tym ce lu za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. lo gi sty ki

insp. An drzej Tre la wy słał pi smo do wszyst kich ko men dan tów wo je -

wódz kich ape lu ją ce o „jak naj szer sze użyt ko wa nie przez po li cjan tów

umun du ro wa nia no we go wzo ru”. Cho dzi o to, że je śli tem pe ra tu ra

na to po zwa la, moż na no sić mun du ry let nie (no we) tak że w grud -

niu czy stycz niu.

W LET NICH ZA GO RĄ CO 
Wie le za strze żeń po li cjan tów wzbu dzi ły no we bu ty i spodnie, któ re

mu sie li za kła dać w let nie upa ły. Pro blem wziął się stad, że po li cjan -

tom przy słu gu ją dwa ro dza je bu tów let nich i dwa ro dza je spodni.

Jed ne, cie plej sze, prze zna czo ne do trze wi ków, i dru gie, ty po wo let -

nie – do pół bu tów. Ze wzglę du na ogra ni cze nia bu dże to we po li cjan -

ci do sta li w 2009 r. tyl ko tę cie plej szą wer sję. I stąd wzię ły się

na rze ka nia, że w upał nie da się w nich peł nić służ by oraz obec -

na ocho ta, aby wła śnie w tych spodniach i bu tach wy cho dzić do służ -

by mi mo ka len da rzo wej zi my. Dru gi kom plet spodni i bu tów, prze -

zna czo ny wła śnie na upal ne dni, po li cjan ci do sta ną tak że w ro ku

bie żą cym.

– Te no we ele men ty umun du ro wa nia chce my mieć go to we w maju

– mó wi dy rek tor Piotr Ku cia. – Tra fią do tych po li cjan tów, któ rzy 

no szą no we mun du ry i bę dą mo gli w za leż no ści od tem pe ra tu ry za -

kła dać to, w czym im bę dzie wy god nie i nie za go rą co. We wrze śniu

już zo sta ły prze te sto wa ne i choć mia ły bar dzo du żo ocen po zy tyw -

nych, ze szcze gól ną uwa gą od no si my się do wszyst kich uwag kry -

tycz nych. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra
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Mundurowe nieporozumienia

Nowe mundury zimowe wciąż
na etapie przetargu
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Ile udało się Policji oszczędzić w 2009 roku?
– Efekt ra cjo na li za cji na szych wy dat ków

to oko ło 168 mln zł, któ re uda ło się za osz -

czę dzić. To o 13 mln wię cej, niż po cząt ko -

wo za kła da li śmy.

Co nam te pie nią dze da ły?
– Bar dzo wie le. Dzię ki tym pie nią dzom

mo gli śmy zre ali zo wać wszyst kie te ce le, któ -

re są isto tą funk cjo no wa nia Po li cji. Mo gli śmy

tak że ochro nić przy ję te na po cząt ku ro ku

przez KGP wszyst kie prio ry te ty lo gi stycz ne

i fi nan so we. Pen sje wy pła ca li śmy na bie żą -

co. Wbrew te mu, co wie lu wró ży ło – nie za -

bra kło na pa li wo do ra dio wo zów, po kry li śmy

tak że kosz ty bie żą ce funk cjo no wa nia jed no -

stek. Ra cjo na li za cja to no we po dej ście do za -

rzą dza nia kosz ta mi i za so ba mi na szej fir my.

Po raz pierw szy w hi sto rii pol skiej Po li cji 

do kład nie wy li czy li śmy kosz ty funk cjo no wa -

nia, po rów na li śmy je i oka za ło się, że wie le

wy dat ków prze kra cza sen sow ną mia rę. Zro -

bi li śmy to, co każ dy w swo im bu dże cie do -

mo wym zro bił by już daw no. Je że li coś

ku pu ję, to spraw dzam na bie żą co, czy pła cę

naj niż szą ce nę. Roz po czy na jąc in we sty cję,

mu szę mieć pew ność, że stać mnie na nią.

Po dej mo wa nie de cy zji bez zwra ca nia uwa gi

na kosz ty jest dla mnie nie do za ak cep to-

wa nia. 

Mówi się, że bezpieczeństwo musi
kosztować…

– I nikt te go nie kwe stio nu je. My tych 

za osz czę dzo nych pie nię dzy ni ko mu nie od -

da je my. Przede wszyst kim dzię ki te mu, co

za osz czę dzi li śmy, prze trwa li śmy bar dzo

trud ny rok 2009. Ana li zy, któ re prze pro wa -

dzi li śmy, po ka za ły miej sca ab sur du, miej sca

mar no tra wie nia środ ków, cza su i pra cy, bo

czym in nym, je śli nie ab sur dem by ły np.

sław ne nor my spa la nia pa li wa. Z ta ki mi ab -

sur da mi wal czy li śmy i jesz cze wal czy my.
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Jeszcze o cięciu

O oszczędnościach w 2009 roku 
i budżecie na 2010 rok
rozmawiamy z insp. Andrzejem
Trelą, zastępcą komendanta
głównego Policji ds. logistyki
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Nie ste ty, wcze śniej Po li cja sa ma stwo rzy ła

sys te my utrud nia ją ce pra cę, i to wca le nie

oszczęd no ścio we. Pa mię taj my, że 90 pro cent

de cy zji, któ re ma ją skut ki fi nan so we, to de -

cy zje prze ło żo nych, nie po li cjan tów. Po li -

cjant, któ ry wy ko nu je czyn no ści po li cyj ne,

nie po wi nien mieć dy le ma tu, czy stać go

na pod ję cie czyn no ści. 

Na czym oszczędziliśmy najwięcej? 
– Na tym, co kosz tu je naj wię cej. O 77,7

mln zł zmniej szy ły się kosz ty trans por tu,

a prze je cha li śmy 355 mln km – czy li nie

mniej niż w po przed nich la tach. Prze je cha -

nie jed ne go ki lo me tra sta nia ło śred nio z 90

do 70 gro szy. Ma te ria ły pęd ne i sma ry – po -

nad 34 mln zł oszczęd no ści, bo nie ma sta -

rych sa mo cho dów, nie ma prze pa łów

itp. 8300 no wych sa mo cho dów za si la nych

ole jem na pę do wym za stą pi ło zu ży te, awa ryj -

ne po jaz dy, w tym po lo ne zy i fur go ny za si la -

ne ben zy ną. Ob ni ży li śmy kosz ty utrzy ma nia

obiek tów prze zna czo nych na po trze by trans -

por tu. Uru cho mi li śmy 32 sta cje ser wi so we

fia ta du ca to i 29 sta cji mar ki KIA. Ob słu ga

tech nicz na i na pra wy wy ko ny wa ne są obec -

nie we wła snym ser wi sie, a nie u do staw cy. 

16 mln zł mniej kosz to wa ły po stę po wa nia

przy go to waw cze, a prze cież sku tecz ność ści -

ga nia spraw ców prze stępstw ro śnie. Utrzy ma -

nie nie ru cho mo ści da ło 7 mln zł oszczęd no ści

w po rów na niu z ro kiem po przed nim. A pa -

mię taj my, że gdy by śmy nie ra cjo na li zo wa li

tych wy dat ków, one wciąż by ro sły. 

Prze gląd sta nu po sia da nia wy ka zał, że Po -

li cja ma 137 zbęd nych nie ru cho mo ści,

na któ rych jest oko ło 300 obiek tów – ich

utrzy ma nie kosz tu je du że pie nią dze.

Do ko na li śmy też prze glą du nie ru cho mo -

ści pod ką tem moż li wo ści prze pro wa dze nia

ter mo mo der ni za cji obiek tów i po zy ska nia,

przy ist nie ją cych ogra ni cze niach fi nan so -

wych, wspar cia tych za mie rzeń z fun du szy

po za po li cyj nych. Przy kła dem do bre go dzia -

ła nia mo że być pro jekt KWP w Bia łym sto ku

pn. „Ter mo mo der ni za cja wy bra nych bu dyn -

ków sie dzib na te re nie wo je wódz twa pod la -

skie go” o war to ści po nad 16 mln zł. Zo stał

on za kwa li fi ko wa ny do fi nan so wa nia w ra -

mach IX Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk -

tu ra i Śro do wi sko (Ter mo mo der ni za cja

bu dyn ków ad mi ni stra cji pu blicz nej).

Nie któ re wo je wódz twa ra cjo na li zu ją kosz -

ty po mi strzow sku, np. Ka to wi ce, Wro cław,

Byd goszcz, Rze szów, Go rzów, Gdańsk, Lu -

blin, Opo le czy Bia ły stok, któ ry star to wał

z bar dzo wy so kich kosz tów. 

A komenda główna? Wiosną zapowiadał
Pan, że zaczynamy od siebie.

– Tak też się dzie je. W Ko men dzie Głów -

nej Po li cji za miast pla no wa nych 16 mln zł 

za osz czę dzi li śmy 23 mln zł. Na tym jed nak

nie ko niec.

Na przy kład na te le fo ny ko mór ko we

w 2010 r. wy da my w KGP po ło wę te go, co

w 2009 r. (600 tys. zł za miast 1,2 mln zł).

Podob nie na te le fo nię sta cjo nar ną. I wca le

nie bę dzie my za bie rać te le fo nów, czy wpro -

wa dzać li mi tów na pro wa dze nie roz mów

służ bo wych. Ry nek jest kon ku ren cyj ny. Kon -

kret ne ko rzy ści przy no si sto so wa nie prze tar -

gów nie ogra ni czo nych, ale wszę dzie tam,

gdzie jest to tyl ko moż li we, sto su je my tzw.

au kcję in ter ne to wą. Wszyst ko w ce lu uzy ska -

nia mak sy mal nych upu stów ce no wych. 

Oszczęd no ści osią gnę li śmy tak że w za rzą -

dza nych przez ko men dę głów ną sys te mach

cen tral nych. Na przy kład ogól no pol ski sys -

tem łącz no ści krót ko fa lo wej zra cjo na li zo wa -

li śmy po przez zmniej sze nie licz by obiek tów

oraz środ ków tech nicz nych, za cho wu jąc je go

za sad ni czą funk cjo nal ność. Za pew ni to rocz -

nie oko ło 1,44 mln zł oszczęd no ści.

Za miast do tych cza so we go przy dzia łu po jaz -

dów i kie row ców do po szcze gól nych biur

utwo rzy li śmy ko lum nę trans por to wą, z za da -

niem ob słu gi ca łej Ko men dy Głów nej Po li cji.

Te sa me za da nia re ali zu je mniej sza licz ba

osób i mniej sa mo cho dów – kosz ty znacz nie

mniej sze. Zmie ni li śmy sys tem i za sa dy ochro -

ny obiek tów – za da nie to re ali zu ją obec nie

pra cow ni cy Po li cji, a nie, jak przed tem, po li -

cjan ci.

Ra cjo na li zu je my też kosz ty ener gii, bo sta -

no wi ona (ener gia ciepl na, elek trycz na itd.)

naj więk szy skład nik kosz tów utrzy ma nia 

nie ru cho mo ści. Sza cu je my, że o 15, mo że na -

wet 20 pro cent ob ni ży my w KGP koszt ener gii

elek trycz nej (o tym pi sze my na str. 12 – red.).

Czy KPP/KMP, zgodnie z zapowiedziami,
będą wreszcie miały swoje budżety?

– Ko men dan ci po wia to wi i miej scy nie 

bę dą for mal nie dys po nen ta mi III stop nia, ale

bę dą mo gli dys po no wać swo imi bu dże ta mi.

Ko men dan ci wo je wódz cy do sta li po le ce nie

zbu do wa nia pla nów fi nan so wych dla

KMP/KPP. Ich ob słu ga po zo sta nie jed nak

w jed nost kach szcze bla wo je wódz kie go.

KMP/KPP nie bę dą mia ły wła snej księ go wo -

ści, ale bę dą mog ły prze su wa ć środ ki. 

To no wy spo sób za rzą dza nia bu dże tem.

No wy al go rytm na li cza nia fun du szu na wy -

dat ki rze czo we bie rze pod uwa gę kosz ty

pod sta wo we, w tym wskaź nik in fla cji oraz

fakt, czy da ne wo je wódz two pro wa dzi ba da -

nia np. DNA na rzecz in nych wo je wództw.

Wy łą czy li śmy skład ni ki, na któ re KWP nie

ma ją wpły wu (la bo ra to ria, mun du rów ka, fun -

dusz świad czeń). Bra li śmy pod uwa gę po -

ziom wy dat ków na trans port, utrzy ma nie

obiek tów itp. Je śli ja kieś wy dat ki by ły nie ra -

cjo nal nie za wy żo ne, tnie my je. 

Za ło ży li śmy, że w ca łym kra ju na tzw. rze -

czów kę dla KWP i KPP po trze bu je my nie

mniej niż 870 mln zło tych. W naj lep szej sy -

tu acji bę dą te wo je wódz twa, któ re le piej za -

rzą dza ją swo imi kosz ta mi. Te bę dzie stać

na naj wię cej. In ne, któ re z oszczę dza niem

so bie do tąd nie ra dzi ły, bę dą mu sia ły się 

te go na uczyć.

Rozumiem, że tak naprawdę to komendanci
wojewódzcy będą dysponowali budżetami
komendantów powiatowych/miejskich,
na ich wniosek.

– Zmia ny od no szą po zy tyw ny sku tek wte -

dy, kie dy jak naj wię cej osób jest w nie za an -

ga żo wa nych. Wpro wa dzam ja sne re gu ły. Da ję

środ ki i mó wię: spraw dzam. Dzi siaj trze ba

być me ne dże rem. Do bry ko men dant miej ski

czy po wia to wy to ta ki, któ ry za rzą dza, a nie

tyl ko ad mi ni stru je. Za rzą dza nie wy ma ga

rów nież od wa gi, ad mi ni stro wa nie – nie.

Trze ba ana li zo wać po ziom ry zy ka. Każ dy

prze ło żo ny ro bi to co dzien nie. Po to, że by

zga dza ło się nie tyl ko na pa pie rze, ale i

w ży ciu. 

Jakie jeszcze zmiany czekają nas 
w 2010 roku?

– W stycz niu po nad 400 po li cjan tów

oraz 485 pra cow ni ków ze szkół Po li cji,

z trans por tu, ochro ny obiek tów przej dzie

do służ by i pra cy w ko men dach miej skich

i po wia to wych oraz ko mi sa ria tach Po li cji.

W 2009 ro ku ra cjo na li zo wa li śmy te ob sza ry,

któ re ge ne ru ją naj więk sze kosz ty. W ro -

ku 2010 za cznie my uwal niać pew ne wy dat -

ki, np. na szko le nia, któ re w ro ku bie żą cym 

by ły z ko niecz no ści ogra ni czo ne. Oczy wi ście

pod wa run kiem, że nie przej dzie my z du ży -

mi zo bo wią za nia mi z ro ku 2009. Za rzą -

dza nie kosz ta mi jest pro ce sem cią głym.

Z chwi lą, gdy po now nie prze sta nie my li czyć

kosz ty, szyb ko wró ci my do sta nu po przed -

nie go.

Czy można jeszcze bardziej oszczędzać,
na przykład w informatyce, gdzie wydatki
na programy i licencje okrojono w 2009
roku o 2/3? To boli.

styczeń 2010 r.       POLICJA 997 Logistyka  TYLKO SŁUŻBA 11

Ile by ło, ile bę dzie

Pła ce i po chod ne
2009 – 6 246 051 000 zł 
(w tym 370 471 000 z mo der ni za cji)
2010 – 6 344 291 000 zł

Fun dusz wy dat ków rze czo wych
2009 – 751 141 000 zł
2010 – 829 763 000 zł 
wszyst kie kwo ty brut to

�
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W grudniu 2009 r. w KGP
zakończył się sukcesem proces
zmian związanych z zakupem
energii elektrycznej wraz z zakupem
usługi jej dystrybucji. Oszczędności
mogą sięgać 3/4 mln zł.

Służ by tech nicz ne BLP KGP prze pro -

wa dzi ły we współ pra cy z fir mą au dy -

tor ską ana li zę wa run ków tech nicz nych

oraz eko no micz nych do staw ener gii elek -

trycz nej we wszyst kich obiek tach służ bo -

wych KGP. W opar ciu o wy ni ki ana li zy

pod ję to de cy zję o ogło sze niu prze tar gu

na za kup ener gii elek trycz nej w 2010 r.

W prze tar gu, oprócz do tych cza so we go

sprze daw cy, ofer ty zło ży ły jesz cze dwie fir -

my po sia da ją ce kon ce sję na sprze daż ener -

gii elek trycz nej. 2 grud nia 2009 r. zo stał

wy ło nio ny sprze daw ca, któ ry za pro po no wał

naj ko rzyst niej sze wa run ki han dlo we. Ozna -

cza to, że w br. za ener gię elek trycz ną KGP

za pła ci, w wa run kach po rów ny wal nych, na -

wet o 20 proc. mniej niż w roku 2009. 

To efekt m.in. au dy tu elek tro ener ge tycz -

ne go dla obiek tów KGP oraz wdro że nia

tech nicz nej czę ści spe cy fi ka cji istot nych

wa run ków za mó wie nia (SIWZ) dla prze tar -

gu na scen tra li zo wa ny za kup ener gii elek -

trycz nej.

KO NIEC Z MO NO PO LEM
Pol skim stan dar dem w re la cjach po mię dzy

przed się bior stwem ener ge tycz nym a od -

bior cą koń co wym jest umo wa kom plek-

so wa, któ ra skła da się z dwóch umów. Za -

wie ra na jest ze sprze daw cą ener gii elek -

trycz nej na jej za kup i jed no cze śnie

upo waż nia sprze daw cę do za war cia w na -

szym imie niu umo wy z ope ra to rem sys te -

mu dys try bu cyj ne go (OSD) o do star cza nie

ener gii elek trycz nej. 

Do 2007 r. ry nek ener gii elek trycz nej był

ryn kiem mo no po li stycz nym. W ro ku 2007,

po im ple men ta cji w usta wie Pra wo ener ge -

tycz ne Dy rek ty wy UE 2003/54/WE roz dzie -

la ją cej ry nek ener gii elek trycz nej na sprze daż

i jej dys try bu cję, w od ręb nie funk cjo nu ją cych

przed się bior stwach ener ge tycz nych każ dy

od bior ca otrzy mał fak tu rę od no we go pod -

mio tu, któ ry stał się stro ną umo wy w ra mach

kon ty nu acji pod pi sa nej wcze śniej umo wy

kom plek so wej. 

Spo wo do wa ło to, w ob li czu ro sną cych cen

dys try bu cji ener gii elek trycz nej, że kwe stia

nie po praw nie do bra nych mo cy umow nych

sta ła się rów nie waż na, jak nie po praw nie

do bra na gru pa ta ry fo wa. Te pa ra me try ma ją

zde cy do wa ny wpływ na na sze re la cje

z OSD, ale rów nież mo gą mieć zna cze nie

dla okre śle nia re la cji ze sprze daw cą ener gii

elek trycz nej.

OSZCZĘD NO ŚCI
KGP w 2009 r. za ener gię elek trycz ną pła ci ła

śred nio 296,51 zł/MWh (net to) i na le ża ło li -

czyć się z tym, że w 2010 r. ce ny ener gii elek -

trycz nej wzro sną o oko ło 10–15 proc. Śred nia

ce na w przy pad ku wzro stu o 10 proc. wy nio -

sła by praw do po dob nie oko ło 325 zł/MWh.

Prze pro wa dzo ny wy bór sprze daw cy do pro wa -

dził do te go, że KGP w br. bę dzie ku po wa ła

ener gię elek trycz ną w śred niej ce nie net to –

253,71 zł/MWh. I bę dzie to sta ła ce na w okre -

sie obo wią zy wa nia umo wy dla poszcze gól nych

grup ta ry fo wych. Za tem wy ło nie nie sprze -

daw cy ener gii elek trycz nej w po stę po wa niu

prze tar go wym, przy bar dzo ostroż nym pro -

gno zo wa niu wzro stu cen ener gii elek trycz nej

w br., mo że dać oszczęd ność rzę du 740 tys. zł. 

W Wiel kiej Bry ta nii i w kra jach skan dy -

naw skich od bior cy koń co wi ak tyw nie ba da -

ją kie ro wa ne do nich ofer ty. Skut kiem te go

ma my tam do czy nie nia z czę sty mi zmia na -

mi sprze daw ców. Pol scy przed się bior cy

i przed się bior stwa ener ge tycz ne do pie ro

uczą się za cho wań na zli be ra li zo wa nym ryn -

ku ener ge tycz nym. �

in for ma cja BLP KGP 
oprac. TN
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Megawaty nie na straty

– Zde cy do wa na więk szość tych pro gra mów i li cen cji do ty czy opro -

gra mo wa nia, któ re ma swo je od po wied ni ki open so ur ce, co nie wy ma -

ga po no sze nia żad nych kosz tów. Róż ni ce w funk cjo nal no ści są

nie zau wa żal ne dla zde cy do wa nej więk szo ści użyt kow ni ków. Za nad -

to przy zwy cza ili śmy się uwa żać za nie zbęd ne ta kie opro gra mo wa nie,

któ re go moż li wo ści wy ko rzy sty wa ne są w oko ło 5 pro cen tach. To ty -

po wy przy kład strze la nia z ar ma ty do wró bla.

Chce my zre for mo wać wy dat ki na in for ma ty kę w ro ku 2010. Utrzy -

ma nie KSIP i KCIK nie mu si kosz to wać po nad 40 mln zł rocz nie.

W in for ma ty ce za du żo kosz tu je nas sa ma go to wość do na praw i in -

nych usług, a ma ło zo sta je na roz wój. 

Fun dusz re pre zen ta cyj ny i wie le in nych nie prio ry te to wych wy dat -

ków też okro ili śmy. Wy dat ki mu szą mieć swo je miej sce w „ko lej ce”,

tak jak w bu dże cie do mo wym.

Ile pieniędzy zagwarantowano w budżecie Policji w 2010 roku? 
Jak to się ma do ubiegłorocznego budżetu? 

– Na pła ce i po chod ne w bu dże cie za pi sa no 6,3 mld zło tych, w tym

około 96 mln zł na uwol nie nie 2 ty się cy wa ka tów. Na świad cze nia 

po za pła co we prze zna czo no – jak po przed nio – oko ło 290 mln zło tych.

Na wy dat ki rze czo we tro chę przy by ło: po nad 829 mln zł, przy 751 mln

w ubie głym ro ku. Ze środ ków pro gra mu mo der ni za cji bę dzie my 

mie li 352,5 mln zł, któ re w ca ło ści prze zna czy my na wy dat ki rze czo -

we, w tym 125 mln zł na użyt ko wa ne już sa mo cho dy.

Ile pochłoną ubiegłoroczne zobowiązania, w tym te wobec
policjantów? 

– Dziś, 18 grud nia, mi ni ster fi nan sów pod pi sał de cy zję o tym, że

plan fi nan so wy Po li cji na 2009 rok zo sta nie zwięk szo ny o 121 982

tys. zło tych. To po zwo li nam zre ali zo wać wszyst kie za le głe świad -

cze nia po za pła co we dla po li cjan tów, we dług sta nu na 30 li sto pa da.

Wciąż za bie ga my o do dat ko we środ ki na 2009 rok, by pokryć wszelkie

zobowiązania wobec policjantów w służbie i tych, którzy odeszli na

emeryturę. Jeśli chodzi o wydatki rzeczowe, w rok 2010 wej dzie my

ze zo bo wią za nia mi oko ło 30 mln zło tych. 

Pa mię taj my, że rok ubie gły roz po czy na li śmy z 79 mln zł zo bo wią -

zań na sa mym fun du szu wy dat ków rze czo wych. 

Czy w tej sytuacji funkcjonariusze i pracownicy Policji mogą liczyć
na jakiekolwiek podwyżki w 2010 roku?

– W za ło że niach kon stru owa ne go bu dże tu pań stwa na 2010 rok

pod wy żek nie uwzględ nio no. To nie ste ty tak że efekt kry zy su, z któ -

re go, mam na dzie ję, już wy cho dzi my. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �

IRE NA FE DO RO WICZ
roz mo wa zo sta ła prze pro wa dzo na 18 grud nia 2009 r.

zdj. Andrzej Mitura

�
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„KSIP przyjazny dla użytkowników”
– konkurs pod tym tytułem,
ogłoszony 7 lipca 2009 r.
na stronach internetowych KGP oraz
Biura Łączności i Informatyki, został
w grudniu rozstrzygnięty. 

Po mysł kon kur su wziął się stąd, że nie -

ustan nie od 7 lat rozbudowywany Kra -

jo wy Sys tem In for ma cji Po li cyj nej

stawał się dla użytkownika końcowego coraz

trudniejszy w obsłudze. Na kon kurs wpły nę -

ło 8 prac, z cze go ko mi sja wy bra ła 4 naj lep sze

i za pro si ła ich twór ców do KGP na spo tka nie

3 grud nia 2009 r. 

An drzej To biasz, eme ry to wa ny po li cjant

z KGP, mł. insp. Woj ciech Za mor ski z KWP

w Kra ko wie, pod insp. Ar ka diusz Po piół i mł.

asp. Pa weł Sta ni szew ski z KWP w Szcze ci -

nie oraz kom. Ja cek Dy ny siuk z BŁiI KGP

za pre zen to wa li swo je po my sły na roz wią za -

nie pro ble mu KSIP. Wszyst kie by ły bar dzo

no wa tor skie i pro po nu ją ce wie le war tych 

do za sto so wa nia po my słów, za któ re ser decz -

nie po dzię ko wał ich twór com insp. An drzej

Tre la, za stęp ca ko men dan ta głów ne go 

Po li cji ds. lo gi sty ki. 

4 PO MY SŁY
W pierw szej za pre zen to wa nej pra cy Andrzej

To biasz pro po no wał m.in.: wy so ki po ziom

do stęp no ści do KSIP przez za sto so wa nie

czy tel ne go in ter fej su i prze glą dar ki www, ła -

twą roz bu do wę sys te mu, je go zgod ność ze

świa to wy mi stan dar da mi, po nad to KSIP tań -

szy w utrzy ma niu, ser wi so wa niu i roz wo ju,

nie za leż ny od do staw ców sprzę tu i apli ka cji.

ROZ PRO SZE NIE DA NYCH
Naj bar dziej no wa tor skie roz wią za nia za pro -

po no wa li pod insp. Ar ka diusz Po piół i mł. asp.

Pa weł Sta ni szew ski z KWP w Szcze ci nie. Ich

kon cep cja po le ga ła na roz pro sze niu da nych

KSIP na wielu ser we rach (o czym użyt kow -

nik koń co wy pod czas ko rzy sta nia z KSIP na -

wet by nie wie dział), bez cen tral nej ba zy.

Każ da grupa osobno zlokalizowanych ser -

werów ob słu gi wał aby da ny te ren. W za leż no -

ści od ich ob cią że nia do da wa ło by się je lub

odej mo wa ło. Osob ny ser wer stwo rzo no by w

celu udzie la nia in for ma cji po li cjan tom pod -

czas pa tro li (tyl ko „tak” lub „nie” na za py ta -

nie, czy da na oso ba jest po szu ki wa na. To

sa mo do ty czy ło by po jaz dów itp.). Jed nak

przy tak no wa tor skim po dej ściu mo gły by wy -

stą pić spo re trud no ści tech nicz ne, któ rym

trud no by ło by za ra dzić.

IN TE LI GENT NA SZY NA
Mł. insp. Woj ciech Za mor ski, na czel nik Wy -

dzia łu Łącz no ści i In for ma ty ki z Kra ko wa (któ -

ry swą pra cę przy go to wał wraz z Krzysz to fem

Ant cza kiem – nie obec nym na spo tka niu

w KGP) wy szedł z za ło że nia, że obec na funk -

cjo nal ność sys te mu KSIP tkwi ko rze nia mi

w tren dach sprzed 7 lat, kie dy system był

tworzony. Za pro po no wał zmia nę ar chi tek tu ry

sys te mu opar tej na usłu gach SOA (Se rvi ce

Orien ted Ar chi tec tu re) oraz za sto so wa nie in -

te li gent nej szy ny ESB (En ter pri ce Se rvi ce

Bus). Jej dzia ła nie po le ga na tym, że użyt kow -

nik za da je py ta nie, a in te li gent na szy na wie,

gdzie to py ta nie prze słać. Kon ku ren cyj ność do -

staw ców szyn da nych jest ogrom na. Moż -

na więc wśród nich wy bie rać tych, którzy

za ofe ru ją naj ko rzyst niej szą ce nę i naj lep szy pro -

dukt. Dla zwięk sze nia bez pie czeń stwa z ko lei

za pro po no wał za sto so wa nie sta cji NC (Ne -

twork Com pu ter), po wo du ją cych, że da nych

nie ma w kom pu te rze, są na ser we rach i przez

to nie moż na ich ukraść, prze nieść na USB itp).

Po nad to mie sza ny out so ur cing (czy li współ pra -

ca Po li cji i part ne rów ze wnętrz nych). Wszyst -

ko to ra zem przy nio sło by 70 proc. oszczęd no ści. 

KRÓT KIE ZA PY TA NIA
Ja cek Dy ny siuk z BŁiI KGP tak że za pro po -

no wał po dob ne roz wią za nia – szy na da nych,

wpro wa dze nie krót kich za py tań (w ro dza ju

„hit – no hit”) i wy ko rzy sta nie do bu do wy

nowego te go, co już jest, a tak że bu do wa za -

pa so we go cen trum da nych, uła twie nie w re -

je stra cji do sys te mu.

Roz strzy gnię cie kon kur su na stą pi ło

15 grud nia ub.r. Wy bra no po mysł mł. insp.

Woj cie cha Za mor skie go i Krzysz to fa Ant cza -

ka z KWP w Kra ko wie.

WSZY SCY NA GRO DZE NI
– Ich pra ca kon kur so wa jed no myśl nie zo sta -

ła uzna na przez ko mi sję oce nia ją cą za naj bar -

dziej spój ną, rze czo wą i kom plet ną – mó wi

mł. insp. Ra do sław Chi nal ski, p.o. dy rek to ra

BŁiI KGP. – Za wie ra grun tow ną ana li zę pre -

zen to wa ne go roz wią za nia oraz uwzględ nia

wie le pro po zy cji opar tych na obec nych

tren dach w bu do wie zło żo nych sys te mów

in for ma tycz nych. Rów nież pre zen ta cja roz -

wią za nia w trak cie obro ny prac po twier dzi -

ła ob szer ną wie dzę au to rów w za kre sie

te le in for ma ty ki, zna jo mość ob sza rów po -

wią za nych z KSIP oraz wy ka za ła za sad ność

przed sta wio ne go roz wią za nia, któ re nie wąt -

pli wie mo gło by się przy czy nić do uspraw -

nie nia i po pra wy wy daj no ści klu czo we go

sys te mu in for ma cyj ne go Po li cji. 

Dru gie rów no rzęd ne na gro dy otrzy ma li

po zo sta li uczest ni cy kon kur su – kon ty nu uje

dy rek tor. – Au to rzy tych prac zo sta li wy róż -

nie ni za po my sło wość, ogrom ny wkład pra cy,

za an ga żo wa nie, wy ka za ne za in te re so wa nie

oraz ol brzy mi za sób wie dzy. Za pro po no wa ne

przez au to rów roz wią za nia i kie run ki zmian

bę dą mo gły zo stać wy ko rzy sta ne do mo dy fi -

ka cji sys te mu i z pew no ścią przy czy nią się

do zop ty ma li zo wa nia kosz tów utrzy ma nia

oraz po pra wy wy daj no ści KSIP. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI 
zdj. An drzej Mi tu ra
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Czym za słu żył so bie in spek tor Jó zef

Mię so wicz na tak ha nieb ną opi nię,

nie god ną pol skie go ofi ce ra, a już

zwłasz cza tak wy so kiej ran gi? Czy by ły to za -

rzu ty uza sad nio ne, czy tyl ko chęć zwy kłe go

„do ko pa nia” po li cji przez nie przy ja zne jej

śro do wi ska dzien ni kar skie? 

DZIU RA WA GRA NI CA
Po czą tek lat dwu dzie stych ubie głe go wie ku

na Kre sach Wschod nich to cza sy nie ustan ne -

go ter ro ru, z któ rym nie mo gła so bie po ra dzić

ów cze sna ad mi ni stra cja pań stwo wa. Nie -

szczel na gra ni ca umoż li wia ła ła twe prze ni ka -

nie do Pol ski licz nym so wiec kim ban dom.

Mno ży ły się na pa dy na przy gra nicz ne mia -

stecz ka i wsie, mor do wa no osie dla ją cych się

tu Po la ków, bez prze szkód roz wi ja no ko mu -

ni stycz ną agi ta cję. Nie do opa no wa nia by ła

rów nież po spo li ta kon tra ban da. Wszyst kie te

dzia ła nia mia ły je den cel: wy ka zać, że pol ska

ad mi ni stra cja jest nie udol na, bo nie po tra fi

za gwa ran to wać bez pie czeń stwa swo im oby -

wa te lom i za pew nić spo ko ju na od zy ska nych

zie miach.

Od po wia da jąc na wzma ga ją cą się ak tyw -

ność or ga ni za cji wy wro to wych, in spi ro wa -

nych przez ZSRR (cze go licz ne do wo dy

do star czał nasz wy wiad woj sko wy), wła dze

pol skie na si li ły po lo ni za cję kre sów. Na dal

jed nak bra ko wa ło for ma cji, któ ra mo gła by

sku tecz nie za bez pie czyć gra ni cę wschod nią

przed nie chcia ny mi go ść mi. Nie speł ni li

ocze ki wań ani żoł nie rze puł ków Strzel ców

Gra nicz nych, peł nią cy tam służ bę od za koń -

cze nia woj ny pol sko -bol sze wic kiej, ani Ba ony

Cel ne wspie ra ne przez Po li cję Pań stwo wą.

Tak że de cy zja Ra dy Mi ni strów (prze for so wa -

na w ma ju 1923 r. przez ów cze sne go mi ni stra

spraw we wnętrz nych ge ne ra ła Wła dy sła wa

Si kor skie go) o cał ko wi tym po wie rze niu

ochro ny gra ni cy wschod niej po li cyj nej for ma -

cji oka za ła się nie wy pa łem. Po rocz nych nie -

uda nych do świad cze niach ge ne rał Si kor ski

pi sał roz cza ro wa ny (w li ście do pre mie ra

Wła dy sła wa Grab skie go): Sto sun ki na na szym
po gra ni czu wschod nim mu szą być pod da ne ra -
dy kal nej i na tych mia sto wej re wi zji. Z fak tu, że
bol sze wi cy pro wa dzą tam z na mi za cie kłą, 
pod jaz do wą woj nę, mu si my wy cią gnąć od po -
wied nie wnio ski. Sła ba, względ nie zła ad mi ni -
stra cja, zde mo ra li zo wa na po li cja, któ rej
człon ko wie za wo do wo pi ją i z ro dzi na mi
prze cho dzą do Ro sji So wiec kiej (podkr.

mo je – J. Pac.), kom plet ny brak au to ry te tu pań -
stwa wśród lud no ści miej sco wej, to le ro wa nie
jaw nych pod że gi wań do za mie szek, wszyst ko to
przy go to wu je do sko na ły grunt pod na pa dy bol -
sze wic kie na kre sach wschod nich. Na pa dów
tych nie zwal czy woj sko uży wa ne do ryw czo.

A jak mia ła to zro bić po li cyj na for ma cja,

zre du ko wa na rzą do wy mi de cy zja mi o po ło -

wę (do ok. 10 tys. funk cjo na riu szy), uzbro jo -

na w sta re ro syj skie ka ra bi ny, po zba wio na

środ ków trans por tu i łącz no ści, ma ją ca do

ochro ny ob szar o dłu go ści bli sko 2 tys. ki lo -

me trów?

KWA TE RY W KUR NI KACH
Ge ne rał Wła dy sław Si kor ski ja ko szef MSW,

a póź niej pre mier Rze czy po spo li tej, do sko -

na le zda wał so bie spra wę, że stan za gro że nia

na gra ni cy wschod niej nie wy ni kał ani z nad -

mia ru spo ży wa ne go przez po li cjan tów al ko -

ho lu, ani od no to wy wa nych wśród nich – nie

tak znów czę stych – przy pad ków ko rup cji

czy de zer cji. Bo te go ro dza ju zda rze nia nad -

zwy czaj ne mia ły miej sce tak że w in nych sko -

sza ro wa nych for ma cjach sta cjo nu ją cych

na Kre sach RP. Śle dząc re la cje po li cjan tów

peł nią cych wów czas służ bę gra nicz ną i we -

ge tu ją cych tam nie jed no krot nie w wa run -

kach urą ga ją cych ele men tar nym za sa dom

hi gie ny, do te go w cią głym stre sie i tę sk no cie

za ro dzi ną, trud no się dzi wić, że nie wszy scy

funk cjo na riu sze mo gli tym wy zwa niom spro -

stać. Że szu ka li uko je nia w al ko ho lu al bo po -

rzu ca li mun dur, nie mo gąc do cze kać się

zgo dy na wet na krót ki urlop.

Ty go dnik „Na Po ste run ku” nie szczę dził

swych ła mów po gra nicz ni kom w po li cyj nych

mun du rach, któ rzy opi sy wa li „ro man tyzm”

służ by na Kre sach Wschod nich: kwa te ry

w kur ni kach, sto do łach lub cha tach cuch ną -

cych od wil go ci. W ma łych izbach bez pod -

łóg, okien i świa tła, z kil ko ma lo ka to ra mi,

czę sto na wet z chłop ską ro dzi ną. 

We wrze śniu 1921 r. pod insp. Hen ryk

Hass z kra kow skiej ko men dy PP przy go to -

wał ra port dla kie row nic twa KG PP z wi zy ta -

cji 37 po ste run ków gra nicz nych. Po twier dził

w nim spar tań skie wa run ki, w ja kich przy szło

we ge to wać sze re go wym funk cjo na riu szom,

stwier dza jąc wręcz, że miesz ka li oni jak ostat -
ni nę dza rze, na bar ło gach ze sło my, na pod ło -
dze, rzad ko na po ży czo nym od chło pa łóż ku,
bez sien ni ków, ja kie go kol wiek przy kry cia i cie -
plej szych ko ców.

Skry ty ko wał też po li cyj ne wy po sa że nie:

sta re, wy tar te mun du ry, czę sto po dar te; brak

cie płej bie li zny, bu tów, ko żu chów war tow ni -

czych, środ ków łącz no ści, ko ni, no wej bro ni. 

W ta kich wa run kach sta nął na po ste run ku
po li cjant gra nicz ny, od cię ty od po łą cze nia ze
świa tem, na pół odzia ny, pod go łym nie bem,
w la sach i nie przy stęp nych ba gnach, nie tyl ko
po zba wio ny moż no ści za spo ko je nia naj pry mi -
tyw niej szych po trzeb kul tu ral nych, lecz zmu szo -
ny do cięż kiej wal ki o za bez pie cze nie wła snej
eg zy sten cji („Na Po ste run ku”, 1926, nr 12). 

KO MEN DANT POD ŁAW KĄ?
Sła be za bez pie cze nie pol skiej gra ni cy

wschod niej w la tach 1923–1924 oraz mar -

na kon dy cja po li cyj nej for ma cji skie ro wa nej

do jej ochro ny do te go stop nia roz zu chwa li ły

so wiec kich dy wer san tów i po spo li tych ban -

dzio rów, że do Pol ski za czę ły prze ni kać co -

raz licz niej sze, do brze uzbro jo ne gru py

ter ro ry stycz ne. Ata ko wa li już nie tyl ko po je -

dyn cze za gro dy, ale rów nież ca łe wsie i mia -

stecz ka (m.in. Wisz niew, Stołp ce), nie rzad ko

też środ ki trans por tu. 

Zu chwal stwo dy wer san tów osią gnę ło swój

szczyt 25 wrze śnia 1924 r. pod czas na pa du
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Cała Polska interesuje się osobą pana Mięsowicza, który tak godnie
reprezentował pod ławką wagonu salonowego Policję Państwową –
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Służba na wygnaniu
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na po ciąg re la cji Brześć–Sar ny, któ rym na

spo tka nie z mi ni strem spraw we wnętrz nych

Zyg mun tem Hib ne rem uda wa ła się ofi cjal -

na de le ga cja woj. po le skie go. W jej skład

wcho dzi li m.in.: wo je wo da Sta ni sław Do wna -

ro wicz, se na tor Bo le sław Wy sło uch z żoną,

bi skup miń ski Zyg munt Ło ziń ski oraz ko -

men dant okrę go wy PP (od po wied nik dzi -

siej sze go ko men dan ta wo je wódz kie go –

przyp. J. Pac.) insp. Jó zef Mię so wicz. Asy stę,

a za ra zem ochro nę sta no wi ło kil ku na stu

uzbro jo nych po li cjan tów i żoł nie rzy.

We dług re la cji „Ga ze ty Ad mi ni stra cji i Po -

li cji Pań stwo wej” do na pa du na po ciąg do szło

wcze snym po po łu dniem w po bli żu sta cji ko -

le jo wej Łu ni niec. Ban dy ci (oko ło 70 osób)

za trzy ma li go za po mo cą cho rą giew ki alar mo -

wej, oto czy li ca ły skład i po ostrze la niu z bro -

ni ma szy no wej przy stą pi li do gra bie ży.

Śledz two nie wy ja śni ło, czy cel na pa du sta -

no wi li do stoj ni cy pań stwo wi, czy był to tyl ko

przy pa dek. Spa ra li żo wa ni stra chem człon ko -

wie de le ga cji – i, nie ste ty, eskor ta też – szyb -

ko zło ży li broń. Je dy nie post. Wła dy sław

Dmow ski się gnął po służ bo wy pi sto let i pró -

bo wał sta wiać opór. Wy strze lał ca ły ma ga zy -

nek, otrzy mał sześć po strza łów, ale się nie

pod dał. Za bo ha ter ską po sta wę zo stał póź -

niej awan so wa ny do stop nia star sze go przo -

dow ni ka i od zna czo ny Krzy żem Za słu gi. 

Wszyst kich pa sa że rów ob ra bo wa no z pie -

nię dzy i kosz tow no ści, a nie któ rych – dla

więk sze go upo ko rze nia – na wet z ubrań

i bie li zny. W stro ju Ada ma ban dy ci po zo sta -

wi li m.in. wo je wo dę Do wna ro wi cza i ko men -

dan ta Mię so wi cza, nie szczę dząc im wy zwisk.

Bi sku po wi Ło ziń skie mu zdar li z szyi in sy -

gnia wła dzy ko ściel nej – krzyż ze zło tym łań -

cu chem. Pró bu ją cych sta wiać ja ki kol wiek

opór po bi to. By ła też ofia ra śmier tel na, nie ja -

ki Lej zer, ży dow ski han dlarz by dłem, któ ry

wo lał zgi nąć, niż od dać swój port fel.

W za mian za zra bo wa ne rze czy na past ni cy

pod pi sa li po kwi to wa nie: „Ukra iń sko -Bia ło -

ru skie Sto wa rzy sze nie. Ata man Tro fim Ka li -

nien ko, kwa te ra głów na Tim ko wi cze, dnia

24 IX 1924 r.” – i ode szli w szy ku zwar tym

na pół noc, w kie run ku pow. ba ra no wic kie go.

Tam znik nę li w oko licz nych la sach. W czerw -

cu 1925 r. ban da zo sta ła roz bi ta w re jo nie Łu -

niń ca. Ka li nien ko i kil ku je go kom pa nów

zgi nę li.

UPO KO RZO NA WŁA DZA
Na pad na po ciąg pod Łu niń cem, choć nie

pierw szy i nie ostat ni w II RP, moc no jed nak

zbul wer so wał pol ską opi nię pu blicz ną. Za -

rów no ze wzglę du na dra ma tis per so nae, jak

i – a mo że przede wszyst kim – nie god ną 

po sta wę obu wy so kich urzęd ni ków pań stwo -

wych. Ów cze sna pra sa szy dzi ła, że dwu dzie -

stu uzbro jo nych męż czyzn nie pró bo wa ło

w ogó le sta wiać opo ru (po za jed nym po ste -

run ko wym) i od ra zu zło ży ło broń. 

„Ku rier Wi leń ski” pi sał wprost: (…) nie
po tra fi li obro nić ani ho no ru swo je go, ani pań -
stwa. Tak że in ne ga ze ty do no si ły o „go łych

fak tach”, na bi ja jąc się z „ugo do wo ści” na -

szych dy gni ta rzy w ob li czu nie bez pie czeń -

stwa. Ten akt tchó rzo stwa miał bar dzo przy -

kre dla nich kon se kwen cje. Obu na tych miast

zdy mi sjo no wa no (nie po mo gła na wet pro tek -

cja mi ni stra Wła dy sła wa Si kor skie go) i po kil -

ku mie sią cach ode sła no na eme ry tu rę.

No wym wo je wo dą po le skim zo stał ge ne rał

Ka zi mierz Mło dzia now ski (po źniej szy mi ni -

ster SW), a funk cję ko -

men dan ta XIV Okrę gu

Po le skie go PP ob jął insp.

Bro ni sław Lu dwi kow ski

(w la tach 1927–1931 ko -

men dant III Okrę gu Kie -

lec kie go PP).

Je dy nym plu sem ca łe -

go zda rze nia by ła zde cy -

do wa na wo la rzą du

Wła dy sła wa Grab skie go

przy wró ce nia spo ko ju na

wschod niej gra ni cy. Ra da Mi ni strów jed no -

myśl nie pod ję ła uchwa łę o ko niecz no ści za -

stą pie nia po li cji gra nicz nej no wą for ma cją

– Kor pu sem Ochro ny Po gra ni cza, zor ga ni zo -

wa nym na wzór woj sko wy. 12 wrze śnia 1924 r.

uka zał się roz kaz o po wo ła niu KOP. 

Na zde cy do wa ną po pra wę sta nu bez pie -

czeń stwa na przy gra nicz nych te re nach Rze -

czy po spo li tej trze ba by ło jed nak po cze kać

jesz cze kil ka na ście mie się cy, do ro ku 1926.

W tym cza sie żoł nie rze KOP i wspie ra ją cy

ich po li cjan ci sku tecz nie li kwi do wa li ban -

dyc kie przy czół ki. Sta ło się to moż li we dzię -

ki zde cy do wa nie więk szym na kła dom rzą du

na ochro nę gra nic, roz wi ja nej sys te ma tycz nie

na Kre sach Wschod nich sie ci agen tu ral nej,

do brej współ pra cy z wy wia dem woj sko wym,

a tak że za ostrze niu re pre sji wo bec dy wer san -

tów i ban dy tów. Te go wy ma ga ła jed nak 

sy tu acja, bo – jak pi sał ge ne rał Si kor ski – bol -
sze wi cy pro wa dzą tam z na mi za cie kłą, pod -
jaz do wą woj nę. W tym przy pad ku miał

zu peł ną ra cję. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”
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Gra nicz ny
pa trol

Ko men dant
głów ny PP
Ma rian 
Bo rzęc ki
przy słu pie
gra nicz nym
w powiecie 
sar neń skim

Insp. Bronisław
Ludwikowski

Ob ła wa na gra ni cy
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– Można powiedzieć, że to jest
trochę wykupywanie się od złego
losu. Jeżeli my dziś pomożemy,
jutro nie zostaniemy sami
w potrzebie – mówi Anna Zabielska.
Podczas Dnia Dawcy Szpiku, który
razem z Fundacją DKMS Polska –
Baza Dawców Komórek
Macierzystych zorganizowała
w Komendzie Głównej Policji,
115 osób zarejestrowało się jako
potencjalni dawcy.

Ak cja by ła za mknię ta, tyl ko dla po li cjan -

tów i pra cow ni ków Po li cji. Ty dzień

wcze śniej w bu dyn kach ko men dy

głów nej przy Pu ław skiej i Do ma niew skiej

An na Za biel ska ra zem z ko le ga mi z Biu ra

Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji roz -

wie si li pla ka ty i ulot ki. Za le ża ło im, by in -

for ma cja o Dniu Daw cy Szpi ku tra fi ła do

wszyst kich. Uda ło się! Już w pierw szej go -

dzi nie za re je stro wa ło się 20 osób. Pod ko -

niec dnia by ło ich 115. 

Re je stra cja po le ga na po da niu da nych oso -

bo wych, po bra niu 4 ml krwi i trwa tyl ko

chwi lę. Po tem na pod sta wie po bra nej krwi

okre śla się ce chy zgod no ści an ty ge no wej,

a je śli oka że się, że kod ge ne tycz ny daw cy

zga dza się z ko dem cho re go, ko niecz ne są

jesz cze do dat ko we ba da nia. 

O JA KOŚĆ CHO DZI
– Za le ży nam, że by każ da re je stra cja by ła

świa do ma. Tu nie cho dzi o ilość daw ców, ale

o ich ja kość – mó wi Kin ga Du bic ka, dy rek tor

Fun da cji DKMS Pol ska. – Nie mo że my da -

wać na dziei, a po tem jej od bie rać.

An na Za biel ska ja ko po ten cjal ny daw ca za -

re je stro wa ła się w mar cu 2009. Za raz po tym,

jak 3-let nia cór ka jej zna jo mych zmar ła na

bia łacz kę. 

– To był strasz ny szok. Po sta no wi łam coś

zro bić, chcia łam dzia łać – mó wi Za biel ska.

W in ter ne cie zna la zła Fun da cję DKMS, 

za re je stro wa ła się, a kil ka mie się cy póź niej

po my śla ła o zor ga ni zo wa niu Dnia Daw cy

w ko men dzie głów nej. Przy go to wa nie ak cji

za ję ło oko ło 1,5 mie sią ca. Naj więk szy pro -

blem był ze zna le zie niem pie lę gnia rek 

i le ka rzy, któ rzy za dar mo, w ra mach wo lon -

ta ria tu zgo dzi li by się wziąć udział w Dniu

Daw cy Szpi ku. Osta tecz nie zna la zła ich fun -

da cja. Pra cow ni cy Biu ra Mię dzy na ro do wej

Współ pra cy Po li cji za ję li się ca łą resz tą. 

– Prze ło że ni nas wspie ra li. Wszy scy, od 

dy rek to ra przez na czel ni ków – mó wi Za-

biel ska. 

– Je stem dum ny, że mo je biu ro zor ga ni zo -

wa ło ta ką ak cję. W ko men dzie od zew był

sze ro ki. Im wię cej nas bę dzie, tym więk sze

szan se, by ura to wać ko muś ży cie – mó wi

pod insp. Ra fał Ły sa kow ski, dy rek tor BMWP.

W Pol sce co dru ga oso ba cho ra na bia łacz -

kę nie znaj du je daw cy szpi ku kost ne go. Dla -

te go tak waż ne jest, by by ło ich co raz wię cej. 

– Obec nie w na szej ba zie ma my po nad

27 tys. po ten cjal nych daw ców, ale to wciąż

kro pla w mo rzu po trzeb – mó wi Kin ga

Du bic ka. 

Ta kich ak cji, jak ta w ko men dzie głów nej,

fun da cja pla nu je jesz cze wie le. DKMS cze ka

na każ dą ini cja ty wę i na ta kie oso by, jak Anna

Za biel ska. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. An drzej Mi tu ra
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Że by ura to wać ko muś ży cie

Na czym po le ga po bra nie szpi ku od daw cy?

Daw ca prze cho dzi szcze gó ło we ba da nia i w za leż no ści od de cy zji le ka rza sto so wa -
ne są dwie me to dy. Pierw sza z nich to po bra nie ko mó rek ma cie rzy stych z krwi ob -
wo do wej. Trwa 3–4 go dzi ny, nie wy ma ga po by tu w szpi ta lu. Sto su je się ją w 80 proc.
prze szcze pów. W po zo sta łych 20 proc. po bie ra się szpik z ta le rza ko ści bio dro wej
(nie jest to rdzeń krę go wy). Za bieg wy ko ny wa ny jest pod nar ko zą, daw ca szpi ku
prze by wa w szpi ta lu oko ło 2 dni, a je go szpik re ge ne ru je się w cią gu dwóch ty go dni.

Więcej informacji o tym, jak
zostać potencjalnym dawcą
szpiku, można znaleźć na
www.dkms.pl, tel. 22 331 01 47
e-mail: fundacja@dkms.pl
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Można powiedzieć tak:
idealna ofiara nie reaguje, nie broni
się, da się zabić. Albo ucieknie.
Rzadziej: poskarży się i będzie
prosić o pomoc. Zdarza się,
że chwyci za nóż. 
Wiele jest zabójstw dokonanych
w obronie własnej, których
sprawcami są kobiety.

We dług da nych z po cząt ku li sto pa da ub.r.

w pol skich wię zie niach aż 3961 osób

od by wało ka rę za za bój stwo, z cze -

go 402 oso by to ko bie ty. Nie ma sta ty styk, któ -

re od zwier cie dla ły by zwią zek spraw cy z ofia rą. 

Z ko lei z da nych po li cyj nych wy ni ka, że każ -

de go ro ku funk cjo na riu sze prze pro wa dza ją

80 tys. in ter wen cji do ty czą cych prze mo cy w ro -

dzi nie, bli sko 130 tys. osób jest po krzyw dzo -

nych, a w 2008 ro ku stwier dzo no 247 za bójstw

na sku tek nie po ro zu mień ro dzin nych. 

Pod czas IX Try bu na łu ds. Prze mo cy Wo bec

Ko biet, któ ry po świę co ny był pro ble ma ty ce

za bójstw na tle prze mo cy w ro dzi nie, swo je hi -

sto rie opo wie dzia ły czte ry ko bie ty. Ofia ry

prze mo cy. Mę żo bój czy nie. Wy ro ki od sia du ją

w za kła dzie kar nym w Lu bliń cu.

SKA ZA NA: IRE NA, 46 LAT
– Za mąż wy szłam z wiel kiej mi ło ści, po ro ku

uro dzi łam dziec ko, po tem na stęp ne. By li śmy

bar dzo szczę śli wi, two rzy li śmy part ner ski zwią -

zek. Ra zem wy cho wy wa li śmy dzie ci. Mąż nie

był abs ty nen tem, pił od cza su do cza su, jak każ -

dy. Pro ble my za czę ły się, gdy po raz pierw szy

stra cił pra cę. Za czął czę ściej po pi jać. Chwi lę to

trwa ło, ale gdy zna lazł za ję cie, otrzą snął się

i wszyst ko wró ci ło do nor my. Po tem znów stra -

cił pra cę i znów za czął pić. By ło go rzej. Nie

chciał szu kać pra cy, wresz cie ja mu ją za ła twi -

łam u sie bie w za kła dzie. W 2001 ro ku w ra mach

re or ga ni za cji zo stał zwol nio ny. Miał do mnie

pre ten sje, bo ja zo sta łam. Nie mógł mi wy ba -

czyć, że go nie obro ni łam, że się za nim nie

wsta wi łam. Mo głam, ale to nie by ło by uczci we.

Nie spoj rza ła bym tym wszyst kim lu dziom

w twarz. 

Z utra tą pra cy za czę ło się pi cie. Pił, awan tu ro -

wał się i bił mnie. Tak przez trzy la ta. Wte dy za -

kład pra cy, w któ rym pra co wa łam upadł i co raz

czę ściej za czę ła za glą dać do nas bie da. Bra ko wa -

ło na wszyst ko. Gdy by nie po moc na sto let nie go

sy na, nie wiem, jak by to wy glą da ło. 

Pa mię tam, jak pierw szy raz syn sta nął w mo -

jej obro nie. Miał wte dy 16 lat. Po bi li się z mę -

żem strasz nie. Po li cji nie wzy wa łam. Z ze wnątrz

wy glą da li śmy na nor mal ną ro dzi nę z przej ścio -

wy mi pro ble ma mi. Bo mąż jak był trzeź wy, po -

tra fił mi na przy kład okna umyć. A po nie waż ja

by łam bar dziej wy bu cho wa, lu dzie mi mó wi li:

„Co ty od nie go chcesz?”. Chcia łam, że by prze -

stał pić. Od 2006 ro ku mąż nie trzeź wiał.

W 2008 do szło do tra ge dii. Za bój stwo w kuch ni.

On chciał mnie ude rzyć, ja się chcia łam bro nić.

Ude rzy łam sku tecz nie. Mąż zmarł kil ka mi nut

po przy jeź dzie ka ret ki. 

WO ŁA NIE O PO MOC
Ire na od 20 mie się cy prze by wa w za kła dzie

kar nym w Lu bliń cu. Pro ku ra tor żą dał dla

niej 10 lat za za bój stwo. Sąd zmie nił kwa li fi ka -

cję i ska zał ją na 4 la ta wię zie nia za po bi cie ze

skut kiem śmier tel nym. Jej hi sto ria jest ty po -

wa. Po dob na do hi sto rii Kry sty ny, któ rej mąż

nie raz po ła mał pal ce i roz ciął gło wę; Da nu ty,

któ ra przez la ta zno si ła po ni ża nie i bi cie; Bar -

ba ry, któ ra za usi ło wa nie za bój stwa mę ża zo sta -

ła ska za na na 15 lat wię zie nia. 

Wszyst kie uwa ża ją, że bro ni ły wła sne go

życia. Za bi ły – przy zna ją, ale nie dzia ła ły z za -

mia rem po zba wie nia ży cia. To by ła chwi la, im -

puls, brak roz wią za nia. 

– Nie wie dzia łam, gdzie szu kać po mo cy –

mó wi ła Ire na.

– Nikt nie chciał mi po móc – mó wi ła Kry -

sty na.

– By ło mi wstyd po ka zy wać się mię dzy ludź -

mi, nie wie dzia łam, do ko go się zwró cić – mó -

wi ła Da nu ta.

– Gdy by kto kol wiek do dał mi sił, otu chy, po -

wie dział, gdzie mam iść, nie by ło by mnie dziś

tu taj – mó wi ła Bar ba ra. – Do pie ro w za kła dzie

kar nym uświa do mio no mi, że je stem ofia rą

prze mo cy. 

KO BIE TA = CZŁO WIEK
– Te świa dec twa to oskar że nie na bez rad ność,

na nie wraż li wość – mó wi ła po seł Iza be la Ja ru -

ga -No wac ka, a po seł Mag da le na Ko chan do -

da ła: – To wo ła nie o po moc, któ rej nie

umie li śmy dać wcze śniej i któ rej nie umie my

dać dzi siaj.

– 80 proc. ofiar prze mo cy w ro dzi nie to są

ko bie ty. Trze ba ja sno i wy raź nie po wie dzieć,

że prze moc prze ciw ko bie tom rów na się prze -

mo cy prze ciw czło wie ko wi – pod su mo wa ła

Jolanta Kwa śniew ska, prze wod ni czą ca Try bu -

na łu. 

We dług eks per tów Ra dy Eu ro py prze moc

z rąk naj bliż szych męż czyzn jest głów ną przy -

czy ną śmier ci ko biet mię dzy 16. a 44. ro kiem

ży cia. Ko bie ty rzad ko po tra fią się bro nić. 

Z ko lei te, któ re w sa mo obro nie za bi ja ją, są

nie współ mier nie su ro wo ka ra ne. Ur szu la No -

wa kow ska z Cen trum Praw Ko biet uwa ża, że

to wy nik ste reo ty pów w po strze ga niu ro li

kobiety i męż czy zny w ro dzi nie. W ta kich sy -

tu acjach ko bie cie za rzu ca się, że się nie roz -

wio dła, nie ode szła, a więc w pew nym sen sie

sa ma so bie tro chę za słu ży ła.

– Stąd po trze ba de ba ty na te mat zmian

praw nych i in sty tu cjo nal nych, któ re po zwo -

lą sku tecz niej prze ciw dzia łać prze mocy

wobec ko biet i zwal czać ją, chro nić ży cie

ofiar i nie do pusz czać do te go, aby po zo sta -

wio ne bez wspar cia i po mo cy ofia ry sta ły się

spraw czy nia mi za bój stwa – mó wi ła No wa -

kow ska. �

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

Ofiary swoich ofiar
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Roz mo wa z mł. insp. w sta nie spocz. Wła dy sła wem
Ko skiem, ini cja to rem i or ga ni za to rem miesz ka nio we go
„po spo li te go ru sze nia” w Lesz nie

Gratuluję sukcesu, wreszcie udało wam się zamieszkać we
własnych lokalach.

– Nie ste ty, spra wa nie po su nę ła się ani o krok.

Jak to? Przecież minister SWiA wyraźnie stwierdził, że miasto
przejęło policyjne nieruchomości z rażącym naruszeniem prawa.
Naruszono także przepisy dotyczące prawa pierwokupu mieszkań
na preferencyjnych warunkach. 

– No cóż, je ste śmy świad ka mi upo ru le wi co wych lesz czyń skich

władz z pre zy den tem mia sta To ma szem Ma lep szym na cze le, któ -

ry ro bi wszyst ko, aby re ali za cję de cy zji mi ni stra opóź nić. Nie ste -

ty, pre zy dent z upo waż nie nia wo je wo dy jest przed sta wi cie lem

Skar bu Pań stwa w za kre sie zby cia miesz kań po li cjan tom. Nie

wiem, mo że ucier pia ła je go du ma i stąd urzęd ni cza ob struk cja.

Od 10 lat, wal cząc o wy kup miesz kań, ujaw nia łem aro gan cję lo kal -

nych de cy den tów i przy pad ki ła ma nia pra wa. Oka zu je się bo wiem,

że w Lesz nie pra wo czę sto prze gry wa z wła dzą. Zna mien na w oce -

nie spra wy jest oko licz ność, że w kra ju tyl ko w Lesz nie to czy się

przed są dem cy wil nym spra wa o przy zna nie po li cjan tom pra wa

do na by cia miesz kań. Tyl ko w Lesz nie po li cjant (eme ryt) ni czym

chłop pańsz czyź nia ny przy pi sa ny jest do miesz ka nia: nie mo że

bez zgo dy władz nie tyl ko go wy ku pić, ale rów nież za mie nić na

mniej sze.

Je sie nią 2008 r. po in for mo wa łem pro ku ra to ra kra jo we go o nie -

pra wi dło wo ściach w za kre sie ko mu na li za cji po li cyj ne go bu dyn ku

oraz przy pad kach „ku mo ter skiej” sprze da ży miesz kań oso bom pro -

mi nent nym przy jed no cze snym igno ro wa niu praw funk cjo na riu -

szy Po li cji oraz re sor to wych eme ry tów. Mo je in for ma cje do ty czą ce

ła ma nia kon sty tu cyj nej za sa dy rów no ści oby wa te li wo bec pra wa

prze ka za ne zo sta ły do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Lesz nie, kwe stię

bez praw nej ko mu na li za cji bu dyn ków na to miast prze sła no do roz -

pa trze nia pro ku ra tu rze w Wą grow cu.

Ja ki był te go efekt?
– Spra wę pierw szą, czy li po trak to wa nie przez pre zy den ta mia -

sta Lesz na sze re go wych po li cjan tów i eme ry tów „mun du ro wych”

ja ko oby wa te li dru giej ka te go rii, wy ja śniał przez 6 mie się cy miej -

sco wy pro ku ra tor w try bie skar go wym. Nie do pa trzył się żad ne go

na ru sze nia pra wa, bo – jak stwier dził w na de sła nej od po wie dzi –

„za 5 proc. sprze da wa no miesz ka nia pra cow ni kom z du żym sta -

żem pra cy, któ rzy cięż ko fi zycz nie pra co wa li”. Pan pro ku ra tor po -

mi nął kwe stię upo rczy wych od mów sprze da ży miesz kań zwy kłym

po li cjan tom oraz kwe stię „pro mi nenc ką”. Po za tym, za ła twia jąc

w try bie skar go wym spra wę do ty czą cą prze stęp stwa, sam na ru szył

pra wo, unie moż li wił mi bo wiem wnie sie nie sprze ci wu wo bec ab -

sur dal nych usta leń.

A jak po su wa się śledz two w Wą grow cu?
– Ku na sze mu ogrom ne mu za sko cze niu zo sta ło ono nie daw no

umo rzo ne z po wo du nie stwier dze nia zna mion prze stęp stwa.

Pro ku ra tor re jo no wy uznał, że nie do szło do zła ma nia pra wa. To

ab surd. Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, po wo łu -

jąc się na obo wią zu ją ce usta wy, do strze ga w prze ję ciu po li cyj -

nych nie ru cho mo ści „ra żą ce na ru sze nie pra wa”, a przed sta wi ciel

re sor tu spra wie dli wo ści nie wi dzi żad ne go pro ble mu i spra wę

uma rza.
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Batalii ciąg dalszy

Rok temu pisaliśmy o toczącej się od kilkunastu lat batalii leszczyńskiego środowiska policyjnego z bezduszną
biurokracją, uniemożliwiającą byłym i obecnym pracownikom resortu SWiA wykup służbowych mieszkań.

Funkcjonariusze Policji oraz emeryci resortu zakwestionowali decyzje wojewodów leszczyńskiego
i wielkopolskiego o darmowym przekazaniu miastu Leszno budynków postawionych ze środków MSW, wnosząc

w tej sprawie sprzeciw do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz wystąpili z pozwami do sądu
cywilnego. Pod koniec grudnia 2008 r. minister SWiA przyznał im rację, czego wyrazem było anulowanie decyzji

wojewody wielkopolskiego z 2004 r. o komunalizacji policyjnego budynku przy ul. Niepodległości w Lesznie.
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Na ja kiej pod sta wie?
– Na pod sta wie jed nej po kręt nej opi nii bie głe go, ne gu ją ce go usta -

wy i roz po rzą dze nia. Pan bie gły uwa ża na przy kład, że de cy zja o prze -

ję ciu miesz kań przez mia sto nie mia ła wpły wu na sy tu ację praw ną

lo ka to rów. Po zba wie nie nas pra wa pier wo ku pu i unie moż li wie nie na -

by cia lo ka li po ce nach pre fe ren cyj nych to dla nie go przy sło wio wa

pest ka. Na de cy zję pro ku ra to ra re jo no we go zło ży li śmy za ża le nie

do Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Po zna niu. 

Pana zdaniem w Lesznie złamane zostało prawo?
– Tak, i ła mie się je na dal, przy naj mniej w od nie sie niu do na sze go

śro do wi ska. Ja ko praw nik z wy kształ ce nia i dłu go let ni ofi cer służ by

do cho dze nio wo -śled czej je stem szcze gól nie wy czu lo ny na przy pad ki

dep ta nia pra wa, zwłasz cza przez tych, któ rzy to pra wo re pre zen tu ją.

Przy kła dy? Pro szę bar dzo.

Po zba wio no nas w ogó le moż li wo ści wy ku pu miesz kań na sku tek

za war te go w ro ku 2000 bez praw ne go po ro zu mie nia o blo ko wa niu

sprze da ży miesz kań służ bo wych, za war te go po mię dzy ów cze snym

ko men dan tem Po li cji w Lesz nie T. Pau lim i wspo mnia nym pre zy -

den tem mia sta (za cho wał się pro to kół te go po ro zu mie nia

z 10.02.2000 r.). Za blo ko wa no w ten spo sób sprze daż po li cyj nych

miesz kań po to, by za pew nić wpły wy do miej skiej ka sy z ty tu łu opłat

czyn szu. 

In ny przy kład. Wo bec sze re go wych po li cjan tów na ru szo na zo sta ła

kon sty tu cyj na za sa da rów no ści oby wa te li wo bec pra wa (art. 32 Kon -

sty tu cji RP), gdyż pre zy dent Lesz na w la tach 2001–2004 sprze da wał

miesz ka nia ko mu nal ne jed nym za 5 pro cent war to ści (63 miesz ka -

nia), in nym za 50 pro cent, np. by łe mu wo je wo dzie lesz czyń skie mu

(w po li cyj nym bu dyn ku!) i kil ku pro mi nent nym po li cjan tom (na zwi -

ska po wszech nie zna ne w Lesz nie). Rów no cze śnie z upo rem od ma -

wiał sprze da ży miesz kań sze re go wym po li cjan tom i re sor to wym

eme ry tom, na wet po ce nach ko mer cyj nych. Pod kre ślam – w bu dyn -

ku po sta wio nym ze środ ków MSW.

Ko lej ny przy kład. Ko mu na li za cję po li cyj ne go bu dyn ku (w la -

tach 1997 i 2004) prze pro wa dzo no z ra żą cym na ru sze niem pra wa,

po ta jem nie, nie in for mu jąc lo ka to rów o przy słu gu ją cych im

upraw nie niach, choć by o pra wie pier wo ku pu i ce nach pre fe ren -

cyj nych. 

Dochodzicie swych praw również w sądzie cywilnym?
– Na po cząt ku czerw ca 2008 r. zło ży łem po zew o przy wró ce nie

pra wa pier wo ku pu miesz ka nia. Po dob ne po zwy zło ży ło rów nież 70

po li cjan tów i eme ry tów. Po zwa łem Skarb Pań stwa, re pre zen to wa ny

przez wo je wo dę wiel ko pol skie go. Wkrót ce trze ba by ło zmie nić po -

wódz two, gdyż oka za ło się, że w ta kich spra wach, zgod nie z uchwa -

łą Są du Naj wyż sze go, na le ży po zy wać gmi nę Lesz no. W tym cza sie

sąd spra wę za wie sił, cze ka jąc na wer dykt MSWiA o uchy le niu ko mu -

na li za cji. Kie dy mi ni ster wy dał po myśl ną dla nas de cy zję, trze ba było

z po wro tem zmie nić po wódz two – po zwać, jak na po cząt ku, Skarb

Pań stwa. Spra wa w naj bliż szych mie sią cach po win na wresz cie tra fić

na wo kan dę. 

Czy nie prościej byłoby zasiąść do stołu i polubownie wynegocjować
rozwiązanie tego problemu?

– Oczy wi ście, ale do te go potrzeb na jest do bra wo la obu stron. Tak

jak w Po zna niu, gdzie wła dze mia sta, uzna jąc słusz ne rosz cze nia po -

li cyj nych ro dzin do wła sne go „M”, nie szu ka ły żad nych krucz ków

praw nych, aby wy pro wa dzić ich w po le.

Dziękuję za rozmowę.

– Ja rów nież. Ko rzy sta jąc z oka zji, chciał bym ser decz nie po dzię ko -

wać re dak cji mie sięcz ni ka „Po li cja 997” za na gło śnie nie na szej spra -

wy. Otrzy ma łem z kra ju wie le te le fo nów z proś ba mi o po ra dy

praw ne, py tań, jak po stę po wać „krok po kro ku”, by wy eg ze kwo wać

swo je pra wa. Dzię ki te mu nie któ rzy po li cjan ci, np. z Sejn ko ło Su -

wałk, sta li się już szczę śli wy mi wła ści cie la mi miesz kań służ bo wych

za 5 proc. ich war to ści, a ko le dzy z Po zna nia, Pi ły i Sie ra dza są na eta -

pie per trak ta cji z lo kal ny mi wła dza mi. �

roz ma wiał JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. au tor
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O wy po wiedź w spra wie re sor to wych
miesz kań w Lesz nie po pro si li śmy 
To ma sza Ma lep sze go, pre zy den ta 
mia sta. Oto ona: 

– De cy zja mi nr 786 z 11 grud nia 2008 r.
oraz nr 803 z 22 grud nia 2008 r. mi ni ster
SWiA stwier dził nie waż ność de cy zji 
ko mu na li za cyj nych do ty czą cych nie ru -
cho mo ści po ło żo nych przy ul. Nie po-
d le gło ści w Lesz nie, za bu do wa nych 
bu dyn ka mi miesz kal ny mi, w któ rych
znaj du ją się lo ka le zaj mo wa ne m.in.
przez ro dzi ny po li cjan tów.
Po nie waż w bu dyn kach po ło żo nych
na ww. nie ru cho mo ściach oprócz miesz -
kań zaj mo wa nych przez ro dzi ny po li cyj -
ne znaj du ją się rów nież miesz ka nia
wcho dzą ce w skład za so bu miesz ka nio -
we go mia sta Lesz na, do ko na łem in wen -
ta ry za cji przed mio to wych bu dyn ków
i zwró ci łem się do wo je wo dy wiel ko pol -
skie go z wnio ska mi z 17 mar ca 2009 r.

i z 6 kwiet nia 2009 r. o wy da nie de cy zji
stwier dza ją cych na by cie wła sno ści nie ru -
cho mo ści w udzia łach po mię dzy Skar -
bem Pań stwa i mia stem Lesz no we dług
sta nu na dzień 27 ma ja 1990 ro ku. Na jem -
cy lo ka li w bu dyn kach przy ul. Nie pod le -
gło ści mie li moż li wość za po zna nia się
z opi nią – wy od ręb nie nia sa mo dziel nych
lo ka li miesz kal nych i wy po wie dzenia się
co do jej tre ści, o czym za in te re so wa ne
oso by zo sta ły po in for mo wa ne pi sma mi
z 23 mar ca 2009 r. i z 9 wrze śnia 2009 r.
Wo bec po wyż sze go wo je wo da wiel ko -
pol ski pod jął po stę po wa nia z za mia rem
wy da nia po wyż szych de cy zji, co skut ko -
wa ło by wdro że niem pro ce du ry sprze da -
ży zaj mo wa nych lo ka li miesz kal nych na
rzecz ich na jem ców.
Jed nak w trak cie po stę po wa nia po li cjan -
ci wy stą pi li o stwier dze nie nie waż no ści
de cy zji kie row ni ka Wy dzia łu Geo de zji
i Go spo dar ki Grun ta mi UM w Lesz nie
z 1 paź dzier ni ka 1986 r., prze ka zu ją cej

w za rząd Przed się bior stwu Go spo dar ki
Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Lesz nie
za bu do wa nych nie ru cho mo ści, na któ -
rych znaj du ją się lo ka le zaj mo wa ne m.in.
przez ro dzi ny po li cyj ne, co spo wo do wa -
ło za wie sze nie z urzę du przez wo je wo dę
wiel ko pol skie go po stę po wa nia w spra wie
stwier dze nia na by cia z mo cy pra wa wła -
sno ści nie ru cho mo ści. 
Pi smem z 28 paź dzier ni ka 2009 r. wo je -
wo da prze su nął ter min roz pa trze nia pro -
wa dzo ne go po stę po wa nia w spra wie
stwier dze nia nie waż no ści de cy zji kie row -
ni ka Wy dzia łu Geo de zji i Go spo dar ki
Grun ta mi UM w Lesz nie do 31 grud -
nia 2009 r., co skut ku je tym, że zo sta ło
prze su nię te w cza sie wy da nie de cy zji
stwier dza ją cej na by cie pra wa wła sno ści
przed mio to wych nie ru cho mo ści w udzia -
łach, a w kon se kwen cji pro ce du ra do ty -
czą ca sprze da ży miesz kań na rzecz ich
na jem ców, w tym po li cjan tów i eme ry tów
po li cyj nych. �
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Czy przełożony może żądać ode mnie raportu 
o zezwolenie na zabieranie broni służbowej po pracy
do domu? O ile mi wiadomo, ma być dokładnie
odwrotnie, tzn. jako policjant w służbie stałej
powinienem po pracy brać broń do domu, chyba 
że nie mam warunków do jej przechowywania.
Wówczas składam raport do przełożonego, ale 
o zezwolenie na pozostawianie jej w jednostce.

Zga dza się, po win no być do kład nie od wrot nie. Re gu -
lu je to Za rzą dze nie nr 6 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji
z 16 ma ja 2000 ro ku w spra wie szcze gó ło wych za sad
przy zna wa nia i użyt ko wa nia bro ni pal nej przez po li -
cjan tów:

„§ 13. 1. Broń pal ną prze cho wu je się: 
krót ką – w miej scu za miesz ka nia po li cjan ta, je że li kie -

row nik jed nost ki Po li cji nie wy da in ne go po le ce nia (...)
§ 14. 1. Je że li po li cjant nie ma moż li wo ści prze cho wy -

wa nia bro ni pal nej krót kiej w miej scu za miesz ka nia lub
nie mo że jej tam prze cho wy wać z in nych wzglę dów, to
po pi sem nym po wia do mie niu prze ło żo ne go jest zo bo wią -
za ny tę broń prze cho wy wać w jed no st ce Po li cji (...)”.

O wy jąt kach od tej re gu ły trak tu je § 13. 2. za rzą dze -
nia:

„Prze pi sów ust. 1 pkt 1 nie sto su je się do po li cjan tów
w służ bie przy go to waw czej lub kan dy dac kiej oraz osób

od by wa ją cych ćwi cze nia w jed nost kach or ga ni za-
cyj nych Po li cji na pod sta wie przy dzia łów or ga ni za cyj -
no -mo bi li za cyj nych, któ rym przy dzie lo no broń do użyt -
ko wa nia”.

I drugie pytanie: wcześniej przepisy nakazywały, by
amunicję do starych P-64 i P-83 przechowywać
wyjętą z magazynków; jak to jest w przypadku
nowych waltherów P99? Ja trzymam w magazynku,
żeby trochę wyrobić sprężynę, która jest taka
twarda, że właściwie nie mogę wcisnąć
do magazynka ostatniego naboju.

Amu ni cję pi sto le to wą za wsze po win no się prze cho -
wy wać wy ję tą z ma ga zyn ków. Dłu go trwa łe trzy ma nie
jej w ma ga zyn kach osła bia sprę ży ny, a na wet uszka dza
je, w efek cie cze go po ko lej nym strza le któ ryś z na bo jów
(zwłasz cza ostat ni) nie mo że zo stać wy pchnię ty z ma ga -
zyn ka. To z pew no ścią sy tu acje o wie le częst sze niż 
au ten tycz na nie moż ność za ła do wa nia do ma ga zyn ka
wal the ra P99 ostat nie go, szes na ste go na bo ju, o któ rej –
praw dę po wie dziaw szy – sły szę po raz pierw szy.

Od półtora roku, po odejściu na emeryturę kolegi,
jestem jedynym nieetatowym instruktorem
wyszkolenia strzeleckiego w swojej komendzie.
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Zdarzyło mi się prowadzić zajęcia z grupą znacznie
liczniejszą, niż przewidują przepisy i pewno jeszcze
tak się zdarzy, bo podobno nie ma możliwości
wysłania kogoś do Słupska na kurs. Czy w takiej
sytuacji możliwe jest „nagięcie” przepisów
i prowadzenie przeze mnie strzelania w liczniejszym
gronie?

De cy zja nr 713 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 30
grud nia 2005 r. w spra wie szko le nia strze lec kie go po li -
cjan tów ja sno mó wi w par. 5 pkt 2.: „Gru pa szko le nio -
wa nie mo że li czyć wię cej niż 22 oso by”, a w pkt 4:
„Za ję cia z jed ną gru pą (plu to nem) re ali zu je mi ni -
mum 2 (dwóch) pro wa dzą cych. Je że li gru pa szko le nio -
wa li czy do 10 (dzie się ciu) osób, za ję cia mo że
re ali zo wać 1 (je den) pro wa dzą cy”. Strze la nie, o ja kie
Pan py ta, by ło by za tem nie ty le „na gię ciem”, co po pro -
stu zła ma niem prze pi sów.

Bar dziej od po wied nie by ło by zwró ce nie się do ko men -
dan ta na pi śmie i przed sta wie nie mu, co na ka zu je de cy -
zja nr 713 (nie ko niecz nie mu si być te go świa do my) oraz
po pro sze nie o skie ro wa nie ko goś do SP w Słup sku.
Fakt, że chęt nych do do sta nia się na kurs nie eta to wych
in struk to rów wy szko le nia strze lec kie go jest wię cej, niż
mo że przy jąć tam tej szy Za kład Wy szko le nia Strze lec -
kie go (je dy ny, pro wa dzą cy ta kie kur sy). Mi mo wszyst -
ko – w ta kiej sy tu acji – po li cjant z Pa na jed nost ki
zo sta nie za pew ne za kwa li fi ko wa ny w pierw szej ko lej -
no ści (oczy wi ście, do brze jest pi lo to wać spra wę u ko -
men dan ta i w ka drach).

Do te go cza su po zo sta je pro wa dze nie za jęć w kil ku,
kil ku na stu 10-oso bo wych gru pach w mak sy mal nym,
dzien nym wy mia rze cza su do pusz czo nym w par. 5 pkt 1
de cy zji nr 713 – pię ciu go dzin lek cyj nych. Je śli Pa na
ko men da jest na ty le licz na, że nie uda się przez ten czas
prze pro wa dzić strze lań dla wszyst kich zo bo wią za nych
da ne go dnia do ich od by cia, po zo sta je zwięk sze nie licz -
by dni prze zna czo nych na za ję cia z wy szko le nia strze -
lec kie go. Nie ste ty, je śli Pa na jed nost ka ko rzy sta nie
z po li cyj nej, a uży cza nej/wy po ży cza nej strzel ni cy, zmia -
na gra fi ku za jęć w obiek cie mo że być bar dzo trud na.

Parę lat temu, w ramach „modernizacji” Policji,
musiałem wymienić broń; jako policjant służby
wspomagającej oddałem swojego walthera P99,
z którego strzelałem kilka lat, a w zamian dostałem
P-83. Miałem styczność z tym pistoletem tylko
na kursie podstawowym, teraz nie mogę się
zupełnie do niego przyzwyczaić. Strzelam bez
większych odchyleń na boki, z niezłym skupieniem,
ale z winy broni za wysoko. Muszę zawsze celować
poniżej środka tarczy, a tego rodzaju branie
poprawek utrudnia strzelania szybkie. W dodatku
nawet uwzględniając taką korektę, nie ma się
pewności, gdzie polecą pociski, raz trafiają wyżej,
raz niżej. Co z tym począć?

Współ cze sne kon struk cje, ta kie jak wal ther P99 czy
glock, ma ją fa brycz nie usta wia ne przy rzą dy ce low ni cze
i są prze strze li wa ne na od le głość 25 m, cen tral nie. Moż -
na przy jąć (po mi ja jąc wszyst kie czyn ni ki ma ją ce
wpływ na cel ność), że strze lec, ce lu jąc w śro dek tar czy,
tam tra fi. Uży wa ne jesz cze w Po li cji P -64 i P -83 
ma ją tym cza sem kil ka róż nych ro dza jów przy rzą dów

ce low ni czych, naj czę ściej do sto so wa nych do po trzeb nie
ty le stró żów pra wa, co woj sko wych. Śred ni tor lo tów po -
ci sków prze ci na się z li nią ce lo wa nia za zwy czaj w od -
le gło ści oko ło 50 m (by wa, że i 70 m – za leż nie od ty pu
przy rzą dów). Ozna cza to ko niecz ność bra nia po pra wek,
o któ rych Pan pi sze. Nie ste ty, trze ba do te go po pro stu
przy wyk nąć. Wiel kość po praw ki za le ży od od le gło ści
strze la ją ce go od ce lu i zwią za nej z tym wiel ko ści 
prze wyż sze nia to ru lo tu po ci sku. Strze la jąc z od le gło -
ści 10 m, na le ży przy jąć punkt ce lo wa nia (PC)
5 cm po ni żej za mie rzo ne go punk tu tra fie nia; z 15 m –
7,5 cm; z 20 m – 10 cm, z 25 m – 10 cm. Jak to wy glą -
da w prak ty ce przy strze la niu do czę sto uży wa nej tar czy
TS -2, pre zen tu je ilu stra cja. �

oprac. PRZEMYSŁAW KACAK (nieetatowy instruktor
wyszkolenia strzeleckiego), wspomagając się: przepisami

wewnętrznymi, Nowak T. Sprawdzenie celności
i przystrzelanie broni strzeleckiej, Wydawnictwo MON,

Ciechanowicz W. Pellowski L. Od Naganta do Czaka P-64,
Wydawnictwo SP w Słupsku, Wojciechowski M. Szkolenie

strzeleckie w Policji, Wydawnictwo WSPol. w Szczytnie.
zdj. Andrzej Mitura

Uwa gi do za miesz cza nych w tym cy klu po rad
o prak ty kę służ by pro si my kie ro wać pod ad resem:
p.ka cak@po li cja.gov.pl lub dzwonić 22 60 131 43
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Z Jarosławem Lewandowskim,
zastępcą redaktora naczelnego
miesięcznika „Strzał”, 
członkiem Fundacji Rozwoju
Strzelectwa w Polsce 
rozmawia Przemysław Kacak

Poseł Janusz Palikot zapowiedział projekt
nowej ustawy, „trochę liberalizujący dostęp
do broni”. Napisali go członkowie Fundacji
Rozwoju Strzelectwa w Polsce...

– Spro sto wa nie. Sa mi uży wa li śmy ta kie go

skró tu my ślo we go, ale oczy wi ście my śmy na -

pi sa li tyl ko za ło że nia do nie go, czy ra czej pro -

jekt pro jek tu, któ ry prze ka za li śmy sej mo wej

Ko mi sji Nad zwy czaj nej „Przy ja zne pań stwo”.

Na tu ral nie to praw ni cy ko mi sji przy go to wa li

pro jekt, obec nie już szó stą wer sję, no wej usta -

wy. Róż nic me ry to rycz nych nie by ło, cho dzi ło

o nada nie for my wła ści wej pod wzglę dem for -

mal no praw nym.

Dlaczego fundacja tak lobbuje za zmianą
dotychczasowej ustawy, skoro w różnych
sondażach widać, że Polacy – jeśli nawet nie
boją się łatwiejszego dostępu do broni – to
nie widzą potrzeb jego zwiększania? Nie
mamy takich tradycji, jak Amerykanie.

– Nie zga dzam się, wy star czy po prze glą dać

fo ra in ter ne to we, by prze ko nać się, że jest od -

wrot nie. Lu dzie skar żą się, że obec nie uzy ska -

nie po zwo le nia na broń gra ni czy z cu dem.

Nie obawia się Pan, że ograniczenie się
jedynie do sprawdzenia niekaralności
ubiegającego się o broń oraz zastąpienie
badania psychologicznego sprawdzeniem,
czy dana osoba nie choruje na chorobę
wykluczającą możliwość posiadania broni, to
nie „trochę zliberalizowany dostęp”, jak
mówił poseł Palikot, ale „za bardzo
zliberalizowany” dostęp?

– Pro jekt nie za kła da roz daw nic twa bro ni

wszyst kim. Stwa rza du żo ostrzej sze kry te ria

moż li wo ści jej po sia da nia, niż są w tej chwi li.

Spraw dze nie po li cyj ne bę dzie nie tyl ko w mo -

men cie ubie ga nia się o broń, ale ob li ga to ryj -

nie co trzy la ta. I je śli ktoś po peł nił czyn

ka ral ny z okre ślo ne go ka ta lo gu prze stępstw,

au to ma tycz nie nie bę dzie mógł otrzy mać po -

zwo le nia na broń, a je śli już je ma, to je stra -

ci. Dziś jest tak, że prze stęp ca mo że mieć

broń le gal nie, mo że otrzy mać po zwo le nie.

Mie li śmy te go przy kła dy w Kra ko wie, Ząb -

kach, Wo ło mi nie. Obec nie bo wiem funk cjo -

nu je stwier dze nie, że or gan „mo że od mó wić”,

pod czas gdy w pro jek cie no wej usta wy w ta -

kich przy pad kach jest po pro stu: „od ma wia”.

Rów nież co trzy la ta po sia dacz bro ni bę dzie

mu siał przejść eg za min kom pe ten cyj ny, je śli

chciał by no sić broń przy so bie w miej scach

pu blicz nych. Miał by być on dość wy ma ga ją cy

i aby go zdać, trze ba bę dzie na praw dę umieć

po słu gi wać się bro nią – i to w sy tu acjach stre -

so wych (strze la nie na czas, w ru chu i z wy ję -

ciem bro ni spod ubra nia). Na szym zda niem

ci, któ rzy de cy du ją się na no sze nie bro ni

pod ma ry nar ką, po win ni bez względ nie umieć

się nią po słu żyć, tak aby nie stwa rzać za gro -

że nia dla osób po stron nych. Pro jekt nie okre -

śla do kład nie, kto miał by prze pro wa dzać ta ki

eg za min, o tym de cy do wać ma or gan wy da ją -

cy po zwo le nie. Nie wi dzę prze szkód, by eg -

za mi ny prze pro wa dza ła Po li cja. Co do ba da nia

psy cho lo gicz ne go po ten cjal ne go na byw cy bro -

ni, to w obec nej for mie jest ono far są. W przy -

pad ku więk szo ści po zwo leń prze pro wa dzo ne

zo sta je raz w ży ciu. A co póź niej? Tym cza sem

pro jekt no wej usta wy prze wi du je, że je śli 

da na oso ba cho ru je na któ rąś z cho rób wy mie -

nio nych w opra co wa nym przez le ka rzy wy ka -

zie, nie mo że mieć bro ni. Jest tak że za ło żo ny

me cha nizm au to ma tycz ne go co fa nia po zwo -

le nia, je śli wy stą pi ta ki stan cho ro bo wy. Te raz

nie ma ta kiej moż li wo ści.

A jak odniósłby się Pan do słów posła Marka
Wikińskiego z SLD: „To bzdura, żeby wójt czy
burmistrz, którzy często są uwikłani
w lokalne układy, przyznawali broń.
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Poseł Janusz
Palikot (PO), 
szef sejmowej
nadzwyczajnej
komisji
„Przyjazne
państwo”
zapowiedział
w grudniu ub.r.,
że wkrótce
do laski
marszałkowskiej
wpłynie projekt
nowej ustawy,
która „trochę
zliberalizuje
dostęp do broni”.

Pra ce na nim trwa ją od lip ca, kie dy to

człon ko wie Fun da cji Roz wo ju Strze-

lec twa w Pol sce – ini cja to rzy zmia ny do -

tych cza so wej usta wy – prze ka za li ko mi -

sji za rys pro jek tu no wych prze pi sów.

Za kła da ją one po wszech ny do stęp

do nie któ rych ro dza jów bro ni spor to wej,

strzelb na śrut, wia tró wek i pi sto le tów

ga zo wych; ko niecz ność uzy ska nia 

po zwo le nia na po sia da nie do ty czy ła by

je dy nie bro ni pal nej. Or ga nem wy da ją -

cym je by li by wój to wie gmin i bur mi -

strzo wie miast, a nie – jak do tych czas

– wy dzia ły po stę po wań ad mi ni stra cyj -

nych ko mend wo je wódz kich Po li cji. To

naj waż niej sze, ale nie je dy ne pro po no -

wa ne zmia ny – opra co wy wa ny w ko mi -

sji „Przy ja zne pań stwo” pro jekt no wej

usta wy moż na by na zwać wręcz re wo lu -

cją w do tych cza so wym spo so bie my śle -

nia o do stę pie oby wa te li do bro ni.

Dla cze go? Od po wie dzi znaj dzie cie pań -

stwo w wy wia dzie z Ja ro sła wem Le wan -

dow skim. 

Roz mo wę tę trak tu je my nie tyl ko
ja ko przed sta wie nie po glą dów ini -
cja to rów prac nad zmia ną usta wy,
ale też ja ko wstęp do dys ku sji o tym,
ja kie za pi sy po win ny zna leźć się
w usta wie o bro ni i amu ni cji. Czy
w obec nym kształ cie jest ona wy -
star cza ją ca, czy od sta je od ocze ki -
wań oby wa te li? Co Pań stwo o tym
są dzi cie? Jak oce nia cie pro po no wa -
ne zmia ny? 
Cze ka my na li sty:
p.ka cak@po li cja.gov.pl

Po
no

 we
 mu

?

Nie będzie rozdaw
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Na pewno nie są bardziej obiektywni
od Policji”?

– Pan Wi kiń ski w ogó le nie zna pro jek tu

no wej usta wy, wy po wia da się na te mat cze -

goś, cze go nie prze czy tał. Ta kie twier dze nia

to bzdu ra. Po pierw sze: de cy zja o przy zna niu

po zwo le nia nie by ła by uzna nio wa, w związ ku

z czym by ło by wszyst ko jed no, kto by ją po -

dej mo wał. Sko ro bur mistrz czy pre zy dent

mia sta mo że do pusz czać do użyt ko wa nia

strzel ni ce, co ro dzi po ten cjal ne za gro że nie

dla se tek ty się cy lu dzi, je śli po dej mie błęd -

ną de cy zję, to dla cze go ten sam or gan nie

miał by pod pi sy wać ze zwo leń na po sia da nie

bro ni. Pod pi sy wać, bo wójt czy bur mistrz nie

de cy du je w sen sie uzna nio wym, oce nia tyl ko

wy stę po wa nie prze sła nek. Je śli wy stę pu ją

ne ga tyw ne, np. do tknę ła cię cho ro ba z wy -

ka zu, nie wy da je ci po zwo le nia. Układ ze ro -

-je dyn ko wy, a nie tak, jak dziś, uzna nio wy:

nie wy da my ci po zwo le nia, bo nie, bo nam

się nie po do basz. Tak, jak z pra wa mi jaz dy.

Dla cze go ten sam or gan mo że wy dać pra wo

jaz dy? Licz ba wy pad ków w ru chu dro go wym

jest kil ka rzę dów wiel ko ści więk sza niż wy -

pad ków z bro nią pal ną, nie po rów ny wal na.

Po dru gie: dla cze go po zwo le nia ma wy da wać

or gan ad mi ni stra cji pań stwo wej czy sa mo rzą -

do wej? Bo on od te go jest. Nie Po li cja. Utrzy -

my wa nie w niej wy dzia łów po stę po wań

ad mi ni stra cyj nych, zaj mu ją cych się wy da wa -

niem po zwo leń na po sia da nie bro ni jest ab -

sur dem. Rów nie do brze mo gły by one wziąć

na sie bie wy da wa nie praw jaz dy, do wo dów

oso bi stych, pasz por tów. Na tej sa mej za sa -

dzie: bo po li cjan ci je kon tro lu ją. Przy czym

Po li cja nie tra ci ła by kon tro li, bo pro jekt za -

kła da ist nie nie ba zy da nych o po sia da czach

bro ni, do któ rej do stęp mia ły by służ by, któ -

rym przy cho dzi cza sa mi pro wa dzić tzw. dzia -

ła nia re ali za cyj ne. Dziś ta kie go prze pły wu

in for ma cji nie ma, a czym to skut ku je, prze -

ko na li śmy się w spra wie pa ni Bli dy, kie dy to

funk cjo na riu sze ABW nie wie dzie li, że ma

ona broń. De fac to więc kon tro la by ła by więk -

sza niż obec nie. Po trze cie: czy or ga nem 

wy da ją cym po zwo le nie bę dzie wójt czy sta -

ro sta, to kwe stia wtór na, do dys ku sji. Waż ne,

by by ło to bli sko oby wa te la. Dziś czło wiek

z Cie cha no wa mu si je chać do Ra do mia, że by

zło żyć je den tyl ko pa pie rek. To jest an ty oby -

wa tel skie po dej ście, po dob nie – pro wa dzą ca

do nie ja snych sy tu acji – uzna nio wość w przy -

zna wa niu po zwo leń za miast okre ślo ne go ka -

ta lo gu sy tu acji, kie dy mo żesz mieć broń,

a kie dy nie.

Umieszczone w uzasadnieniu propozycji
zmian zapisy: „Polska ma w tej chwili
unikalny w swej historii okres spokoju
na granicach. Ale taki stan nie będzie trwał
wiecznie. Już nieraz wydawało się, że nasz
kraj będzie stał niezagrożony przez wieki, co
wkrótce okazywało się bolesną ułudą (...)
w dobie armii zawodowej, która sama nie
jest w stanie obronić kraju przed agresją,
niezbędne jest posiadanie obywateli
odpowiednio wyszkolonych w umiejętności
posługiwania się bronią” zadziwiają. Nawet
poseł Palikot przyznaje, że brzmią „nieco
absurdalnie”. Zmiany w ustawie na pewno
są proponowane ze względu na dobro
obywateli, czy może sprzedawców broni?

– Uza sad nie nie by ło pi sa ne daw no te mu,

tak, że by ko goś za in te re so wa ło, więc spe cjal -

nie kil ka spraw by ło prze ry so wa nych. Po tem

by ło to zmie nia ne, na wet nie umiem te raz

po wie dzieć, czy ten frag ment jesz cze jest,

czy to ja kaś be ta -wer sja. Zresz tą te raz chy ba

na pi sze je ko mi sja, to by ło fun da cyj ne. Zmia -

na prze pi sów ma po móc zwy kłym strzel com,

ta kie by ły in ten cje i ła two to zwe ry fi ko wać.

Ża den z au to rów „pro jek tu do pro jek tu”,

czy li ja, Le szek Eren fe icht i Pio trek Pasz -

kow ski, nie ma żad nych bez po śred nich in te -

re sów w han dlu, ża den z nas nie jest

sprze daw cą bro ni. Pi sze my do „Strza łu”, któ -

re go za pew ne sprze da się wię cej, je śli wię cej

lu dzi bę dzie mo gło w nor mal ny spo sób uzy -

skać po zwo le nie. Ale „Strzał” nie jest nasz.

Czy wy daw ca za pła ci nam wię cej? Zna jąc go,

wąt pię. Śmie szy mnie, gdy nie któ rzy dzien -

ni ka rze pi szą o nas ja ko o „lob by han dla rzy

bro nią”. Fakt, sprze da łem kil ka pi sto le tów.

Swo ich sta rych, in nym ko le gom. Oczy wi ście,

je śli wię cej lu dzi ku pi broń, ktoś na tym za -

ro bi. Kto? Nie mam po ję cia, pew nie Niem cy

i Cze si, bo w Pol sce nie ma prze cież prze my -

słu pro du ku ją ce go broń dla zwy kłych oby wa -

te li.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

zdj. autor
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W lip cu 2009 r., kie dy Fun da cja Roz wo -
ju Strze lec twa w Pol sce prze ka za ła 
ko mi sji „Przy ja zne pań stwo” za rys pro -
jek tu no wej usta wy, TSN OBOP prze -
pro wa dził na zle ce nie TVP son daż,
w któ rym 83 proc. an kie to wa nych opo -
wie dzia ło się prze ciw ko ła twiej sze mu
do stę po wi do bro ni.

awnictwa

Nie skrę po wa ny do stęp do bro ni
(przy ogra ni cze niach dla pew nych
grup osób, nie któ rych ty pów bro ni
i bro ni o pew nych ce chach):

Mek syk, 
Sta ny Zjed no czo ne

Na by cie i po sia da nie bro ni po uzy -
ska niu po zwo le nia od po wied nich
or ga nów pań stwa:

Au stra lia
– wa run ki po zwo le nia za -
leż ne od sta nu, w nie któ -

rych do pusz czo na jest sprze daż bro ni
pół au to ma tycz nej i au to ma tycz nej;

Bel gia
– wy ma ga ne od ręb ne ze zwo -
le nie na no sze nie bro ni, któ -

re jest do pusz czal ne tyl ko, gdy ist nie ją ku
te mu po wo dy praw ne;

Cze chy
– osiem ka te go rii po zwo leń
na broń, no sić moż na ją bez

do dat ko we go ze zwo le nia, ale w spo sób

Po zo ry my lą?

Ogra ni cze nia w do stę pie do bro ni 
pal nej są po wszech nie uza sad nia ne
(zwłasz cza w me diach) wzro stem prze -
stęp czo ści zwią za nej z jej uży ciem, bru -
tal no ścią na pa dów oraz licz bą ich ofiar.
Tym cza sem ame ry kań skie Fe de ral ne
Biu ro Śled cze (FBI) od 1993 r. do ku -
men tu je w swo ich ra por tach od wrot ną
za leż ność: prze stęp czość spa da wraz
z li be ra li za cją prze pi sów re gu lu ją cych
do stęp ność do bro ni. W sta nach, w któ -
rych ist nie je moż li wość no sze nia bro ni
dla ochro ny oso bi stej, wskaź nik prze -
stępstw z uży ciem prze mo cy spadł
do ro ku 1997 o 22 proc. Rów no cze śnie
wskaź nik prze stępstw z uży ciem bro ni
pal nej zmniej szył się o 29 proc., wskaź -
nik za bójstw o 31 procent, a licz ba 
za bójstw z uży ciem bro ni krót kiej
zmniej szy ła się o 41 proc.

In ni wi dzą
to tak

�
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unie moż li wia ją cy na tych mia sto we uży cie; wy jąt kiem
jest ka te go ria G obej mu ją ca broń słu żą cą do ochro ny
ży cia, zdro wia i mie nia w miej scach pu blicz nych;
Fran cja – za ka za ne jest no sze nie, z wy jąt kiem bro ni:
spor to wej, my śliw skiej, hi sto rycz nej i ko lek cjo ner skiej;
Ka na da – po zwo le nia wy da wa ne są na po sia da nie
bro ni (na pod sta wie wy da wa ne go przez po li cję Fi re -
arms Acqu isi tion Cer ti fi ca te moż na za ku pić do wol ną
licz bę sztuk bro ni), na jej prze no sze nie oraz po sia da -
nie w ce lach ochro ny oso bi stej;
Hisz pa nia – obok ze zwo le nia na broń wy ma ga ne jest
upo waż nie nie do po sia da nia i no sze nia bro ni, wy da -
wa ne w od nie sie niu do nie któ rych ty pów bro ni: pal nej
krót kiej, bro ni dłu giej o lu fie gwin to wa nej sto so wa nej
do ce lów my śliw skich, bro ni spor to wej i pneu ma tycz -
nej;
Niem cy – po zwo le nia wy da wa ne są w szcze gól nie
uza sad nio nych przy pad kach;
Wiel ka Bry ta nia – dru ga no we li za cja Fi re arms Act
z 1997 r. (Fi re arms Amend ment ACT 1997 No. 2) wpro -
wa dzi ła za kaz po sia da nia przez oby wa te li bro ni o ka li -
brze po ni żej 0,22 ca la.

Unor mo wa nia eu ro pej skie

Obok le gi sla cji po szcze gól nych państw ist nie ją
w tym za kre sie pew ne wspól ne roz wią za nia re gio -
nal ne. W 1978 r. pod pi sa na zo sta ła przez gru pę kra -
jów eu ro pej skich Eu ro pej ska kon wen cja o kon tro li
na by wa nia i po sia da nia przez oso by pry wat ne bro ni
pal nej. Kon wen cję tę pod pi sa ło 15 państw człon -
kow skich Ra dy Eu ro py, ra ty fi ko wa ło zaś – dzie więć.
Spra wy kon tro li na by wa nia i prze cho wy wa nia bro ni
pal nej na te ry to rium Unii Eu ro pej skiej są przed mio -
tem Dy rek ty wy 91/477/EEC z 18 czerw ca 1991 r.,
na pod sta wie któ rej opra co wa no Eu ro pej ską Kar tę
Bro ni Pal nej za wie ra ją cą kom plet in for ma cji o eg -
zem pla rzu bro ni i je go po sia da czu. Kar ta de fi niu je
tak że m.in. ro dza je bro ni za ka za nej, do któ rej za li -
cza: au to ma tycz ną broń pal ną, broń imi tu ją cą in ne
przed mio ty, oraz amu ni cję, w tym po ci ski roz ry wa -
ją ce, za pa la ją ce i roz pry sko we. 
Na wią zu jąc do tej dy rek ty wy, ko mi sja opra co wa ła
tak że dwa za le ce nia do ty czą ce Eu ro pej skiej Kar ty
Bro ni Pal nej: 93/216/EEC z 25 lu te go 1993 r.
oraz 96/129/EC z 12 stycz nia 1996 r.

Ogra ni cze nia w do stę pie do bro ni i udzie la nia
po zwo leń:
Bel gia – za ka za ne jest wy da wa nie po zwo leń na po sia -
da nie i prze cho wy wa nie bro ni oso bom w wie ku po ni -
żej 16 lat;
Cze chy – nie wy da je się po zwo leń oso bom po ni żej 21.
ro ku ży cia; wy jąt ka mi są ucznio wie szkół, w któ rych
za ję cia obej mu ją ło wiec two (mo gą się ubie gać o ze -
zwo le nie na broń my śliw ską) oraz co naj mniej 15-let ni
strzel cy spor to wi;
Fran cja – za zgo dą ro dzi ców o po zwo le nie na po sia -
da nie bro ni mo gą ubie gać się już 16-lat ko wie,
pod wa run kiem że chęt ny przed sta wi po zwo le nie

na po lo wa nie lub li cen cję któ rejś z fe de ra cji spor to -
wych. Po zwo le nia nie uzy ska ją oso by ska za ne na co
naj mniej 3 mie sią ce po zba wie nia wol no ści za prze -
stęp stwa okre ślo ne w ko dek sach: kar nym, cel nym,
dro go wym, sprze da ży al ko ho lu; nie do sta ną go rów -
nież nie bez piecz ni al ko ho li cy i oso by po wią za ne
z dzia łal no ścią anar chi stycz ną;
Ka na da – ogra ni cze nia w wy da wa niu po zwo leń do ty -
czą nie któ rych ro dza jów bro ni, zwy kle pół au to ma tycz -
nych wer sji bro ni woj sko wej;
Sta ny Zjed no czo ne – pra wo fe de ral ne za ka zu je sprze -
da ży bro ni oso bom ska za nym i oskar żo nym o po peł -
nie nie prze stęp stwa za gro żo ne go ka rą po zba wie nia
wol no ści po wy żej ro ku, uchy la ją cym się od wy mia ru
spra wie dli wo ści, uza leż nio nym od nar ko ty ków, pod da -
nych le cze niu psy chia trycz ne mu, oso bom o ogra ni -
czo nej zdol no ści ro ze zna nia i kie ro wa nia swo im
po stę po wa niem, a tak że po zba wio nym stop ni i funk cji
woj sko wych;
Wiel ka Bry ta nia – cał ko wi ty za kaz po sia da nia bro ni
obej mu je oso by ska za ne na co naj mniej 3-let ni po byt
w wię zie niu lub za kła dzie po praw czym; po zwo le nia
na po sia da nie lub wy po ży cza nie bro ni nie do sta ną tak -
że oso by po ni żej 17. ro ku ży cia;

Wło chy – nie wy da je się po zwo leń
oso bom, któ re: zde zer te ro wa ły
pod czas woj ny, nie le gal nie po sia dły
broń, w cią gu ostat nich dwóch lat

mia ły ata ki epi lep tycz ne. Po zwo le nia nie do sta nie rów -
nież oso ba po ni żej 18. ro ku ży cia, chy ba że cho dzi
o broń my śliw ską, a za in te re so wa ny ma zgo dę opie -
ku na praw ne go i po twier dze nie umie jęt no ści po słu gi -
wa nia się nią.

Or ga ny wy da ją ce po zwo le nia na broń:
Au stra lia – (w nie któ rych sta nach) po li cja lo kal na;
Bel gia – po li cja gmin na lub żan dar me ria na po sia da -
nie i prze cho wy wa nie w miej scu za miesz ka nia; a na jej
no sze nie gu ber na tor pro win cji (dla osób nie miesz ka ją -
cych na sta łe w Bel gii mi ni ster spra wie dli wo ści i ad mi -
ni stra cji bez pie czeń stwa pu blicz ne go);
Fran cja – pre fek tu ra de par ta men tu;
Hisz pa nia – Za rząd Głów ny Gwar dii Cy wil nej;
Ka na da – po li cja lo kal na;
Wło chy – na broń pal ną dłu gą – kwe stor (szef po li cji
w pro win cji), a na broń krót ką i la ski z ukry tym ostrzem
– pre fekt (zwierzch nik ca ło ści sił bez pie czeń stwa
w pro win cji);
Wiel ka Bry ta nia – lo kal ny ko men dant po li cji, je że li
uzna, że: 1) oso bie ubie ga ją cej się o po zwo le nie moż -
na po wie rzyć broń, 2) nie pod le ga ona usta wo wym
ogra ni cze niom, 3) ma słusz ny po wód do po sia da nia
bro ni i 4) nie bę dzie ona w żad nych oko licz no ściach
stwa rzać za gro że nia dla po rząd ku pu blicz ne go; ko -
men dant mo że rów nież wy dać ze zwo le nie na po sia da -
nie bro ni za ka za nej, je śli w kon kret nym przy pad ku
wy da ne zo sta ło upo waż nie nie Ra dy Obro ny (De fen ce
Co un cil). �

opra co wał: Prze my sław Ka cak
źró dła: Biu ro Eks per tyz i Ana liz Sej mu RP, 

„Ma ga zyn Strze lec ki Colt”

�
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Zbrodnia katyńska to hasło
obejmujące mordy na polskich
jeńcach wojennych dokonane przez
stronę radziecką podczas II wojny
światowej. Prawie 22 tysiące
Polaków zabito na mocy decyzji
najwyższych władz ZSRR 
z 5 marca 1940 r. 

Ma so we gro by w Ka ty niu od kry to już

w 1943 r., stąd na zwa. Na ujaw nie nie

cmen ta rzy ska w Mied no je i Char ko wie

trze ba by ło cze kać do lat 90. ubie głe go wie ku.

Nie zna my jesz cze wszyst kich miejsc, gdzie

ukry to szcząt ki ofiar. Ro dzi się jed nak na dzie ja

dla ro dzin po mor do wa nych, że zbrod nia zo sta -

nie na zwa na po imie niu. 

Eu ro pej ski Try bu nał Praw Czło wie ka

w Stras bur gu uznał za rzu ty ro dzin i krew nych

ofiar zbrod ni ka tyń skiej za uza sad nio ne. Ro sja

ma czas do 19 mar ca 2010 r. na wy ja śnie nie eu -

ro pej skim sę dziom po stę po wa nia or ga nów swo -

je go wy mia ru spra wie dli wo ści. 

TAJ NE UMO RZE NIE
Śledz two ro syj skie w spra wie zbrod ni na pol -

skich ofi ce rach woj ska, funk cjo na riu szach Po -

li cji Pań stwo wej, żan dar me rii, wy wia du

i wię zien nic twa trwa ło 14 lat i za koń czy ło się

we wrze śniu 2004 r. umo rze niem. 

Głów na Pro ku ra tu ra Woj sko wa Fe de ra cji Ro -

syj skiej ca ły czas kon se kwent nie od rzu ca ła

moż li wość za kwa li fi ko wa nia mor du na Po la -

kach ja ko lu do bój stwa. Pod kre śla ła, że by ła to

zbrod nia po spo li ta, któ ra już daw no ule gła

przedaw nie niu. We dług stro ny ro syj skiej

do od po wie dzial no ści moż na by, co naj wy żej,

po cią gnąć sie dem osób ze ści słe go kie row nic -

twa ZSRR, któ re pod pi sa ły się pod de cy zją

z 5 mar ca 1940 r. o zgła dze niu pra wie 22 tys.

pol skich jeń ców. Żadna z nich nie żyje, więc

zda niem Ro sjan – spra wy nie ma. 

Pro ku ra tu ra, uma rza jąc spra wę, utaj ni ła tak -

że... de cy zję o jej umo rze niu. 

W tym cza sie pol ski In sty tut Pa mię ci Na ro -

do wej pod jął wła sne śledz two, któ re ze wzglę -

du na trud no ści czy nio ne przez stro nę ro syj ską

trwa do dziś. 

JED NO EU RO ZA PRAW DĘ
Trzy na ścio ro krew nych ofiar zbrod ni ka tyń -

skiej zde cy do wa ło się więc na szu ka nie spra -

wie dli wo ści przed Eu ro pej skim Try bu na łem

Praw Czło wie ka w Stras bur gu. W sierp niu

ub.r. zło ży li ostat nie do ku men ty w spra wie.

Ar gu men to wa li, że Ro sja zła ma ła kil ka ar ty -

ku łów eu ro pej skiej kon wen cji praw czło wie -

ka, w tym ar ty kuł chro nią cy pra wo do ży cia. 

Wcze śniej bli scy po mor do wa nych pró bo wa li

do cho dzić swo ich praw przed ro syj ski mi są da -

mi. Nie zo ba czy li ma te ria łów śledz twa, bo nie

uzna no ich za po krzyw dzo nych, a za mor do wa -

nym od mó wio no nie tyl ko re ha bi li ta cji, ale

tak że uzna nia za ofia ry re pre sji po li tycz nych.

Ro sja nie oba wia ją się, że zre ha bi li to wa nie pol -

skich żoł nie rzy i po li cjan tów po cią gnę ło by

za so bą la wi nę po zwów o za dość uczy nie nie

i od szko do wa nie. 

Jak pod kre śla ją jed nak ro dzi ny ofiar, w spra -

wie przed stras bur skim try bu na łem cho dzi

o praw dę i spra wie dli wość. Od stro ny ro syj -

skiej do ma ga ją się sym bo licz ne go jed ne go 

eu ro i ujaw nie nia wszyst kich oko licz no ści mor -

do wa nia bez bron nych jeń ców. 

27 li sto pa da ub.r. Eu ro pej ski Try bu nał Praw

Czło wie ka wstęp nie uznał skar gę Po la ków

za uza sad nio ną. Stro na ro syj ska mu si wy ja śnić

swo je po stę po wa nie do 19 mar ca br. Po tem

bę dzie czas, aby skar żą cy od nie śli się do ro -

syj skie go sta no wi ska. Gdy to już się sta nie,

spra wą zaj mą się zno wu sę dzio wie ze Stras -

bur ga. Trud no prze wi dzieć, ile po trwa ca łe

po stę po wa nie. Try bu nał mo że na pod sta wie

zgro ma dzo nych do ku men tów wy dać wy rok,

ale mo że też za rzą dzić prze pro wa dze nie

śledz twa. Spe cja li ści oce nia ją, że mo że to po -

trwać kil ka lat. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor
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9 KWIET NIA W KA TO WI CACH 
Re dak cja „Po li cji 997” ob ję ła hono -
ro wym pa tro na tem me dial nym
obcho dy 70. rocz ni cy zbrod ni katyń -
skiej, or ga ni zo wa ne przez Zarząd
Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia
„Ro dzi na Po li cyj na 1939 r.”. Uro czy -
sto ści od bę dą się 9 kwiet nia 2010 r.
przed Gro bem Po li cjan ta Pol skie go
na te re nie Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Ka to wi cach. 
Zo sta ną one po prze dzo ne kon fe ren -
cją na uko wą pt. „Gdy wszy scy bra -
cia mil czą”, w cza sie któ rej od bę dzie
się pro jek cja fil mu z prac eks hu ma -
cyj nych w Mied no je oraz zo sta ną
wy gło szo ne te ma tycz ne pre lek cje,
m.in. o lo sach przed wo jen nych po li -
cjan tów w Pol sce Lu do wej i wal ce
funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej
z dy wer sją we wrze śniu 1939 r. 
Współ or ga ni za to ra mi uro czy sto ści
są: Od dział IPN w Ka to wi cach, ślą -
ska ko men da wo je wódz ka i Szko ła
Po li cji w Ka to wi cach. 

13 KWIET NIA 
W POL SCE I KA TY NIU 
Cen tral ne ob cho dy bo le snej rocz ni -
cy od bę dą się 13 kwiet nia 2010 r.
w Dniu Pa mię ci Ofiar Zbrod ni Ka tyń -
skiej. Ko or dy na to rem uro czy sto ści
jest Ra da Ochro ny Pa mię ci Walk
i Mę czeń stwa. 
Z wi zy tą w Ka ty niu za po wia da się
pre mier Ro sji Wła di mir Pu tin. Je że li
doj dzie do spo tka nia nad gro ba mi
pol skich ofi ce rów, bę dzie mia ło ono
hi sto rycz ne zna cze nie. Te go sa me -
go dnia w War sza wie od bę dą się
cen tral ne uro czy sto ści rocz ni cy ka -
tyń skiej. 

2 WRZE ŚNIA W MIED NO JE
W związ ku z 70. rocz ni cą zbrod ni 
ka tyń skiej pla no wa ne są rów nież
piel grzym ki na Pol skie Cmen ta rze
Wo jen ne do Ka ty nia, Char ko wa
i Mied no je. Ma ją się od być w rocz -
ni cę otwar cia ne kro po lii, a więc 17
czerw ca w Char ko wie, 28 lip ca
w Ka ty niu i 2 wrze śnia w Mied no je.
Po dob nie jak 10 lat te mu do miejsc
zbrod ni po le cą nie tyl ko sa mo lo ty,
ale po ja dą tak że po cią gi spe cjal ne
z ro dzi na mi po mor do wa nych.

P. Ost. 

Katyń w Strasburgu

Podziemny dzwon pamięci
na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Miednoje
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Po li cja Pań stwo wa ist nia ła tyl ko 20 lat. Przy szło jej dzia łać

w okre sie naj trud niej szym – bu do wy zrę bów no we go pań stwa,

któ re po 123 la tach nie wo li od zy ski wa ło wol ność. No wej for -

ma cji po wie rzo no nie zwy kle waż ne za da nie za pew nie nia spo ko ju

i bez pie czeń stwa w roz gra bio nym, zde mo ra li zo wa nym la ta mi upo -

ko rzeń, za co fa nym kra ju. Stop nio wo, z wiel kim po świę ce niem i tru -

dem, nie szczę dząc ofiar, Po li cja Pań stwo wa przy wra ca ła po rzą dek

na uli cach, zma ga ła się z wszech ogar nia ją cą fa lą ban dy ty zmu i po -

spo li tą prze stęp czo ścią. Kie dy pod ko niec lat trzy dzie stych stan po -

rząd ku i bez pie czeń stwa w kra ju uległ znacz nej po pra wie, agre sja

hi tle row skich Nie miec i Ro sji So wiec kiej we wrze śniu 1939 r. przy -

pie czę to wa ła jej los. 

Na bli sko 6 lat po li cyj na for ma cja pod przy mu sem sta ła się

dys po zy cyj nym na rzę dziem w rę kach oku pan ta, a po tem –

ja ko Mi li cja Oby wa tel ska – przez 45 lat – „zbroj nym ra mie -

niem” PZPR. Ochro na bez pie czeń stwa oby wa te li, spo ko ju

i po rząd ku pu blicz ne go ze szła na plan dru gi. Naj waż niej sza

sta ła się tro ska o „so cja li stycz ną oj czy znę” i „wier ność ide ałom

par tii”.

Po wrót do nor mal no ści na stą pił do pie ro 6 kwiet nia 1990 r.

Mo cą usta wy sej mo wej, przy po wszech nej apro ba cie spo łecz -

nej, MO zo sta ła roz wią za na, a w jej miej sce po wo ła no Po li cję.

Co praw da, bez przy miot ni ka „pań stwo wa”, ale i tak każ dy wie,

że jest ona spad ko bier czy nią i kon ty nu ator ką mi sji pod ję tej

w 1919 r. przez swą przed wo jen ną po przed nicz kę. Mi sji, któ ra

spro wa dza się do ła ciń skie go ha sła pro pu bli co bo no, czy li służ by

dla ogó łu, dla spo łe czeń stwa. W tym ha śle mie ści się rów nież kar -

dy nal na za sa da dzia ła nia po li cyj ne go kor pu su – apo li tycz ność. Za -

rów no for ma cji, jak i po szcze gól nych funk cjo na riu szy.

Pol ska Po li cja wkra cza w dwu dzie sty, ju bi le uszo wy rok ży cia.

Jest mło da, pręż na i no wo cze sna. Do te go do brze wy szko lo na i bo -

ga ta w do świad cze nia. Wła sne, ale i swych po przed ni czek tak że. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI 

5 lat „PO LI CJI 997” 
Nie daw no cie szy li śmy się z oka zji wy da nia 50. nu me ru na szej ga -

ze ty, a tu wiel ki mi kro ka mi nad cho dzi na stęp ny ju bi le usz. W tym

ro ku mi nie pięć lat od wy da nia pierw sze go nu me ru mie sięcz ni ka

„Po li cja 997”. Wy szedł w kwiet niu w 2005 r., ale z wra że nia za po -

mnie li śmy umie ścić na okład ce nu me ra cję. Eg zem plarz ma jo wy miał

już ofi cjal nie nu mer dru gi. 

W pię cio let niej hi sto rii ma ga zy nu kie ro wa ło nim trzech re dak to -

rów na czel nych: Pa weł Bie dziak, Pa weł Cho jec ki i obec nie nam pa -

nu ją ca Ire na Fe do ro wicz. 

Gwo li ści sło ści przy po mnieć na le ży, że obec ny mie sięcz nik po -

wstał z prze kształ ce nia ty go dni ka „Ga ze ta Po li cyj na”. Gdy by ga ze ta

wy cho dzi ła do tej po ry, ob cho dzi ła by dwu dzie sto le cie ist nie nia.

Pierw szy nu mer uka zał się w 1990 r. nie mal rów no z prze kształ ce -

niem Mi li cji Oby wa tel skiej w Po li cję. Po cząt ko wo ga ze ta wy cho-

dzi ła ja ko dwu ty go dnik, prze mien nie z „Ma ga zy nem Kry mi nal -

nym 997”. Po tem już co ty dzień. Ostat ni nu mer wy szedł 

w stycz niu 2005 r. Za bra kło wte dy trzech mie się cy do ju bi le uszu 

pięt na sto le cia. �

P. Ost.
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Pro pu bli co bo no

Te dwie daty zna – a przynajmniej powinien znać – każdy polski policjant.
Rok 1919 – powstanie Policji Państwowej, pierwszej polskiej formacji
policyjnej, która nie była tylko epizodem w historii; i rok 1990 – narodziny
współczesnej, w pełni suwerennej i demokratycznej Policji.

POLICJA

MILICJA OBYWATELSKA 6 kwietnia 1990

6 kwiet nia 1990 ro ku Po li cja za stą pi ła Mi li cję Oby wa tel ską. Co
– oprócz na zwy – zmie ni ło się dla tych funk cjo na riu szy, któ rzy
by li w służ bie 20 lat te mu? Jak te zmia ny za pa mię ta li? By ła to
tyl ko for mal ność, czy no wa rze czy wi stość?
Trans for ma cja nie mo gła obyć się bez kło po tów, nie po ro zu -
mień, za baw nych i po nu rych sy tu acji. Wszyst kich, któ rzy chcą
o nich opo wie dzieć, pro si my o li sty i e -ma ile (ga ze ta.li sty@po -
li cja.gov.pl) z do pi skiem „20 lat”. Naj cie kaw sze wspo mnie nia
opu bli ku je my.
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J e stem po li cjant ką, a jed no cze śnie ma mą dzie ci, 7-let -
nie go i 7-mie sięcz ne go, mam mę ża, któ ry pra cu je tylko
w no cy. Wró ci łam do pra cy po ma cie rzyń skim i mo je

kie row nic two zmu sza mnie do pra cy w no cy, czy mu szę się
na to zgo dzić, czy są ja kieś prze pi sy chro nią ce po li cjant kę -
-mat kę. (Jo an na)

Mi mo iż mo je dziec ko mia ło pięć mie się cy, mu sia łam cią -
gnąć 24-go dzin ne dy żu ry oraz noc ki. Nad mie niam, że część
dzie ci kar mio nych pier sią nie chce jeść z bu tel ki i mo je dziec -
ko do ta kich na le ży, a do te go mój mąż pra cu je ja ko dy żur -
ny po 12 go dzin. (Gra ży na, po li cjant ka ko men dy

po wia to wej Po li cji).

Li stów po ru sza ją cych pro blem wa run ków i cza su służ -

by przy cho dzi do na szej re dak cji bar dzo du żo. Funk cjo -

na riusz ki py ta ją: do cze go ma my pra wo, czy obo wią zu je
nas ko deks pra cy?

OBO WIĄ ZU JE USTA WA I ROZ PO RZĄ DZE NIA
– Po li cjan tów obo wią zu ją ure gu lo wa nia za war te w usta -

wie o Po li cji, a tak że w in nych ak tach wy ko naw czych –

roz po rzą dze niach – mó wi me ce nas Mag da le na Bę dzie -

jew ska -Mi chal ska, rad ca praw ny Biu ra Kadr i Szko le nia

KGP. – Ar ty kuł 79 usta wy o Po li cji do ty czy szcze gó ło -

wych upraw nień po li cjan tów prze wi dzia nych we dług

pra wa pra cy, z za strze że niem, że ma ją one za sto so wa nie,

je śli prze pi sy tej że usta wy nie sta no wią ina czej. A usta -

wa o Po li cji oraz ak ty wy ko naw cze – roz po rzą dze nie mi -

ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie

roz kła du cza su służ by po li cjan tów z 18 paź dzier ni ka

2001 r. (Dz.U. 2001.131.1471) oraz roz po rzą dze nia

mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra -

wie szcze gó ło wych praw i obo wiąz ków oraz prze bie gu

służ by po li cjan tów – z 2 wrze śnia 2002 r. (Dz.U.

2002.151.1261) – za wie ra ją od mien ne niż w ko dek sie

pra cy ure gu lo wa nia. Cho dzi za rów no o służ bę noc ną, go -

dzi ny nad licz bo we, prze rwy na kar mie nie dziec ka, de -

le go wa nia po za sta łe miej sce pra cy.

Ar ty kuł 79 usta wy o Po li cji od no si się do po li cjan tów

– ko biet i męż czyzn. Ta kie sta no wi sko prze ka zał ko men -

dant głów ny Po li cji mi ni stro wi spraw we wnętrz nych

i ad mi ni stra cji. Rzecz nik praw oby wa tel skich skie ro wał

bo wiem do sze fa re sor tu spraw wewnętrznych py ta nie –

czy ar ty kuł 79 jest sto so wa ny rów nież w sto sun ku do

męż czyzn, zgod nie z prze pi sa mi ko dek su pra cy.

NAD GO DZI NY I NOC KI – TAK, 
PRZE RWY – NIE
– Obo wią zek peł nie nia służ by w nad go dzi nach, w no cy

oraz w so bo ty, nie dzie le, a tak że in ne dni świą tecz ne

przez oso by ma ją ce ma ło let nie dzie ci jest zgod ny

z roz po rzą dze niem w spra wie roz kła du cza su służ by

po li cjan tów – mó wi mecenas Bę dzie jew ska -Mi chal ska.

– Zwol nie ni z nie go są tyl ko je dy ni opie ku no wie dzie ci

do lat ośmiu lub oso by wy ma ga ją cej sta łej opie ki. A tak -

że ko bie ty w cią ży.

Po li cjant kom, któ re kar mią dziec ko pier sią, nie przy -

słu gu ją prze rwy w trak cie peł nie nia służ by.

OPIE KA NIE TYL KO NA CHO RE DZIEC KO
Funk cjo na riusz (nie za leż nie od płci), któ ry mu si opie -

ko wać się cho rym dziec kiem (do czter na ste go ro ku

życia) lub in nym człon kiem ro dzi ny, ma pra wo do zwol -

nie nia le kar skie go, za któ re do sta je sto pro cent wy na -

gro dze nia.

Po li cjant, któ ry mu si za jąć się dziec kiem do lat ośmiu,

np. z po wo du na głe go za mknię cia żłob ka czy przed szko -

la, po ro du mał żon ki, ma rów nież pra wo zwol nie nia od

służ by.

– Łącz ny okres zwol nień le kar skich nie mo że jed nak

prze kra czać 60 dni w ro ku ka len da rzo wym, nie za leż nie

od licz by dzie ci i in nych człon ków ro dzi ny – do da je me -

ce nas Bę dzie jew ska -Mi chal ska.

Funk cjo na riu sze Po li cji ma ją też pra wo do dwóch dni

wol nych od służ by, na opie kę nad dziec kiem do czter -

na ste go ro ku ży cia. Mo że z nie go sko rzy stać tyl ko je den

ro dzic. Pod sta wą przy zna nia wol nych dni jest oświad cze -

nie, któ re na le ży przed ło żyć prze ło żo ne mu.

Kwe stie zwią za ne z opie ką nad cho rym dziec kiem lub

in nym człon kiem ro dzi ny re gu lu ją pa ra gra fy 4, 5, 6 i 8

(rozdział 2) roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji w spra wie szcze gó ło wych praw

i obo wiąz ków oraz prze bie gu służ by po li cjan tów.

DE LE GO WA NIE ROZ KA ZEM PER SO NAL NYM
Zgod nie z ar ty ku łem 36 usta wy o Po li cji po li cjant mo że

zo stać prze nie sio ny al bo de le go wa ny do cza so we go peł -

nie nia służ by w in nej miej sco wo ści, z urzę du lub na wła -

sną proś bę.

W usta wo daw stwie prag ma tycz nym brak prze pi sów,

któ re wy łą cza ły by je go sto so wa nie do osób wy cho wu ją -

cych ma ło let nie dzie ci. Przyj mu jąc za sa dę ra cjo nal ne go

usta wo daw cy, na le ży wska zać, że je śli ta kie wy łą cze nie

mia ło by ist nieć, to zo sta ło by ure gu lo wa ne w usta wie lub

roz po rzą dze niu.

– Prze nie sie nie lub de le go wa nie, zgod nie z pa ra gra -

fem 3 roz po rzą dze nia w spra wie szcze gól nych praw

i obo wiąz ków oraz prze bie gu służ by po li cjan tów, ma for -

mę roz ka zu per so nal ne go – mó wi me ce nas Bę dzie jew -

ska -Mi chal ska. – Funk cjo na riusz, na wet je śli wy cho wu je

ma leń kie dziec ko, nie mo że od mó wić wy ko na nia roz ka -

zu. Po wyż sze wy ni ka z fak tu szcze gól ne go sto sun ku łą -

czą ce go po li cjan ta i for ma cję. W orzecz nic twie są dów

ad mi ni stra cyj nych wie lo krot nie pod kre śla no, że służ ba

w Po li cji nie jest zwy kłą pra cą na jem ną (sto sun kiem pra -

cy), lecz sto sun kiem ad mi ni stra cyj nym, pod da nym

szcze gól nym re gu łom i wy ra ża ją cym się w upraw nie -

niach prze ło żo ne go do kształ to wa nia te go sto sun ku,

często we dług za sad uzna nia (co nie ozna cza wszak 

do wol no ści).

Bar dzo rzad ko jed nak zda rza się, aby prze ło że ni de le -

go wa li do in nych, po za miej scem sta łej słu żby, miej sco -

wo ści mat ki ma ją ce ma łe dzie ci. Ta sy tu acja jest

naj czę ściej po dyk to wa na po trze ba mi służ by. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

Macierzyństwo a służba
Policjantki
wychowujące
małe dzieci
pełnią służbę
w nocy. 
Często mają
nadgodziny,
zdarza się,
że dyżurują
nawet całą
dobę, również
w weekendy
i święta. 
Nie przysługują
im przerwy
na karmienie
dziecka.
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Ste fan G. mu siał do znać szo ku, kie dy 15 wrze śnia

1968 ro ku zna lazł zwło ki ciot ki Ma rii G. w jej

miesz ka niu, w wan nie na peł nio nej wo dą. Rzut oka

wy star czył, by oce nić sy tu ację – to mu sia ło być mor der -

stwo.

Po wia do mie ni przez sio strzeń ca mi li cjan ci z Ko men -

dy MO War sza wa -Wo la nie mie li pro ble mów z od na le -

zie niem świad ków, z któ rych ze znań wy ni ka ło, że za bój cą

sta rusz ki mógł być tyl ko jej są siad – Sta ni sław Mo dze -

lew ski. Wie dzia no o tym, że miał za targ z Ma rią G. na tle

fi nan so wym, awan tu ro wał się, a w 1965 ro ku na wet pró -

bo wał ją udu sić. Wi dzia no go też, kie dy kry tycz ne go dnia

wy cho dził od ofia ry.

HER BAT KA DLA MOR DER CY
Po dzie wię ciu dniach usta lo no, że Mo dze lew ski prze by -

wa u swo je go te ścia i tam też go za trzy ma no. Po cząt ko -

wo za prze czył wszyst kie mu, mó wiąc, że – stwier dzo nych

przez do ko nu ją ce go oglę dzin le ka rza – „kil ka li nĳ nych

za czer wie nień mo gą cych być śla da mi za dra pa nia sprzed

jed ne go lub dwóch ty go dni” to efekt spo ży cia al ko ho lu

i póź niej sze go tre nin gu ju do. Kie dy śled czy wprost po -

wie dział mu, że kry tycz ne go dnia był u Ma rii G., nie wy -

parł się, ale za prze czył, że by miał co kol wiek wspól ne go

z mor der stwem.

Nie ocze ki wa nie zmiękł po pierw szej no cy spę dzo nej

w aresz cie. Frag men ty je go wy ja śnień: „(...) Na bra łem

chę ci do za ba wie nia się z ko bie tą. Mia łem te go ma ło, nie

od czu wa łem bo wiem ni gdy po cią gu do mo jej żo ny, du żo

ode mnie młod szej i z nią ni gdy nie współ ży łem. Po cią -

ga ła mnie na to miast bli sko 90-let nia Ma ria G. (w ory gi -

na le peł ne na zwi sko – przyp. aut.). Ży ła sa mot nie,

rzad ko ją kto od wie dzał. Po sze dłem do niej, by ła sa ma.

Po czę sto wa ła mnie her ba tą, któ rą pi li śmy przy sto le.

W tym cza sie ła pa łem ją za ko la na. By łem do brze pi ja ny,

więc pew nie my śla ła, że się wy głu piam i mi to wy ba cza -

ła. (...) Po ja kimś cza sie pa ni G. po wie dzia ła, że mam już

iść do sie bie (...) Gdy prze cho dzi li śmy obok tap cza nu,

rzu ci łem się na Ma rię. Le że li śmy na tap cza nie i pa mię -

tam, że ją du si łem. Ona się bro ni ła, dra pa ła mnie po twa -

rzy. Na gle jed nak prze sta ła, stra ci ła chy ba przy tom ność

po mo im du sze niu. Wte dy ro ze rwa łem na niej bie li znę,

z po piel nicz ki wzią łem ży let kę i cią łem jej po ślad ki. Gdy

już mia łem do syć, za nio słem ją do wan ny i pu ści łem wo -

dę. My śla łem, że otrzeź wie je i doj dzie do sie bie. Do

wan ny wrzu ci łem jej bu ty, ja kąś bie li znę i tor bę go spo -

dar czą. Że by nie zmar z ła, przy kry łem ją ko cem i wy sze -

dłem. (...) Na stęp ne go dnia ra no po je cha łem do te ścia.

(...) Dla cze go udu si łem G. i po cią łem jej po ślad ki, te go

nie wiem. Są dzę, że bę dąc pi ja ny, do zna łem ja kie goś za -

ła ma nia psy chicz ne go (...), choć kie dy tak my ślę

nad tym, to chy ba jed ną z przy czyn udu sze nia sta rusz ki

by ły nie po ro zu mie nia z nią na tle miesz ka nia. Ku pi łem

od niej w 1956 r. je den po kój za 22 ty sią ce zło tych (...)

Chcia łem, że by mi zwró ci ła te pie nią dze, bo do mu nie

ro ze bra li, a ja chcia łem się wy pro wa dzić. Od ma wia ła mi

i ro bi ła na wet wy mów ki. Za wsze, gdy wy pi łem i so bie to

przy po mnia łem, to chcia łem się na niej ze mścić. Chcia -

łem już to zro bić chy ba w 1965 r., ale wzy wa ła po mo cy

i od stą pi łem. (...) Chcę oczy ścić się przed pa nem pro ku -

ra to rem i dla te go do no szę, że mi mo po sia da nia dziec ka

fak tycz nie ni gdy nie mia łem sto sun ku z żad ną ko bie tą.

Kie dy więc 14 wrze śnia po pi łem zdro wo i na szła mnie

ocho ta, to po my śla łem, że mo że wresz cie pierw szy raz

mi się uda i wstą pi łem do G. Być mo że nic nie wy cho dzi -

ło i ją udu si łem, ale nie zda wa łem so bie z te go spra wy.

Na stęp ne go dnia ni cze go już nie pa mię ta łem i wy je cha -

łem do żo ny”.

„ZA JĘ CIE” Z KO BIE TĄ
Ry chło oka za ło się, że Mo dze lew ski ma du żo wię cej do

po wie dze nia. Przy znał, że la tem 1952 ro ku, pod czas od -

by wa nia służ by woj sko wej, miał „za ję cie” ze sta rą ko bie -

tą, gdy po pi ja ku wra cał do ko szar w Ga łków ku. Zbie ra ła

ja go dy w le sie. Oba lił ją i przy du sił, a kie dy prze sta ła się

rzu cać, zdarł odzież i ska to wał pa sem woj sko wym. Po zo -

sta wił nie przy tom ną, nie wy ko rzy stu jąc jej sek su al nie.

Przed sta wio ny opis ide al nie zga dzał się z ak ta mi spra -

wy za mor do wa nia 67-let niej Jó ze fy P., na ob na żo ne zwło -

ki któ rej na tknął się 31 lip ca 1952 ro ku ro bot nik le śny.

De nat ka zmar ła na sku tek przy du sze nia i unie ru cho mie -

nia klat ki pier sio wej, na cie le wi dać by ło licz ne, po dłuż -

ne krwa we pod bie gnię cia. Obok mar twej le żał prze -

wró co ny sło ik, z któ re go wy sy pa ły się ja go dy.

Nie spo sób by ło nie po wziąć po dej rze nia, że Mo dze -

lew ski to „wam pir z Ga łków ka”, któ ry w po przed niej de -

ka dzie przez kil ka lat był po stra chem ko biet z tej oko li cy.

Przy pi sy wa no mu tak że za bój stwa:

– 32-let niej Ma rii K. ze Sta ro wej Gó ry, któ ra 27 grud -

nia 1952 ro ku wy bra ła się do swo ich ro dzi ców miesz -

ka ją cych w po bli skich Ro dzyn kach;

– 21-let niej Te re sy P., łódz kiej tkacz ki, po wra ca ją cej

1 mar ca 1953 ro ku, jak co dzień, po pra cy do do mu

w Sta ro wej Gó rze; 

Wpadka po 11 latach

W latach 1952–1956 zabił w okolicach podłódzkiego Gałkówka sześć kobiet; kolejnym sześciu napadniętym udało
się ujść z życiem. Ostatnie ze śledztw w tych sprawach umorzono w 1957 r. W tym czasie sprawca – Stanisław
Modzelewski – mieszkał już w Warszawie. Na 11 lat zaprzestał napadów. Zapewne gdyby 14 września 1968 roku
nie zabił swojej 90-letniej sąsiadki, jego poprzednie zbrodnie pozostałyby niewykryte.
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– dwu dzie sto pa ro let niej Ire ny D., któ ra 3 stycz -

nia 1955 ro ku wra ca ła od miesz ka ją ce go w Ło dzi na -

rze czo ne go do do mu ro dzi ców we wsi Zie lo na Gó ra;

– 18-let niej He le ny W., uczen ni cy łódz kie go tech ni -

kum, wi dzia nej 29 mar ca 1956 ro ku wraz z męż czy -

zną, z któ rym spo koj nie szła dro gą mię dzy sta cja mi

Ga łkó wek i Bo rów;

– 24-let niej He le ny K. z Ło dzi, któ ra 28 lip ca 1956 roku

wy bra ła się od wie dzić krew nych w Bo ro wie.

Wszyst kie zo sta ły za mor do wa ne w po dob ny spo sób –

przez udu sze nie. Wszyst kie by ły przed śmier cią nie mi ło -

sier nie bi te. Wszyst kie mia ły zdar tą lub roz dar tą w kro -

czu bie li znę. Więk szość zo sta ła zgwał co na. 

Py ta ny o te spra wy Mo dze lew ski był o wie le roz mow -

niej szy niż za pierw szym ra zem. Wy ka zał się przy tym

wręcz fe no me nal ną pa mię cią, opi su jąc naj mniej sze na -

wet szcze gó ły każ dej ze zbrod ni.

Na pod sta wie je go ze znań w lo kal nej pra sie opu bli ko -

wa no ko mu ni kat z proś bą o zgła sza nie się ko biet, któ re

zo sta ły na pad nię te w oko li cach Ga łków ka. Do MO za -

dzwo ni ło pięć.

Wśród nich An na P., na dro dze któ rej Mo dze lew ski sta -

nął w czerw cu 1953 ro ku. Ude rzył ją od ty łu w kark, po wa -

lił na zie mię, zwią zał rę ce dru tem, odarł z ubra nia, usiadł

na gło wie i za czął okła dać ka blem. By ła w szó stym mie -

sią cu cią ży. Bła ga ła o li tość. Obie cy wa ła pie nią dze. On bił

bez prze rwy. Gdy by ła już pra wie nie przy tom na, ścią gnął

jej bu ty. W tym mo men cie coś jed nak spło szy ło na past ni -

ka (ofia ra ze zna ła, że usły sza ła dwa strza ły), któ ry uciekł.

Rów nież dzię ki zbie gom oko licz no ści uda ło się ujść

z ży ciem: Zo fii B., na pad nię tej je sie nią 1953 ro ku, He le -

nie J., któ rą „wam pir z Ga łków ka” za ata ko wał 21 czerw -

ca 1954 ro ku, Alek san drze S. – na pad nię tej je sie nią te goż

ro ku. MO do wie dzia ła się jesz cze o jed nym na pa dzie,

któ ry miał miej sce la tem 1954 lub 1955 ro ku. Ofia ra –

16-let nia Hil de gar da J. – wy je cha ła na sta łe z kra ju i nie

uda ło się jej prze słu chać, ale z ze znań jej ko le ża nek, któ -

rym się zwie rzy ła, wy ni ka ło, że mo dus ope ra ndi był ty po -

wy dla Mo dze lew skie go. Ude rze nie, oba le nie, odar cie

z ubra nia, du sze nie i ka to wa nie ka blem elek trycz nym,

do pó ki ofia ra da wa ła ozna ki ży cia. Dziew czy na ocalała,

bo de wian to wi wy da wa ło się, że już nie ży je.

EN CE FA LO PA TA, ALE PO CZY TAL NY
Pro ces Mo dze lew skie go był sto sun ko wo krót ki – 11-

-dnio wy, acz, jak to by wa w ta kich spra wach, burz li wy.

Po za za rzu ta mi o do ko na nie sied miu za bójstw i usi ło wa -

nie ko lej nych sze ściu Mo dze lew ski usły szał też za rzu ty

nie le gal ne go po sia da nia bro ni pal nej i do ko na nia dwóch

roz bo jów na męż czy znach, któ rym za brał ze gar ki.

Ów cze śni ob ser wa to rzy są do wi i pu blicz ność – głów -

nie ro dzi ny ofiar – by li za dzi wie ni spo ko jem, z ja kim

„wam pir z Ga łków ka” od twa rzał prze bieg ko lej nych

zbrod ni bądź słu chał ze znań świad ków.

„(...) ja nie zwra ca łem uwa gi na wiek lub wy gląd, aby

tyl ko by ła ko bie ta... roz róż nia łem to, że nie jest męż czy -

zną lub dziec kiem, któ re ma dzie sięć lat, bo to już by ło

wi dać, ma łe... gdy za uwa ży łem sa mot ną ko bie tę, to jesz -

cze nie do sze dłem, a trzą słem się jak liść, tra ci łem pa no -

wa nie i co ro bi łem, to nie wiem... mnie nie ro bi ło róż ni cy,

czy ko bie ta jest w star szym wie ku, czy mło da” – mó wił

mię dzy in ny mi.

Pro ku ra to rzy Hen ryk Szczę sny i Ry szard Kac przak żą -

da li naj wyż sze go wte dy wy mia ru ka ry – śmier ci. Obroń -

cy Ju liusz Lesz czyń ski i Edward Gór ski sta ra li się oba lić

twier dze nia oskar ży cie li pu blicz nych, twier dząc, że o ile

za bój stwo Ma rii G. przez Mo dze lew skie go jest fak tem,

o ty le do ko na nie przez nie go po zo sta łych zbrod ni bu dzi

wąt pli wo ści. Wska zy wa li przy tym na nie peł ną po czy tal -

ność oskar żo ne go i niepohamowany po pę d sek su al ny.

Tłu ma czy li to ko le ja mi je go ży cia, m.in. fak tem, że

w noc po ślub ną żo na od mó wi ła mu współ ży cia, przez co

zra ził się do niej, a w kon se kwen cji do ko biet w ogó le,

a jed nym źró dłem osią gnię cia sa tys fak cji sek su al nej sta -

ło się bi cie (żo nę ka to wał re gu lar nie). 

Bie gli z Za kła du Me dy cy ny Są do wej AM w Ło dzi byli

od mien ne go zda nia. Wpraw dzie stwier dzi li u Mo dze lew -

skie go en ce fa lo pa tię (na sku tek do zna nych ura zów –

kop nię cia przez ko nia, po bi cia w cza sie woj ny przez sza -

brow ni ków lub zmian po wsta łych już w ży ciu pło do -

wym), a tak że nie do sta tecz ne wy kształ ce nie uczuć

wyż szych i sa dyzm w skraj nej po sta ci, prze ja wia ją cy się

w spa czo nym po pę dzie płcio wym, ale jed no cze śnie orze -

kli, że w cza sie po peł nia nia zbrod ni Mo dze lew ski miał

peł ną po czy tal ność i zdol ność roz róż nia nia mię dzy do -

brem a złem.

Mo wy koń co we by ły po pi sem za rów no ze stro ny oskar -

ży cie li, jak i obroń ców. Sam Mo dze lew ski nie wie le miał

do po wie dze nia w ostat nim sło wie, po wie dział tyl ko:

„niech sąd sam za de cy du je, ja już nic nie po ra dzę”.

5 lu te go 1969 ro ku Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi, w skła -

dzie: prze wod ni czą cy Ta de usz Ry bic ki oraz sę dzio wie

Mi chał Kłos i Je rzy Frąt czak, wy dał wy rok – ka ra śmier -

ci. Obroń cy od wo ła li się od nie go, ar gu men tu jąc, że Mo -

dze lew ski nie za mie rzał ni ko go po zba wiać ży cia,

a je dy nie za spo ko ić swój po pęd; zgo ny na stę po wa ły nie -

ja ko przy oka zji, nie moż na więc ska zy wać go na śmierć.

Sąd Naj wyż szy utrzy mał w mo cy wy rok, a Ra da Pań -

stwa nie sko rzy sta ła z pra wa ła ski, o któ re po pro sił ska -

za ny. Mo dze lew ski zo stał po wie szo ny w li sto pa dzie 1969

ro ku w war szaw skim wię zie niu przy ul. Ra ko wiec kiej. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. autor
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An drzej S. ma za so bą 24 la ta służ by. We dług opi nii

ko le gów nie wy trzy mał psy chicz nie at mos fe ry

w jed no st ce i pre sji wy wie ra nej przez ko men dan ta

na sta rych po li cjan tów, zmu sza nych do odej ścia ze służ by. 

Na stęp ne go dnia po tym zda rze niu 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 ko men dy, żą da jąc od wo ła nia ko men -

dan ta po wia to we go insp. Paw ła Nej ma na. Pu blicz nie za -

rzu ca li mu za stra sza nie pod wład nych i mob bing. 

ROK WCZE ŚNIEJ – ZA LE CE NIA
Gnieź nień scy po li cjan ci od daw na skar ży li się na złe trak -

to wa nie przez ko men dan ta i do ma ga li się in ter wen cji

KWP. 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. Wie lu po li cjan tów ko rzy sta ło wów czas

z po mo cy psy cho lo ga lub psy chia try, a na zwol nie niach

le kar skich by ło pra wie 80 proc. funk cjo na riu szy dro gów -

ki. Na czel nik wy dzia łu ru chu dro go we go nad kom.

Krzysz tof Her nac ki in ter we nio wał w tej spra wie u ów -

cze sne go ko men dan ta wo je wódz kie go nad insp. Woj cie -

cha Ol bry sia, któ ry przy słał do Gnie zna swo je go za stęp cę,

aby zba dał sy tu ację. W re zul ta cie wszyst kie wnio ski

o prze nie sie nie zo sta ły wy co fa ne.

Ko men dant wo je wódz ki prze ka zał wte dy ko men dan -

to wi po wia to we mu na pi śmie za le ce nia co do sty lu kie ro -

wa nia jed nost ką. Po le cił też ze spo ło wi psy cho lo gów

z KWP zba da nie sy tu acji w Gnieź nie. Jed nak w cią gu 

ro ku zarówno re la cje ko men dan ta z pod wład ny mi, jak

i at mos fe ra w jed no st ce zmie ni ły się na jesz cze gor sze. 

ZMIA NY PER SO NAL NE
Po sa mo bój czym za ma chu z gnieź nień ski mi po li cjan ta mi

spo tkał się ko men dant wo je wódz ki. Po wy słu cha niu ich

uwag i za strze żeń do sty lu kie ro wa nia jed nost ką i trak to -

wa nia pod wład nych przez insp. Nej ma na ko men dant Ol -

bryś od su nął go od peł nie nia obo wiąz ków i po wie rzył je

in ne mu ofi ce ro wi. Pa weł Nej man zo stał od 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.

Za rząd Te re no wy NSZZ Po li cjan tów w Gnieź nie na to -

miast zło żył do pro ku ra tu ry za wia do mie nie o po peł nie -

niu przez ko men dan ta Nej ma na prze stęp stwa z art. 207

par. 1 i par. 3 k.k. Śledz two w tej spra wie na dal trwa.

Ko men dant wo je wódz ki po le cił po nad to Wy dzia ło wi

Kon tro li KWP zba da nie sy tu acji w KPP w Gnieź nie. W li -

sto pa dzie ub.r. nad insp. Ol bryś zo stał mia no wa ny ko men -

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Tragedia w Gnieźnie cd. POLICJA 997       styczeń 2010 r.32

Kon tro la za koń czo na
dan tem wo je wódz kim Po li cji w Szcze ci nie, a obo wiąz ki

sze fa wiel ko pol skiej po li cji po wie rzo ne zo sta ły insp. Woj -

cie cho wi Oł dyń skie mu.

LICZ NE UCHY BIE NIA
Prze pro wa dzo na w KPP w Gnieź nie kon tro la ujaw ni ła

wie le uchy bień w pra cy je de na stu osób od po wie dzial nych

za nad zór: ko men dan ta Nej ma na, je go za stęp ców, a tak -

że kil ku na czel ni ków i kie row ni ków róż nych szczebli.

Wnio ski do ty czą ce insp. Paw ła Nej ma na prze ka-

za no rzecz ni ko wi dys cy pli nar ne mu w Ko men dzie 

Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna niu. Stwier dzo ne nie pra wi -

dło wo ści do ty czą nie wła ści wych re la cji z pod wład ny mi

oraz nie wy ko na nia po le ce nia ko men dan ta wo je wódz kie -

go. Pa weł Nej man nie przed sta wił prze ło żo ne mu 

pi sem nej in for ma cji o tym, jak roz wią zał kon flikt z po li -

cjan ta mi ru chu dro go we go. Rzecz nik dys cy pli nar ny wsz -

czął sto sow ną pro ce du rę, któ ra na ra zie (18 grud nia 2009

r.) jest za wie szo na, po nie waż insp. Nej man jest na zwol -

nie niu le kar skim.

Na to miast do rzecz ni ka dys cy pli nar ne go w KPP

w Gnieź nie prze ka za no wnio ski do ty czą ce uchy bień po -

peł nia nych przez oso by ze śred nie go szcze bla kie row ni -

cze go. Prze pro wa dzo no z ni mi roz mo wy dys cy pli nu ją ce.

18 grud nia ub.r. z ini cja ty wy Za rzą du Te re no we go

NSZZ Po li cjan tów w Gnieź nie, w bu dyn ku tam tej szej

KMP z po li cjan ta mi spo tka li się za stęp ca ko men dan ta

wo je wódz kie go wiel ko pol skiej po li cji mł. insp. Pa weł

Grześ ko wiak, na czel nik Wy dzia łu Kon tro li KWP mł. insp.

Mi chał Le mań ski i na czel nik Wy dzia łu Kadr KWP 

pod insp. Adam Pół to ra czyk.

Omó wi li wy ni ki kon tro li oraz wnio ski, któ re zo sta ły

przed sta wio ne ko men dan to wi wo je wódz kie mu. 

Po li cjan tów in te re so wa ło, ja kie są za mie rze nia prze ło -

żo nych wo bec insp. Paw ła Nej ma na. Usły sze li, że de cy -

zję po dej mie no wy ko men dant wo je wódz ki, któ ry

zo sta nie wy ło nio ny w kon kur sie. Bę dzie się on kie ro wał

po sta no wie nia mi ze śledz twa pro wa dzo ne go przez pro -

ku ra tu rę, a tak że wnio ska mi z po stę po wa nia pro wa dzo ne -

go przez rzecz ni ka dys cy pli nar ne go KWP. Za pew nio no

funk cjo na riu szy, że do Gnie zna insp. Nej man na pew no

już nie wró ci.

– At mos fe ra pra cy w na szej ko men dzie wy raź nie się

w ostat nim cza sie po pra wi ła – mó wi 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. – No wy ko men dant jest otwar ty,

życz li wy, moż na z nim roz ma wiać w każ dej chwi li bez

zbęd nej ce le bry. Wszyst kim nam pra cu je się le piej. Wy ni -

ki pra cy jed nost ki za IV kwar tał są ta kie sa me, jak po -

przed nio, wy ni ka więc z te go, że wca le nie trze ba

ty ra ni zo wać lu dzi, że by do brze pra co wa li. A sko ro wa run -

ki fi nan so we w na szej służ bie nie mo gą na ra zie ulec po -

pra wie, to waż ne, że by cho ciaż at mos fe ra pra cy

w jed no st ce by ła do bra. �

ELŻ BIE TA SI TEK

30 września 2009 roku w Komendzie Powiatowej Policji
w Gnieźnie doszło do próby samobójczej. Rozpoczynający służbę
dyżurnego asp. sztab. Andrzej S. wszedł do łazienki i strzelił sobie
w usta z broni służbowej. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie
przebywa do dziś, nie odzyskawszy przytomności.
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Wy glą da jak kró lew ski klej not, pe łen or na men tów

i dro gich ma te ria łów. Jest cał kiem spo ra i wa ży

prze szło 350 gra mów. Mi ster nie wy ko na -

na srebr na de ko ra cja spra wia, że trud no ją sko ja rzyć

z dzi siej szą od zna ką po li cyj ną, któ ra z ła two ścią mie ści

się w port fe lu. Ale te go po li cyj ne go atry bu tu nie cho wa -

no kie dyś po kie sze niach, by ło to za bro nio ne. Każ dy ów -

cze sny po li cjant, zwa ny też straż ni kiem miej skim, no sił

ją z du mą, przy pię tą do swo je go uni for mu.

Dziś tę naj star szą w Pol sce po li cyj ną od zna kę moż -

na po dzi wiać w no wo otwar tej sie dzi bie Mu zeum

Miej skie go Wro cła wia – Pa ła cu Kró lew skim.

Na wy sta wie „1000 lat Wro cła wia” jest jed nym

z waż niej szych eks po na tów do ku men tu ją -

cych dzia łal ność Ra dy Miej skiej dol no ślą -

skiej sto li cy. 

Uka za na jest w od po wied nim kon tek -

ście, wśród róż nych przed mio tów zwią za -

nych z Ra dą Miej ską, gdyż to wła śnie ra da

po wo ły wa ła śre dnio wiecz nych po li cjan -

tów, któ rych pod sta wo wym za da niem

była ochro na mia sta i je go miesz kań ców

oraz dba nie o po rzą dek w ob rę bie je go

mu rów. Do ich obo wiąz ków na le ża ło

m.in. wy ko ny wa nie eg ze ku cji są do wych,

usu wa nie że bra ków i kon tro lo wa nie miej -

skie go han dlu. 

ZA PÓŁ MA LU CHA
Dla wro cław skie go mu zeum przy go da z od zna ką za -

czę ła się du żo wcze śniej. W 1980 ro ku wro cław ska

DESA zło ży ła Mu zeum Hi sto rycz ne mu, jed ne mu z od -

dzia łów Mu zeum Miej skie go Wro cła wia, ofer tę za ku pu

XIX -wiecz ne go kar tu sza z her bem Wro cła wia. Na pro -

po zy cję od po wie dzia no po zy tyw nie i za ce nę od po wia da -

ją cą ów cze snej war to ści po ło wy ma łe go fia ta za ku pio no

ofe ro wa ny za by tek. Po cząt ko wo zo stał on skla sy fi ko wa -

ny ja ko przed miot z dru giej po ło wy XIX wie ku, na wią zu -

ją cy tyl ko do sty lu go tyc kie go, po czym tra fił do

ma ga zy nu. Być mo że prze le żał by tam dłu żej, gdy by nie

przy pa dek. Je den z ku sto szy mu zeum na tra fił na iden -

tycz ną od zna kę na... okład ce książ ki wy da nej w przed -

wo jen nym Bre slau. Wid nia ło na niej zdję cie kar tu sza
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Policyjna „blacha” 
sprzed stuleci

Gdy się na nią patrzy, trudno uwierzyć, że stanowiła element identyfikujący średniowiecznego stróża prawa
i porządku. Nie wiemy, jak reagowali na nią ówcześni przestępcy, ale jedno jest pewne – dziś już nikt na jej widok

nie ucieka. Wprost przeciwnie – staje zachwycony. To najstarsza odznaka służb policyjnych w Polsce. 
Można ją obejrzeć tylko w Pałacu Królewskim we Wrocławiu.

ku pio ne go przez mu zeum w DE SIE, z pod pi sem na ob -

wo lu cie: „srebr no -zło ta od zna ka śre dnio wiecz nej po li -

cji Ra dy Mia sta”. Że jest to za by tek ze ro wej kla sy

i do tego bar dzo rzad ki, po twier dził wkrót ce znaw ca tej

te ma ty ki. 

Dziś już wia do mo, że od zna ka po cho dzi z lat

1530–1540 (schył ko wy okres śre dnio wie cza) i wy ko nał

ją ano ni mo wy złot nik wro cław ski. Na jej re wer sie wy ry -

to na zwi sko Her ma na Scholt za oraz rok 1889. To wła -

śnie ta da ta naj praw do po dob niej zmy li ła rze czo znaw ców

DE SY, któ rzy błęd nie za kla sy fi ko wa li ten za by -

tek. We wro cław skich księ gach ad re so wych

z dru giej po ło wy XIX wie ku Her man

Scholtz w ru bry ce za wód ma wpi sa ne

„urzęd nik po li cyj ny”. Czy to przy pa dek,

że od zna ka zna la zła się w je go po sia da -

niu? A mo że z ra cji swo jej pro fe sji był ko -

lek cjo ne rem przed mio tów zwią za nych

z hi sto rią po li cji? 

GDZIE PO ZO STA ŁE?
Zo sta je jesz cze jed na za gad ka. Gdzie

znaj du ją się inne od zna ki i co się z ni mi

sta ło? Wie my, że na po cząt ku XX wie ku

by ło ich we Wro cła wiu pięć: jed na

w zbio rach mu ze al nych, a czte ry w po -

sia da niu mia sta. Wy glą da na to, że do na -

szych cza sów prze trwa ła tyl ko ta jed na.

Od zna ka kry je w so bie wie le ta jem nic, któ -

rych dzi siaj nie spo sób już wy ja śnić. Ale po zo sta je nam

jej po dzi wia nie, bo to przed miot nie zwy kły. Po za wa lo -

ra mi ar ty stycz ny mi z dzie dzi ny rze miosł pla stycz nych

ma rów nież bez cen ny wa lor hi sto rycz ny – sta no wi waż -

ny przy kład he ral dycz ny, po ka zu jąc wro cław ski herb,

oraz do ku men tu je kil ku set let nią hi sto rię bar dzo waż nej

dla każ de go kra ju in sty tu cji za ufa nia pu blicz ne go, ja ką

jest po li cja. �

EWA PLU TA 
autorka jest historykiem sztuki, pracownikiem 

Muzeum Miejskiego Wrocławia

zdj. Tomasz Gąsior
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Pod lu pą zna la zły się dwa pro jek ty: ak cja

sto łecz nych wy wia dow ców Nie daj się
zło wić, opi sa na w artykule Of fo wo i ko -

lo ro wo w nu me rze sierp nio wym, i po mysł ślą -

skiej dro gów ki na pły ty z prze sła niem

do kie row ców, by nie sia da li po kie lisz ku

za kie row ni cę (tekst Edu ko wa nie szo kiem
z mar ca 2009). Oba dzia ła nia ma ją swo je

kon ty nu acje i, co naj waż niej sze, przy no szą

kon kret ne efek ty.

ŁO WI LI W AR KA DII
Szał przed świą tecz nych za ku pów sprzy ja

kie szon kow com – roz ko ja rze ni i za bie ga ni

sta je my się ła twym łu pem dla zło dziei. Dla -

te go w tym go rą cym okre sie sto łecz ni wy -

wia dow cy swą nie kon wen cjo nal ną ak cją

ob ję li Ar ka dię, naj więk sze cen trum han dlo -

we w War sza wie. Od 28 li sto pa da do 20

grud nia tro je po li cjan tów czy ha ło na za my -

ślo nych klien tów: pa nów z port fe la mi w tyl -

nej kie sze ni i pa nie od sta wia ją ce to reb kę

na bok pod czas mie rze nia bu tów. Nie fra so -

bli wych ku pu ją cych po li cjan ci nie zau wa że -

nie ozna cza li na lep ką z ha słem Da łeś się 
zła pać Po li cji, nie daj się zło dzie jo wi, a po tem

wrę cza li ulot kę spe cjal nie przy go to wa ną

na tę oka zję. 

– No wą ulot kę „Bez piecz ni na za ku pach”

przy go to wa ła Ar ka dia i dla te go roz da wa li śmy

ją tyl ko w tym miej scu – opo wia da je den

z po li cjan tów. – Na klej ki są wciąż te sa me,

sta ły się już roz po zna wal ne wśród war sza wia -

ków. 

Suk ces tych nie ty po wych dzia łań to spa -

dek licz by kra dzie ży kie szon ko wych w sto li -

cy: po li cjan ci z WWP KSP sza cu ją, że od ma ja

ub.r., kie dy roz po czę li swój pro jekt, ten ro -

dzaj prze stęp czo ści w ko mu ni ka cji miej skiej

w cią gu ostat nich trzech mie się cy zmniej szył

się o 50 proc. w po rów na niu z ana lo gicz nym

okre sem w ro ku 2008. Kie szon kow cy uni ka -

ją miejsc na gła śnia nych ja ko szcze gól nie 

pa tro lo wa ne przez po li cję. Wła śnie ten ar gu -

ment prze ko nał wła ści cie li Ar ka dii do włą -

cze nia się w ak cję. Mo ni ka Lew czuk z biu ra

pra so we go cen trum han dlo we go mó wi, że te

dzia ła nia ma ją nie tyl ko cha rak ter pre wen -

cyj ny, ale przede wszyst kim edu ka cyj ny. 

– Sa ma zo sta łam kie dyś okra dzio na, po -

wie si łam to reb kę na krze śle w re stau ra cji

i to reb ka znik nę ła – mó wi. – Waż ne, by na si

klien ci wy strze ga li się ta kich za cho wań, zło -

dzie je tyl ko cze ka ją na na szą nie uwa gę.

Dzię ki na gło śnie niu ak cji w me diach do kład -

nie wia do mo, gdzie po li cjan ci dzia ła ją

i w efek cie w tych miej scach jest mniej zło -

dziei. 

Jed nak bez tro ska klien tów wciąż prze ra ża.

– Pew na mło da pa ni zo sta wi ła na sto li ku

lap top przy kry ty kurt ką i po szła za ma wiać 

je dze nie – mó wią po li cjan ci. – By ła bar dzo

zdzi wio na, gdy wró ci ła i zo ba czy ła na nim na -

sze na klej ki. Po roz ma wia li śmy z nią i da li śmy

jej ulot kę, mo że na stęp nym ra zem bę dzie

roz sąd niej sza.

MAJ KA OPO WIA DA, A SZNU PEK
RA DZI
Jed na se kun da – ca łe ży cie, pły ta przy go to wa -

na przez WRD ślą skiej ko men dy wo je wódz -

kiej, ro ze szła się szyb ko nie tyl ko dla te go, że

mia ła nie co po nad 6 tys. eg zem pla rzy. Naj -

now sza pro duk cja ka to wic kiej dro gów ki

to 30 tys. sztuk i też wró ży się jej suk ces.

W po ło wie li sto pa da na kon fe ren cji pra so wej

w jed nej z pod sta wó wek po ka za no in te rak -

tyw ny film Sznu pek ra dzi, jak być bez piecz -
nym na dro dze. Po ty tu le ła two zgad nąć, że
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Ciąg dal szy na stą pił

Początek roku skłania
do podsumowań, dlatego
sprawdziliśmy, co dzieje się
z niektórymi pomysłami
prewencyjnymi opisanymi na
naszych łamach w ubiegłym roku.

Kom. Robert Tarapacz ze śląskiej
drogówki razem ze Sznupkiem uczą,
jak bezpiecznie poruszać się 
po ulicach
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od bior ca mi są dzie ci, a rzecz jest o po ru sza -

niu się po uli cach.

– Film to ele ment pro wa dzo nej przez gar -

ni zon ślą ski kam pa nii 2009 – rok pie sze go;

skie ro wa ny jest do dzie ci w wie ku przed -

szkol nym i szkol nym z klas I –III i ma for mę

baj ki opo wia da nej przez Maj kę Je żow ską –

mó wi kom. Ro bert Ta ra pacz z Wy dzia łu Ru -

chu Dro go we go ślą skiej KWP, au tor sce na -

riu sza. – Bo ha te ro wie fil mu to dzie ci w wie ku

od 3 do 11 lat i ma skot ka na sze go gar ni zo nu,

Sznu pek, a do dat ko wą atrak cją jest na uka

cho re ogra fii pre zen to wa nej w fil mie.

Kom. Ta ra pacz opo wia da, że pro duk cja fil -

mu, łącz nie z przy go to wa niem ukła du ta -

necz ne go, trwa ła około dwóch mie się cy;

dzie cia ki w nim gra ją ce (m.in. la to ro śle po -

li cjan tów ze ślą skiej ko men dy) by ły bar dzo

za an ga żo wa ne i wkła da ły du żo wy sił ku

w wie lo go dzin ne pró by. Na koń cu fil mu za -

miesz czo no więc po dzię ko wa nia dla mło -

dych ak to rów (za wy trwa łość i cięż ką pra cę,
ja ką wy ko na li wspól nie z ro dzi ca mi dla przy -
kła du słu żą ce go in nym) oraz nie uda ne sce -

ny po ka zu ją ce sym pa tycz ną at mos fe rę na

pla nie. 

Pły tę z fil mem ro ze sła no do ślą skich

przed szko li, szkół i do mów dziec ka oraz

do jed no stek Po li cji w ca łym kra ju. Wspól nie

z ku ra to rium oświa ty po wstał też kon spekt

za jęć z wy ko rzy sta niem te go nie ba nal ne go

ma te ria łu edu ka cyj ne go.

SI ŁA ME DIÓW
Po wyż sze dzia ła nia da ją efek ty po pierw sze

dla te go, że są nie typowe, a po dru gie, że

w ich na gła śnia nie włą czy ły się me dia. Ak -

cji sto łecz nych wy wia dow ców pa tro nu je

m.in. TVN War sza wa: w krót kich re por ta -

żach w tej sta cji po li cjan ci ujaw nia ją me to -

dy dzia ła nia kie szon kow ców i wie lo krot nie

po wta rza ją, że nie na le ży się ich bać, lecz

re ago wać.

– Wi dząc, że ktoś się ga dru giej oso bie do

kie sze ni lub tor by, naj le piej na ro bić ha ła su,

gło śno sko men to wać tę sy tu ację – tłu ma czy

je den z funk cjo na riu szy. Lu dzie jed nak nie

chcą re ago wać z tro ski o wła sną skó rę.

Współ or ga ni za to rem ślą skiej kam pa nii

2009 – rok pie sze go była też te le wi zja. 

TVP Ka to wi ce re la cjo no wa ła róż ne zda rze -

nia w ra mach te go pro jek tu. W po li cyj ne
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dzia ła nia pro fi lak tycz ne włą czy ły się sa mo -

rzą dy i lo kal ne fun da cje; wspar ciem słu ży li

du chow ni – sta ra niem Ku rii Me tro po li tal nej

w Ka to wi cach po wsta ła książ ka Otocz my
troską ży cie pie szych. To ma te ria ły ka te che -

tycz no -dusz pa ster skie skie ro wa ne do wszyst -

kich grup wie ko wych. Po moc księ ży by ła

szcze gól nie waż na, by do trzeć do star szych

osób, dla któ rych du chow ny, na wet w kwe -

stii po ru sza nia się po dro dze, jest więk szym

au to ry te tem niż po li cjant dro gów ki. 

DO STAR SZYCH POD STĘ PEM
Trze ba rów nież pod stę pu, by na mó wić do -

ro słych do no sze nia ele men tów od bla sko -

wych, zwłasz cza je sie nią i zimą, gdy szyb ko

ro bi się ciem no. Mł. asp. Ma riusz To mi ca

z WRD KPP w Cie szy nie, w ra mach Ro ku
pie sze go wpadł na po mysł, by roz da wać od -

bla ski klien tom ba rów. 

– Lo kal ne ga ze ty pi sa ły zło śli wie: kup pięć
piw, do sta niesz od blask – opo wia da. – Jed nak

od bla sko we opa ski otrzy my wał każ dy, na wet

ten, kto nic nie ku pił. Po za koń cze niu ak cji

wciąż mam te le fo ny z py ta niem, kie dy bę -

dzie ko lej na do sta wa od bla sków, a roz da li -

śmy ich już kil ka ty się cy. 

Efek ty tej świe cą cej kam pa nii wi dać nie

tyl ko w sta ty sty kach (mniej za bi tych pie -

szych!), ale przede wszyst kim na co dzień:

asp. To mi ca prze ko nał się o tym, gdy, wra ca -

jąc do do mu, zo ba czył spa ce ru ją ce z kĳ ka mi

pa nie, a na kĳ kach swo je od bla ski. Choć

może to i za słu ga Ada ma Ma ły sza, któ ry też

włą czył się w po li cyj ną ak cję w ro dzin nej

Wiśle.

W li sto pa dzie ub.r. te le wi zja re gio nal na

Sfe ra TV kam pa nię ślą skiej dro gów ki na gro -

dzi ła sta tu et ką w ka te go rii Wy da rze nie
w obiek ty wie. Ale więk szą sa tys fak cję ka to -

wic kim po li cjan tom sprawia fakt, że w mi -

nio nym ro ku, w po rów na niu z 2008, w woj.

ślą skim zgi nę ło o 59 pie szych mniej. 

Sto łecz ni wy wia dow cy też ma ją swo je pięć

mi nut sła wy: nie dość, że fil my z ich dzia łań

moż na oglą dać na youtu bie (ja ko trze cia jed -

nost ka Po li cji w Pol sce ma ją tam swo je kon -

to, po KGP i KWP w Ra do miu), to jesz cze

zda rza się im w cza sie pra cy usły szeć jed ną

pa nią mó wią cą do dru giej: – O, to ci kie szon -

kow cy po li cjan ci… 

Oby tak da lej! �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ma te ria ły pra so we CH Ar ka dia, 

KWP w Ka to wi cach

Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

Nowa strona www programu PaT od 1 stycznia 2010 roku
�

15 stycznia – 28 lutego
ogólnopolska wystawa programu PaT – Wilanów 2010

�

5 lutego – konferencja MSWiA
– podsumowanie programu „Razem bezpieczniej”
– rozstrzygnięcie II edycji konkursu „Uczmy się PaTrzeć” 

dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Więcej na stronie: www.pat.policja.gov.pl
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Skutecznymi, acz bardzo prostymi, opierającymi się
głównie na naszej spontaniczności, metodami
relaksacyjnymi, które pozwalają uwolnić się od stresu,
dręczących myśli czy męczących wspomnień,
są choreoterapia i aromatoterapia. 

PO PRO STU TAŃCZ!
Cho re ote ra pia to jed na z tech nik ar te te ra pii, czy li te ra pii  przez sztu -

kę. Wy wo dzi się z nur tu tań ca współ cze sne go, któ ry jest prze strzen -

ny, spon ta nicz ny, dy na micz ny, wol ny od zbęd ne go na pię cia. Ale

cho re ote ra pia na wią zu je też do tań ców z cza sów ple mion pier wot -

nych, które były waż ną czę ścią ży cia spo łecz ne go każ de go czło wie -

ka, na tu ral nym spo so bem wy ra ża nia emo cji.

Cho re ote ra pia opar ta jest na twór czej eks pre sji i im pro wi za cji ru -

cho wej, w żad nym wy pad ku nie są to go to we tań ce i kro ki, któ rych

na le ży się na uczyć. To ra czej na tu ral ny ta niec, pod czas któ re go każ -

dy po szu ku je wła sne go ryt mu. Cho re ote ra pia nie jest też zlep kiem

tech nik ta necz nych, bo nie znaj dzie się w niej kon kret nych kro ków.

Wy ko rzy stu je się w niej po pro stu tech ni ki pra cy z cia łem, im pro wi -

za cję ru cho wą oraz ele men ty re lak sa cji.

Te ra pia tań cem po zwa la uzy skać har mo nię mię dzy cia łem i umy -

słem. Dzię ki niej czło wie k ła twiej ak cep tu je sie bie i wła sne po trze -

by oraz po ro zu mie wa się z in ny mi. Przy no si to uspo ko je nie

i roz luź nie nie oraz da je ener gię do dal sze go ży cia. A oso bom, któ rym

brak po czu cia wła snej war to ści, ta niec da je szan sę po ka za nia się

w gru pie, zy ska nia jej apro ba ty, po dzi wu, sza cun ku. Po czu cie wła -

snej war to ści i pew ność sie bie są po trzeb ne, aby po zbyć się na pięć,

nie po ko jów, za ha mo wań.

W cho re ote ra pii każ dy z nas od naj dzie to, cze go po trze bu je w da -

nym mo men cie ży cia. Speł nia ona bo wiem swo je za da nia z udzia -

łem, bądź bez, na szej świa do mo ści, na wet je że li wcze śniej na to nie

li czy li śmy.

KO JĄ CE ZA PA CHY
Prze wietrz miesz ka nie przez kil ka mi nut. Na stęp nie za mknĳ okno

i za pal świecz kę w ko min ku za pa cho wym, na lej do nie go wo dy, do -

daj kil ka kro pel olej ku za pa cho we go. Na stęp nie przyjmĳ wy god ną

po zy cję – usiądź lub po łóż się. Wdy chaj za pach i ob ser wuj swo je re -

ak cje. Po kil ku na stu mi nu tach two je sa mo po czu cie po win no się

zmie nić – krą że nie sta nie się wol niej sze, od dech ak tyw ny i moc ny,

cia ło bar dziej wi tal ne. Two je ne ga tyw ne i de struk cyj ne emo cje za -

czną ustę po wać po zy tyw nym i kon struk tyw nym. 

Aro ma to te ra pia, czy li te ra pia na tu ral ny mi olej ka mi za pa cho wy mi,

dzia ła do bro czyn nie na na sze emo cje i na szą psy chi kę. Nie wszyst -

kie jed nak olej ki w tym sa mym stop niu od dzia łu ją na da ną do le gli -

wość. Uspo ka ja ją nas la wen da, drze wo ró ża ne, ja ło wiec, mię ta, me -

li sa, ma je ra nek. Roz ma ryn, cy try na, ge ra nium, grejp frut, ka nu ka

dzia ła ją prze ciw de pre syj nie. Wła ści wo ści jed no cze śnie uspo ka ja-

ją ce, od prę ża ją ce i prze ciw de pre syj ne po sia da ją m.in. ja śmin, limeta,

man da ryn ka. Zde cy do wa na więk szość olej ków za pa cho wych wy ka -

zu je też dzia ła nie od ka ża ją ce i sty mu lu ją ce układ od por no ścio wy, np.

so sna, eu ka lip tus, goź dzi ki. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
konsultacja Magdalena Samorańska, 

psycholog z Komendy Stołecznej Policji
zdj. Andrzej Mitura
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Po móż so bie sam (9)

Pa mię taj!
Sto so wa nie tech nik re lak sa cyj nych nie roz wią że
wszyst kich two ich pro ble mów. Nie za stą pi też wi zy -
ty u le ka rza lub psy cho lo ga, do któ re go za wsze mo -
żesz zwró cić się o po moc.

In fo li nia: 0800 88 98 98
Dzia ła ca łą do bę. 
Zo staw swój te le fon, psy cho log po li cyj ny od dzwo ni.
Psy cho log pod ww. te le fo nem peł ni dy żu ry 
we wtor ki i czwart ki 
od 14.00 do 20.00.
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Na pi sa łam więc do nie go na PW. Od pi sał te go sa -

me go dnia wie czo rem: Są dzę, że te mat jest do ku -
pie nia, z pew nych wzglę dów bę dę jed nak chciał

za cho wać swój nick (wy ja śnię dla cze go). Mo że my po ko re -
spon do wać – są dzę, że ja koś doj dzie my do po ro zu mie nia.
Miesz kam w K., do War sza wy się la toś nie wy bie ram, ale
nie uchy lę się przed spo tka niem w K.

No to ja dę!

ZA GÓ RA MI, ZA LA SA MI
Zgod nie z umo wą Bun tli ne cze ka na mnie na dwor -

cu. Nie ukry wam, że chcia ła bym zo ba czyć tę słyn ną

kan cia pę ate cia ków i po znać ca łą dru ży nę: Za gry zia

z Ali kiem, Bomb kę, Ma lut kie go, Kru szyn kę, Mrucz -

ka, Ru de go, Maj stra i mo że na wet Ły se go, któ ry

od czerw ca jest na em ce, ale cza sem wpa da do fir my.

No i oczy wi ście Ba cę, gó ra la z dzia da pra dzia da.

Bun tli ne mó wi, że nie wszy scy są dziś w pra cy, ale

kil ka osób się znaj dzie. 

Wjeż dża my do jed nost ki i wszyst ko jest do kład -

nie tak, jak opi sał w Pa mięt ni ku: ba ra czek na ubo -

czu, w tle tor prze szkód, a na traw ni ku sła woj ka, co

to ją Maj ster w sierp niu wy bu do wał zgod nie z uka -

zem o „ra cjo na li za cji zu ży cia wo dy w jed nost kach

Po li cji”. Bu dow la ta ma bo ki ze skrzy nek od ba na nów,
dach z li ste wek po kry tych fo lią pla sti ko wą, ele ganc kie
drzwi z wy cię tym ser dusz kiem i kla sycz nym za mknię -
ciem na sko be lek. W środ ku blat – chy ba to tak moż -
na na zwać – z dziu rą przy kry tą kla pą. Blat chy ba
zro bio ny z bla tu ja kie goś sta re go biur ka, na wet wbi ty
w ścia nę gwóźdź z na dzia ną nań po dar tą ga ze tą. Ale
naj ład niej sza by ła ta blicz ka na drzwiach: „Sła woj ka
im. Mi ni stra SW. Bacz ność, oszczę dzaj wo dę, sraj tu”.

KA WA Z ALI KIEM
Do od wie dzin je stem przy go to wa na: mam ulu bio ną

ka wę go spo da rza, kar mę dla Ali ka (to naj lep szy
w Pol sce spe cja li sta od ma te ria łów wy bu cho wych, z ro -
do wo du mu wy ni ka, że ma 1/8 krwi le śne go wil ka, stąd
jest ta ki wiel ki, ze ro agre sji, u nas jest peł no praw nym
człon kiem ze spo łu, wszyst kich lu bi i wszy scy go lu bią,
roz pu ścił się jak dzia dow ski bicz. Alik wy sta wi wszyst -
ko, na wet po je dyn czą łu skę w tra wie czy śnie gu), a dla

resz ty za ło gi pącz ki re no mo wa nej war szaw skiej cu -

kier ni z tra dy cja mi. 

Wcho dzi my do środ ka i znów się prze ko nu ję, że

Bun tli ne pi sze naj praw dziw szą praw dę: Alik śpi

na wer sal ce ko ły sa ny blu esem pły ną cym z ne tu,

na pod ło dze, czy ta jąc ga ze tę, sie dzi Za gryź, je go

pan; obok na krze śle Bomb ka za ję ta ma lo wa niem

Świat we dług Bun tli ne’a
Pod koniec lutego minie rok, odkąd na łamach Internetowego
Forum Policyjnego (IFP) pojawił się Pamiętnik antyterrorysty.
Najwyższy czas dowiedzieć się czegoś więcej o jego autorze
kryjącym się za nickiem Buntline. 

�
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pa znok ci. Ma lut kie go roz po zna ję po kol -

czy ku w uchu i czar nym pod ko szul ku

(nie ste ty, nie wiem, z ja kim prze sła niem,

bo Malutki sie dzi ty łem do drzwi). Maj -

ster zaś dłu bie w sta rym od bior ni ku ra dio -

wym i w ogó le nie zwra ca uwa gi na

oto cze nie.

Na mo je dzień do bry Alik zry wa się

z ka na py; ob wą chu je mnie po dejrz li wie,

a po tem przy jaź nie mer da ogo nem – po -

znał, że nie je stem ani z BSW, sek cji dys -

cy pli nar nej czy in ne go in spek to ra tu (jak
Alik zwę szy, na wet z 500 m, ko goś ta kie go,
to od ra zu mu w gar dle za czy na gul go tać,
jak by bu rza szła). Chcę po czę sto wać go

kar mą, ale tyl ko krzy wi się po gar dli wie;

oka zu je za to wy raź ne za in te re so wa nie,

gdy wyj mu ję pącz ki. Bun tli ne wy cią ga

z sza fy czaj nik. Aro mat świe żo pa rzo nej

ka wy wy peł nia ca łe po miesz cze nie, więc

Alik, w za mian za ko lej ne go pącz ka, ła ska -

wie zga dza się za cią gnąć war tę przy

drzwiach. Włą czam dyk ta fon i za czy na my.

ŚWIAT PRZED STA WIO NY
– Nie wiem, czy ktoś to jesz cze pa mię ta,

ale w ze szłym ro ku w Kra ko wie, do kład -

nie 19 lu te go, po li cjan ci po raz pierw szy

ma ni fe sto wa li – wspo mi na Bun tli ne. – I ja

tam by łem, co skoń czy ło się prze zię bie -

niem. Sie dzia łem po tem w do mu i tro chę

z nu dów po sta no wi łem prze lać swo je ża le

na pa pier. A że w po li cyj nej ka rie rze ze -

tkną łem się z warsz ta tem dzien ni kar skim,

ja koś po szło.

Kto czy ta Pa mięt nik, do sko na le zna styl

Bun tli ne’a: rzec moż na, że to ka wał nie -

źle na pi sa nej li te ra tu ry. Po słu gu je się kon -

wen cją, w któ rą wpi sa ne są wul ga ry zmy

– to jed no cze śnie sa ty ra na po li cyj ny świa -

tek, do któ rej te ma tów do star cza ją dys ku -

sje fo ru mo wi czów i przede wszyst kim

sza ra rze czy wi stość. Jed nak Bun tli ne za -

bie ra głos nie tyl ko w lek kiej, fe lie to no -

wej for mie: na pi sał spo ro me ry to rycz nych

ar ty ku łów do Ko man do sa i ga zet lo kal -

nych, na ła mach Ga ze ty Po li cyj nej opu bli -

ko wał fa cho wy tekst o kaj dan kach ty pu

qu ick -kuf, a na IFP w wie lu dzie dzi nach

jest eks per tem. 

Mnie oso bi ście do gu stu, bar dziej niż

te ma ty za wo do we, przy pa dły je go „kry mi -

nał ki” – oprócz Pa mięt ni ka za ło żył wą tek

Opo wia dan ko na week end, gdzie umie ścił

hi sto rie opar te na fak tach. – Wszyst kie

opi sa ne w tym cy klu wy da rze nia są praw -

dzi we; pew nie, że tro chę pod bar wio ne,

ale w mniej szym, niż się to mo że wy da wać

stop niu – mó wi. – Przez dłu gie la ta zbie -

ra łem ta kie „kwiat ki” kry mi nal ne, opar te

głów nie o hu mor sy tu acyj ny. W czę ści zda -

rzeń uczest ni czy łem sam, część znam

z opo wia dań ko le gów, część po cho dzi ze

spraw mo ich pod wład nych w wy dzia le,

któ re mu mia łem nie szczę ście na czel ni ko -

wać – wy ja śnia. 

Za my ka jąc cykl, Bun tli ne wspo mniał

o pró bie wy da nia tych tek stów; licz ba

upo ko rzeń, któ re w związ ku z tym ze brał,

wiel ce go – jak mó wi – wk... ła, tym bar -

dziej że, je go zda niem, sta ło się to nie za -

słu że nie, a w do dat ku nie miał moż li wo ści

od po wie dzi w sty lu, któ ry cza sem znaj du -

je swe od zwier cie dle nie w Pa mięt ni ku an -
ty ter ro ry sty. 

NIE WY KO RZY STA NY PO TEN CJAŁ
Za ape lo wał więc do użyt kow ni ków IFP:

Za chę cam wszyst kich ja ko ta ko ra dzą cych
so bie z kla wia tu rą do po dej mo wa nia prób
wła snej twór czo ści, opar tej na fak tach. 
Cóż, kry mi nał ki za wsze są wdzięcz nym 
two rzy wem, wie le zda rzeń za słu gu je na
upa mięt nie nie, al bo wiem two rzą hi sto rię 
kry mi na li sty ki, po nie kąd Po li cji rów nież.
U nas pi szą cy gli niarz wy wo łu je kon ster-
na cję, nie do wie rza nie, wręcz zgor sze nie. 
Na to miast w in nych kra jach (oso bli wie an -
glo sa skich) do świad cze ni czyn ni czy by li po -
li cjan ci się ga ją po pió ro, a ich książ ki sta ją
się au ten tycz ny mi be st sel le ra mi – znam ich
bar dzo wie le. Pol scy po li cjan ci na der rzad ko
znaj du ją wy daw ni cze po par cie, mi mo au ten -
ty zmu i ta len tu.

Po dob nie, zda niem Bun tli ne’a, mar -

nu je się po li cyj nych eme ry tów: gli niarz

idzie na eme ry tu rę wte dy, gdy mu się to

fi nan so wo opła ca. A prze cież więk szość

z nich to lu dzie z ogrom nym do świad -

cze niem, któ re by mo gli prze ka zać

młod szym, two rząc np. ze spo ły wy kła -

dow ców lub przy go to wu jąc ma te ria ły

szko le nio we. Oczy wi ście nie każ dy na -

da je się na na uczy cie la, ale ci, któ rzy by

chcie li się spraw dzić w tej ro li po za koń -

cze niu służ by, po win ni mieć ta ką moż li -

wość – i to jak naj szyb ciej, bo im dłu żej

sie dzisz w do mu, tym mniej ci się chce

ro bić co kol wiek. On sam przez więk -

szość swej po li cyj nej ka rie ry „ro bił w za -

bój stwach”, szko lił się w Wiel kiej

Bry ta nii, po ma gał przy pro jek tach re for -

my pol skiej Po li cji w la tach 90. I ma

ogrom ną wie dzę praw ni czą (stu dio wał

u sła wy kry mi na li sty ki – pro fe so ra Ta -

de usza Ha nau ska), dla te go fo ru mo wi -

cze czę sto zwra ca ją się do nie go

po fa cho wą po moc. Kie dy pod ko niec

wrze śnia na pi sał, że je dzie na urlop,

czy tel ni cy od li cza li czas do je go po wro -

tu – i no wych od cin ków. Ode zwał się

do pie ro w po ło wie li sto pa da, bo z po wo -

du „awa rii pom py pa li wo wej” wy lą do wał

w szpi ta lu. 

PRO ROK WE WŁA SNYM KRA JU
Zda rza mu się w Pa mięt ni ku prze wi dzieć

zda rze nia, któ re do pie ro na stą pią. Wpis z 26

mar ca: Qu is cu sto diet ip sos cu sto des (…) to jest
ta ka za sa da z pra wa rzym skie go (ze stu diów
mi się zo sta ło), czy li „kto kon tro lu je kon tro lu -
ją ce go”. Cho dzi o to, że jak ta ka służ ba kon -
tro l na zo sta nie bez nad zo ru, to się de gra du je
i za czy na zaj mo wać pier do ła mi. Po pa trz cie,
BSW po wo ła no dla zwal cza nia pa to lo gii i ko -
rup cji w Po li cji, a te raz tro pią, i to przy ca łym
ar se na le ope ra cyj nym, nie le gal ne czaj ni ki
i eks pre sy. Kie dyś in spek to rat zaj mo wał się
spra wa mi pra wi dło wo ści pra cy or ga ni za cyj nej
Po li cji, a te raz li czą zu ży cie spi na czy i zszy -
wek do pa pie ru. Pod ko niec li sto pa da po ja -

wi ła się in for ma cja o mo le sto wa niu

sek su al nym w jed nym z wy dzia łów BSW

w War sza wie i pe wien fo ru mo wicz na pi sał,

że po win no po wstać „Biu ro Spraw We -

wnętrz nych Biu ra Spraw We wnętrz nych”

do kon tro li sa me go sie bie. Bun tli ne od pi sał

mu, że to pla giat… 

– Wy star cza ją co dłu go mam do czy nie -

nia z tą fir mą, by po znać funk cjo nu ją ce tu

bzdu ry – mó wi. – Nie my śla łem jed nak, że

pa stisz, któ ry pi szę, z za ło że nia dzie ją cy

się w nie okre ślo nej przy szło ści, zo sta nie

tak szyb ko wy prze dzo ny przez rze czy wi -

stość. Od kąd pa mię tam, za wsze bra ko wa -

ło pie nię dzy i trze ba by ło kom bi no wać;

lu dzie na rze ka li na ma razm i bez na dzie ję,

ale nic z tym nie ro bi li, przy zwy cza ili się,

że tak mu si być. Każ dy po li cjant po wie, że

po li cja jest zbiu ro kra ty zo wa na – mi mo to

nie ma chę ci, by to zmie nić.

On pró bo wał coś ro bić, do strze gał moż -

li wość zmia ny ca łe go sys te mu Po li cji 

i pro po no wał, by sko rzy stać ze wzo rów

bry tyj skich, gdzie są kon kur sy na sta no wi -

ska i obo wią zu je ka den cyj ność, a każ dy

szef jest roz li cza ny z po wie rzo nych za dań.

Ale to głos wo ła ją ce go na pusz czy, więc,

pó ki co, po zo sta je mu pi sać Pa mięt nik.

COLT WY AT TA EAR PA 
Po nie waż mu si my już koń czyć (Alik wy -

raź nie da je do zro zu mie nia, że na le ży mu

się spa cer), py tam o ostat nią spra wę: co

ozna cza nick Bun tli ne’a i co to za broń

w je go awa ta rze (tj. znacz ku, któ ry słu ży

iden ty fi ka cji fo ru mo wi cza). 

– Bun tli ne to ro dzaj col ta, uży wał go le -

gen dar ny sze ryf Wy att Earp – wy ja śnia. –

Bar dzo bym chciał mieć re pli kę te go re wol -

we ru, oczy wi ście po to, by móc ją za wie sić

w domu nad ko min kiem i po dzi wiać… 

Po chwi li do da je: – Al bo wiem Bóg stwo -

rzył lu dzi, ale to Sa mu el Colt uczy nił ich

rów ny mi. �

ALEK SAN DRA WI CIK
collage Krzysztof Zaczkiewicz

�
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Jak wska zu je do tych cza so wa prak ty ka te re no wych or ga nów Po li cji i in -

nych służb pań stwo wych po sia da ją cych upraw nie nia do sto so wa nia

pod słu chu, ter min tzw. zgód na stęp czych spra wia wie le pro ble mów

i wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych. Pro ble ma ty ka ta zo sta ła omó wio -

na na szko le niu or ga ni zo wa nym przez Kra jo wą Szko łę Są dow nic twa i Pro -

ku ra tu ry1. 

War to za tem przy po mnieć, przede wszyst kim śro do wi sku po li cyj ne mu,

cze go do ty czy zgo da na stęp cza w pod słu chu pro ce so wym i ope ra cyj nym

i ja kie kon se kwen cje for mal no praw ne mo gą wy nik nąć w związ ku z prze kro -

cze niem ter mi nów skła da nych wnio sków na stęp czych. To wła śnie Po li cja

w to ku sto so wa nia kon tro li ope ra cyj nej, czy li tzw. pod słu chu ope ra cyj ne go,

jest tyl ko i wy łącz nie wła ści wa do ini cjo wa nia po stę po wa nia w za kre sie

zgód na stęp czych. Fakt ten wy ni ka z za pi su okre ślo ne go w ar ty ku le 19

ust. 3 usta wy o Po li cji (usta wa z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji, Dz.U. z 2007 r.

nr 43, poz. 277 ze zm.). Na to miast zu peł nie ina czej prze bie ga pro ce du ra

za rzą dza nia i pro ce do wa nia w za kre sie zgo dy na stęp czej w tzw. pod słu chu

pro ce so wym. W pod słu chu pro ce so wym ini cja ty wa wnio sko wa nia o zgo dę

na stęp czą na le ży do pro ku ra to ra, ja ko go spo da rza po stę po wa nia przy go to -

waw cze go w try bie art. 237 par. 2 ko dek su po stę po wa nia kar ne go. 

Na le ży więc od po wie dzieć na klu czo we py ta nia: czy do pusz czal ne jest

prze kro cze nie ter mi nu za rzą dza nia zgo dy na stęp czej w try bie pro ce so wym

i ope ra cyj nym? Je śli tak, to w ja kim pod słu chu i na ja kiej pod sta wie?

ZGO DA NA STĘP CZA W POD SŁU CHU OPE RA CYJ NYM
Jesz cze raz na le ży przy po mnieć nie zwy kle istot ne po sta no wie nie w za kre -

sie wy ko rzy sta nia ma te ria łów uzy ska nych w to ku kon tro li ope ra cyj nej, któ -

re wy dał Sąd Naj wyż szy 26 kwiet nia 2007 ro ku2. Sto su ją cy kon tro lę

ope ra cyj ną po li cjan ci za da ją czę sto py ta nie: jak po stę po wać z uzy ska ny mi

w to ku kon tro li ope ra cyj nej do wo da mi po peł nie nia prze stęp stwa, je że li do -

ty czą one oso by in nej niż ob ję ta po sta no wie niem są du okrę go we go lub prze -

stęp stwa ka ta lo go we go nie ob ję te go tym po sta no wie niem al bo zo sta ły

po peł nio ne przez tę oso bę, ale nie wy stę pu ją w ka ta lo gu prze stępstw art. 19

ust. 1 usta wy o Po li cji?

Sąd Naj wyż szy okre ślił jed no znacz nie, że uzy ska ne do wo dy po zwa la ją ce

na wsz czę cie po stę po wa nia kar ne go lub ma ją ce zna cze nie dla to czą ce go się

po stę po wa nia kar ne go (art. 19 ust. 15 usta wy o Po li cji) to do wo dy tyl ko i wy -

łącz nie uzy ska ne na po peł nie nie prze stępstw okre ślo nych w art. 19 ust. 1 tej

usta wy (ści śle z za kre sem przed mio to wym).

W sy tu acji, kie dy zo sta ną zgro ma dzo ne w cza sie kon tro li ope ra cyj nej do -

wo dy po peł nie nia prze stępstw okre ślo nych w art. 19 ust. 1 usta wy o Po li cji

przez oso bę in ną, nie ob ję tą po sta no wie niem wy da nym w try bie art. 19 ust. 2

usta wy o Po li cji, al bo zo sta ną po peł nio ne przez oso bę ob ję tą tym po sta no -

wie niem, ale z ko lei bę dą do ty czyć prze stępstw in nych,  niż wska za ne w tym

po sta no wie niu, mo gą być wy ko rzy sta ne w po stę po wa niu przed są dem

(w try bie art. 393 par. 1 zd. 1 k.p.k.), pod wa run kiem że w tym za kre sie zo -

sta nie wy ra żo na tzw. na stęp cza zgo da są du na prze pro wa dze nie kon tro li

ope ra cyj nej w try bie nie cier pią cym zwło ki (art. 19 ust. 3 usta wy o Po li cji). 

Za tem po li cjan ci sto su ją cy kon tro lę ope ra cyj ną, któ rzy w to ku jej trwa nia

za sta ną opi sy wa ną sy tu ację, mu szą w try bie na tych mia sto wym każ do ra zo -

wo wy stę po wać do ko men dan ta wo je wódz kie go (głów ne go) Po li cji, któ ry

za zgo dą pro ku ra to ra okrę go we go (ge ne ral ne go) za rzą dza czyn ność w try bie

nie cier pią cym zwło ki, za wia da mia jąc o czyn no ści sąd okrę go wy (pod kre -

ślam: ter min 5-dnio wy jest dla są du, nie dla Po li cji). Mu szą czy nić to zawsze,

gdy po ja wi się w ma te ria łach oso ba, któ ra nie wy stę pu je w po sta no wie niu

są du za rzą dza ją cym czyn ność lub kie dy oso ba nim ob ję ta po peł ni prze stęp -

stwo in ne, niż wska za ne w po sta no wie niu są du3.

Nie mó wi się tu taj o prze stęp stwie spo za ka ta lo gu 19 ust. 1, tylko o prze -

stęp stwie z te go ka ta lo gu nie wy mie nio nym w po sta no wie niu. Dla te go

nadal, mi mo po sta no wie nia Są du Naj wyż sze go, po zo sta je pro blem wy ko -

rzy sta nia ma te ria łów, któ re fak tycz nie mo gą się po ja wić pod czas sto so wa nia

czyn no ści, a nie bę dą do ty czy ły prze stępstw okre ślo nych w art. 19 ust. 1

usta wy o Po li cji. Co wte dy na le ży zro bić, jak po li cjant po wi nien po stą pić?

Na pew no bez po śred nio nie moż na tych ma te ria łów wy ko rzy stać do wsz czę -

cia po stę po wa nia kar ne go, bio rąc pod uwa gę orze cze nie Są du Naj wyż sze go

w czę ści do ty czą cej ka ta lo gu prze stępstw. Nie do obro ny za tem po zo sta je

fakt nie ob ję cia oso by lub prze stęp stwa ka ta lo go we go po sta no wie niem są du

okrę go we go, ta ki ma te riał nie mo że w żad nym ra zie sta no wić do wo du w po -

stę po wa niu są do wym4.

W ta kich przy pad kach po li cjan ci są zo bli go wa ni do pod ję cia dzia łań za po -

bie ga ją cych prze stęp stwu, bez wzglę du na je go kwa li fi ka cję praw ną. Na to -

miast w spra wach, w któ rych do szło do po peł nie nia prze stęp stwa,

wy ko rzy sta nie po sia da nej wie dzy uzy ska nej z kon tro li ope ra cyj nej po win no

się od by wać w ra mach pro wa dzo nej spra wy ope ra cyj nej i słu żyć wszyst kim

po zo sta łym ce lom pra cy ope ra cyj nej, z wy łą cze niem moż li wo ści wy ko rzy sta -

nia efek tów kon tro li ope ra cyj nej ja ko ma te ria łu do wo do we go5. Pro blem ten

roz wią zu je sta no wi sko Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry w uza sad nie niu

wy ro ku okre śla ją ce go prze pi sy art. 19 ust. 4 oraz ust. 18 i 19 usta wy o Po li -

cji, ja ko nie zgod ne z Kon sty tu cją RP, pod kre ślał za cho wa nie pro por cjo nal -

no ści mię dzy in te re sa mi or ga nów sto su ją cych kon tro lę ope ra cyj ną

a gwa ran cja mi za war ty mi w kon sty tu cji, w szcze gól no ści w art. 51 ust. 4 i 49

Kon sty tu cji RP.

Kon flikt mię dzy ko niecz no ścią ist nie nia le gal nej, praw nie umo co wa nej

dzia łal no ści ope ra cyj nej i za gro że niem dla kon sty tu cyj nych wol no ści i praw

czło wie ka wy ma ga więc przede wszyst kim wy wa że nia wła ści wej pro por cji

w praw nej ochro nie obu sfer po zo sta ją cych w kon flik cie7.

Na le ży wy raź nie pod kre ślić, że zgo da na stęp cza w opar ciu o naj now sze

orzecz nic two Są du Naj wyż sze go w za kre sie kon tro li ope ra cyj nej po win -

na być za rzą dzo na od po wied nio w try bie art. 19 ust. 3 usta wy o Po li cji. Ter -

min wy mie nio ny w tym prze pi sie wy no si 5 dni. Usta wo daw ca za tem

na kła da obo wią zek na ko men dan ta głów ne go Po li cji lub ko men dan ta wo je -

wódz kie go Po li cji za rzą dza ją cych kon tro lę ope ra cyj ną, aby po uzy ska niu zgo -

dy pro ku ra to ra ge ne ral ne go lub pro ku ra to ra okrę go we go zwró cił się

jed no cze śnie do wła ści we go miej sco wo są du okrę go we go z wnio skiem o wy -

da nie po sta no wie nia w tej spra wie. Na le ży tu taj wy raź nie pod kre ślić, że ter -

min 5-dnio wy jest ter mi nem, w któ rym sąd po wi nien wy dać po sta no wie nie

co do le gal no ści sto so wa nej kon tro li ope ra cyj nej. Nie zwy kle istot ny jest tu -

taj uży ty przez usta wo daw cę zwrot „jed no cze śnie”, któ ry ob li gu je Po li cję

i in ne służ by pań stwo we po sia da ją ce upraw nie nia do sto so wa nia pod słu chu

do na tych mia sto we go prze ka za nia wnio sku po za rzą dze niu kon tro li ope ra -

cyj nej do wła ści we go miej sco wo są du okrę go we go. 
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Pro wa dząc roz wa ża nia co do za kre su prze kro cze nia ter mi nu zgo dy na -

stęp czej sto so wa nej w try bie kon tro li ope ra cyj nej, czy li tzw. pod słu chu ope -

ra cyj ne go, na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na za pis ar ty ku łu 19 ust. 3,

zda nie dru gie. Ex le ge usta wy o Po li cji wy ni ka, że w ra zie nie udzie le nia przez

sąd zgo dy w ter mi nie 5 dni od dnia za rzą dze nia kon tro li ope ra cyj nej or gan

za rzą dza ją cy, w tym przy pad ku Po li cja, wstrzy mu je kon tro lę ope ra cyj ną oraz

do ko nu je pro to ko lar ne go, ko mi syj ne go znisz cze nia ma te ria łów zgro ma dzo -

nych pod czas jej sto so wa nia. Za tem prze kro cze nie ter mi nu sto so wa nia zgo -

dy na stęp czej w za kre sie kon tro li ope ra cyj nej ro dzi pew ne wąt pli wo ści

na tu ry for mal no praw nej, co po twier dza w swo im naj now szym orze cze niu

Sąd Naj wyż szy8. 

W prak ty ce po li cjan ci sto su ją cy kon tro lę ope ra cyj ną czę sto zwra ca ją się

z wnio ska mi na stęp czy mi do wła ści we go miej sco wo są du okrę go we go już

po za koń cze niu tzw. kon tro li ope ra cyj nej wła ści wej (ba zo wej), czy li np.

po trzech mie sią cach. Po stę po wa niem tym po zo sta wia ją de cy zję dla nie za -

wi słe go są du, któ ry oce nia ze bra ny ma te riał w try bie art. 7 ko dek su po stę -

po wa nia kar ne go. Mo że to jed nak już na dro dze po stę po wa nia są do we go

ro dzić wąt pli wo ści w oce nie ma te ria łu przez sąd. Fakt ten mo że sta no wić

przy czy ny od wo ław cze i pro wa dzić do sto so wa nia po stę po wa nia skar go we -

go, ape la cji do po szcze gól nych wy ro ków. 

ZGO DA NA STĘP CZA 
W POD SŁU CHU PRO CE SO WYM
Zu peł nie ina czej przed sta wia się pro blem prze kro cze nia ter mi nu zgo dy

na stęp czej w cza sie sto so wa nia kon tro li i utrwa la nia roz mów w try bie ar -

ty ku łu 237 par. 1 k.p.k., czy li tzw. pod słu chu pro ce so we go. Sąd Naj wyż -

szy w swo im naj now szym wy ro ku do ty czą cym przed mio tu zgo dy

na stęp czej pod kre śla, że za twier dze nie przez sąd po sta no wie nia pro ku ra -

to ra, o któ rym mo wa w art. 237 par. 2 k.p.k., ale z uchy bie niem ter mi no -

wi wska za ne mu w tym prze pi sie dla roz strzy gnię cia w przed mio cie ta kie go

za twier dze nia, nie de le ga li zu je sa mej kon tro li i utrwa la nia roz mów

po upły wie te go ter mi nu i nie wy wo łu je skut ków okre ślo nych w art. 238

par. 3 in fi ne k.p.k., któ re od no szą się tyl ko do po sta no wie nia są du o nie -

za twier dze niu przez sąd uprzed nie go po sta no wie nia pro ku ra to ra o ta kiej

kon tro li, tak że bez wzglę du na to, czy ta kie nie za twier dze nie na stą pi ło

przed upły wem, czy już po upły wie, te go ter mi nu.

W dru giej te zie wy ro ku Sąd Naj wyż szy wska zu je, że po sta no wie nie o za -

rzą dze niu kon tro li roz mów te le fo nicz nych po win no okre ślać, w ja kim po stę -

po wa niu jest ona za rzą dza na, a więc co do po dej rze nia, ja kie go prze stęp stwa

lub ja kich prze stępstw z ka ta lo gu wska za ne go w art. 237 par. 3 k.p.k., bę -

dą ce go przed mio tem te go po stę po wa nia, sto su je się ją. Po win no też okre -

ślać oso bę, któ rej kon tro la ta do ty czy, oraz no śnik in for ma cji, któ ry obej mu je;

je że li na da nym eta pie po stę po wa nia nie moż na, w tym i ze wzglę dów 

tech nicz nych, okre ślić tej oso by imien nie, to na le ży wska zać ją ja ko dys po -

nen ta okre ślo ne go urzą dze nia słu żą ce go do ko mu ni ka cji oso bi stej. Gdy na -

stęp nie w to ku po stę po wa nia po ja wi się po trze ba ob ję cia kon tro lą rozmów

tak że in nych osób, niż wska za ne w po sta no wie niu al bo in nych no śni ków 

in for ma cji, któ ry mi dys po nu ją oso by ob ję te uprzed nim po sta no wie niem,

na le ży wy stą pić do są du o po sze rze nie za kre su kon tro li. To sa mo do ty czy sy -

tu acji, gdy z uwa gi na za kres pro wa dzo ne go po stę po wa nia na le ża ło by ją za -

rzą dzić tak że w związ ku z in ny mi prze stęp stwa mi na le żą cy mi do ka ta lo gu

okre ślo ne go w art. 237 par. 3 k.p.k., ob ję ty mi tym po stę po wa niem, któ rych

nie do ty czy po przed nie po sta no wie nie o kon tro li i utrwa la niu roz mów. Jeżeli

ko niecz no ści ta kie po ja wią się w to ku pro wa dzo nej już kon tro li, a za cho dzi

wy pa dek nie cier pią cy zwło ki, po sta no wie nie o kon tro li roz mów mo że wy -

dać pro ku ra tor, wy stę pu jąc w ter mi nie 3 dni do są du o je go za twier dze nie.

Jest to wów czas kon tro la le gal na, ty le że wa run ko wo, a więc tyl ko wte dy,

jeżeli bę dzie na stęp nie za twier dzo na przez sąd.

Na to miast w te zie trze ciej swo je go wy ro ku Sąd Naj wyż szy sta no wi, że

wy stę po wa nie w trak cie pro wa dzo nej, a za rzą dzo nej uprzed nio lub za -

twier dzo nej przez sąd, kon tro li i utrwa la nia roz mów o po sze rze nie tej kon -

tro li lub się ga nie w tym ce lu po kon struk cję za war tą w art. 237 par. 2 k.p.k.

nie jest ko niecz ne, je że li ujaw nia ją się w jej to ku in ne prze stęp stwa, przy -

na leż ne tak że do ka ta lo gu prze stępstw wska za nych w par. 3 art. 237 k.p.k.,

ale ści śle łą czą ce się z tym lub ty mi prze stęp stwa mi, co do któ rych za sto -

so wa no kon tro lę roz mów, np. gdy w ra mach kon tro li co do prze stęp stwa

zor ga ni zo wa nej gru py prze stęp czej (art. 237 par. 3 pkt 14 k.p.k.) trud nią -

cej się kra dzie ża mi sa mo cho dów i han dlem ni mi lub ich czę ścia mi ujaw -

nia się je dy nie, że te kra dzie że i ob rót two rzą w swym roz mia rze

prze stęp stwa prze ciw ko mie niu znacz nej war to ści (art. 237 par. 3 pkt 15

k.p.k.), a nie za cho dzi po trze ba pod mio to we go po sze rze nia kon tro li.

WNIO SKI CO DO PRZE KRO CZE NIA TER MI NU 
ZGO DY NA STĘP CZEJ
Pod su mo wu jąc, na le ży za chę cić po li cjan tów do sto so wa nia wzor co wej pro -

ce du ry wy stę po wa nia przez nich o zgo dę na stęp czą po przez od po wied nie

sto so wa nie art. 19 ust. 3 usta wy o Po li cji, czy li w ter mi nie 5 dniu (na tych -

miast) pod czas trwa nia ba zo wej kon tro li ope ra cyj nej. Nie ste ty, rze czy wi -

stość te re no wa, prak ty ka, czę sto nie po zwa lają na za sto so wa nie pro ce du ry

tak szyb ko. Wte dy wy da je się, że na le ży spró bo wać wy stą pić do są du o ob -

ję cie wnio ska mi na stęp czy mi no wych osób i prze stępstw ka ta lo go wych tuż

po za koń cze niu kon tro li ope ra cyj nej czy też póź niej. Jed nak że ta kie po -

stę po wa nie nie bę dzie sta no wi ło peł nych gwa ran cji wy ko rzy sta nia zgro ma -

dzo ne go w ten spo sób ma te ria łu o wa lo rach do wo do wych w po stę po wa niu

kar nym. Bę dzie ono w peł ni uza leż nio ne od swo bod nej oce ny ta kie go ma -

te ria łu przez wła ści wy miej sco wo sąd okrę go wy.

Na to miast na pod sta wie naj now sze go orze cze nia Są du Naj wyż sze go

z 3 grud nia 2008 ro ku prze kro cze nie ter mi nu zgo dy na stęp czej pod czas

pod słu chu pro ce so we go jest w peł ni do pusz czal ne i praw nie uza sad nio ne,

gdyż w pro ce du rze art. 237 par. 2 k.p.k. nie ma na ka zu wstrzy ma nia kon -

tro li i utrwa la nia roz mów oraz znisz cze nia ma te ria łów. Wy da je się jed nak,

że w tej sy tu acji nie moż na sto so wać żad nej ana lo gii do kon tro li ope ra cyj -

nej, gdzie ta ki obo wią zek ist nie je. W pod słu chu pro ce so wym bo wiem ter -

min 5 dni nie ma cha rak te ru pre klu zyj ne go ani za wi te go, za tem póź niej sze

za twier dze nie de cy zji pro ku ra to ra przez sąd nie de le ga li zu je sa mej kon -

tro li i utrwa la nia roz mów (3 dni dla pro ku ra to ra, 5 dni dla są du w pod słu -

chu pro ce so wym). Jesz cze raz war to przy po mnieć wszyst kim służ bom

sto su ją cym pod słuch ope ra cyj ny i pro ce so wy, że sto su jąc go, na le ży wy raź -

nie okre ślać prze stęp stwo oraz oso bę, któ rej kon tro la ma do ty czyć, oraz

no śnik in for ma cji, któ ry obej mu je. Je że li na da nym eta pie nie moż na okre -

ślić oso by imien nie, to na le ży ją wska zać ja ko dys po nen ta okre ślo ne go urzą -

dze nia słu żą ce go do ko mu ni ka cji oso bi stej. Je że li na to miast w pod słu chu

ope ra cyj nym czy pro ce so wym wy stą pią no we prze stęp stwa, ale ści śle wią -

żą ce się, łą czą ce się, z tym lub z ty mi prze stęp stwa mi, a nie za cho dzi po -

trze ba przed mio to we go po sze rze nia pod słu chu – nie trze ba wte dy

wnio sko wać w try bie tzw. zgo dy na stęp czej, czy li art. 19 ust. 3 w kon tro li

ope ra cyj nej i art. 237 par. 2 kon tro li i utrwa la nia roz mów. �

cdn.
JA CEK KU DŁA, pre le gent Kra jo wej Szko ły Są dow nic twa i Pro ku ra tu ry

AN NA GRZESZ CZAK, Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Płoc ku 

1 J. Ku dła, A. Sta szak, K. T. Bo ra tyń ska, „Po stę po wa nie z ma te ria ła mi za wie ra ją cy mi in for -

ma cje nie jaw ne w ra mach po stę po wa nia przy go to waw cze go i są do we go. Ta jem ni ca służ -

bo wa i za wo do wa”. Ma te ria ły ze szko le nia or ga ni zo wa ne go przez Kra jo wą Szko łę

Są dow nic twa i Pro ku ra tu ry – Po po wo  2–4 li sto pa da 2009 r.
2 Po sta no wie nie SN I KZP 6/07 z 26 kwiet nia 2007 r., Biul. SN z 18.05.2007 r. 
3 Por. J. Ka sprzak, B. Mło dzie jow ski, „Kry mi na li sty ka i in ne na uki po mo sto we w po stę po -

wa niu kar nym”, Olsz tyn 2009 r. s. 329–343
4 D. Dra je wicz, „Zgo da na stęp cza są du na sto so wa nie kon tro li ope ra cyj nej”, „Pro ku ra tu -

ra i Pra wo” nr 1 z 2009 r., s. 87–101
5 M. Chrab kow ski, „Kon tro la ope ra cyj na”, „Prze gląd Po li cyj ny” nr 1 z 2005 r., s. 63
6 Uza sad nie nie Wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 12 grud nia 2005 r., sygn. akt K 32/04.

Dz.U. z 21 grud nia 2005 r. nr 250, poz. 2116
7 Por. L. Pa przyc ki, Z. Rau, „Prak tycz ne ele men ty zwal cza nia prze stęp czo ści zor ga ni zo wa -

nej i ter ro ry zmu. No wo cze sne tech no lo gie i pra ca ope ra cyj na”, War sza wa 2009 r.
8 Wy rok Są du Naj wyż sze go V KK 195/08 z 3 grud nia 2008 r. OSNKW nr 2 z 2009 r.
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U NAS Cywile u komendanta głównego POLICJA 997       styczeń 2010 r.42

Do kład ne (co do zło tów ki) ich wy li cze nie

przed sta wił przed sta wi cie lom za rzą dów

związ ków za wo do wych pra cow ni ków Po li cji

na spo tka niu 2 grud nia 2009 r. z ko men dan -

tem głów nym gen. insp. An drze jem Ma te ju -

kiem, je go za stęp ca ds. lo gi sty ki insp.

An drzej Tre la. Da ne te po twier dzi ła Eli -

za Wój cik, dy rek tor Biu ra Fi nan sów KGP.

W spo tka niu uczest ni czył rów nież nad kom.

Piotr Ku cia, dy rek tor Biu ra Lo gi sty ki Po li cji

KGP.

Fun dusz na gród zo stał na wet zwięk szo ny

dla KWP, KMP i KPP tak, aby śred nia wy nio -

sła 800 zł dla pra cow ni ków kor pu su służ by

cy wil nej i 700 zł dla po zo sta łych, mi mo że

w pla nie fi nan so wym śred nia na gro da mia ła

wy no sić 580 zł.

Związ kow cy za rzu ca li ko men dan to wi, że

nie do sta li ta kich na gród. Padł na wet głos, że

sko ro bra ku je pie nię dzy na pen sje, nie ma co

dys ku to wać o na gro dach. Kie dy jed nak insp.

An drzej Tre la sta now czo po pro sił o kon kre ty,

gdzie, kie dy i ko mu nie wy pła co no pen sji, na

sa li za pa no wa ła ci sza.

– Po co two rzyć plan fun du szu na gro do we -

go, sko ro każ dy ko men dant wo je wódz ki 

mo że te pie nią dze wy dać na co in ne go? – py -

ta li związ kow cy.

Ko men dant głów ny wy ja śnił, że nie ma

pra wa na ka zać ko men dan tom wo je wódz kim,

na co ma ją wy da wać przy zna ne im pie nią dze.

To ko men dan ci wo je wódz cy mo gą od po wia -

dać za na ru sze nie dys cy pli ny fi nan sów pu -

blicz nych.

Dys ku to wa no tak że o ra cjo na li za cji za trud -

nie nia i alo ka cji sta no wisk w związ ku z li kwi -

do wa niem nie któ rych miejsc pra cy. 

– Nie ma i nie bę dzie żad nych zwol nień

ma so wych, a każ dy pra cow nik, któ re go miej -

sce pra cy zo sta nie zli kwi do wa ne, otrzy ma

rów no rzęd ną fi nan so wo pro po zy cję pra cy

na in nym sta no wi sku – za pew nił insp. An -

drzej Tre la.

Nie któ rzy związ kow cy stwier dzi li, że za -

trud nia nie na sta no wi skach cy wil nych eme -

ry to wa nych po li cjan tów to ob jaw pa to lo gii.

Za pro te sto wał prze ciw te mu ko men dant

głów ny Po li cji, twier dząc, że o przy ję ciu

na sta no wi sko ksc de cy du je kon kurs. I je śli

wy gra go były po li cjant, to nie ma w tym nic

zdroż ne go. Wręcz prze ciw nie, na ca łym świe -

cie pra co daw cy wal czą o za trud nia nie eme -

ry to wa nych po li cjan tów, któ rzy są do brze

wy szko le ni w róż nych dzie dzi nach. �

T.N.

O pieniądzach, etatach, zwolnieniach
Nie będzie żadnego blokowania etatów
dla pracowników cywilnych Policji
w 2010 r. W sprawie funduszu nagród
należy rozmawiać z komendantami
wojewódzkimi, jako dysponentami
budżetu. KGP nie zablokowała żadnych
środków na ten cel.
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Chi chen It za za li czo na zo sta ła do dzie -

się ciu naj więk szych cu dów świa ta.

Jest 3 mar ca 2009 r., sa mo po łu dnie,

słoń ce stoi na nie bie pio no wo, upał aż za ty -

ka. Przed na mi sław na Pi ra mi da Ku kul ca na.

Mo nu men tal na, zbu do wa na z ogrom nych

brył ka mien nych róż nej wiel ko ści. Ta róż no -

rod ność wy ni ka z pre cy zyj nych ob li czeń słu -

żą cych te mu, aby pi ra mi da mia ła od po wied ni

kąt na chy le nia. 

CHI CHEN IT ZA – GE NIUSZ MA JÓW
21 mar ca, czy li przy prze si le niu wio sen nym,

pro mie nie słoń ca za ła mu ją się na pi ra mi dzie

tak, że ze środ ka świą ty ni, któ ra jest na jej

szczy cie, wy pły wa stru mień świa tła, ni czym

ogrom ny wąż peł znie na dół, wi jąc się po kra -

wę dzi pi ra mi dy i scho dach. A 23 wrze śnia od -

wrot nie – sło necz ny wąż wi je się scho da mi

od do łu do gó ry, wcho dząc do świą ty ni. Ten

Pie rza sty Wąż, czy li bóg Ku kul can, wzy wał

w ten spo sób w mar cu do za sie wów, a we

wrze śniu do zbio rów. 

Pi ra mi dy Ma jów, w od róż nie niu od egip -

skich, nie koń czą się ostrym wierz choł kiem.

Są stoż ka mi ścię ty mi i sta no wią tyl ko pod -

sta wę dla świą ty ni. Ale też są prze my śla ną

kon struk cją, któ ra pre cy zyj nie od da je opra -

co wa ny przez Ma jów spo sób mie rze nia cza -

su. Czas był ich ob se sją, czymś świę tym, bo

był do me ną bo gów, więc po świę ca li się je go

mie rze niu i roz szy fro wy wa niu. Te mu słu żył

ka len darz Ma jów i pi ra mi dy wła śnie. 

Każ dy bok Pi ra mi dy Ku kul ca na zbu do wa ny

jest z 52 ka mien nych płyt, co sym bo li zu je

52-let ni, zgod nie z ich wie rze nia mi, cykl ko -

smicz ny. Na wierz cho łek pro wa dzi 365 scho -

dów (ty le, ile dni w ro ku), po 91 (raz 92)

scho dów z każ dej z czte rech stron świa ta.

Astro no micz na i ma te ma tycz na wie dza Ma jów

za dzi wia do dzi siaj. 

Świą ty nia na szczy cie pi ra mi dy jest naj waż -

niej szą bu dow lą w mie ście Ma jów. Ale nie

mniej waż ne jest, wy stę pu ją ce w każ dym mie -

ście -pań stwie, bo isko do gry w pe lo tę – pra -

mat kę dzi siej szej gry w pił kę w jej róż nych

od mia nach. Bo isko jest ogrom ne, ma mniej

wię cej 50 na 100 me trów, oto czo ne mu rem

wy so ko ści oko ło 7 me trów. Nad mu rem try bu -

ny dla ary sto kra cji i gor sze miej sca dla pleb su.

A gdzie są bram ki? No nie! Bram ka mi w tej

grze by ły dwie ka mien ne ob rę cze na mu rach

po oby dwu stro nach bo iska z otwo rem o śred -

ni cy oko ło 40 cm. Wmu ro wa ne na wy so ko ści...

oko ło 5 me trów! 

Ale praw dzi we go szo ku do zna je my, sły sząc,

że w te otwo ry pił ki nie wrzu ca ło się rę ka mi,

ani nie wko py wa ło no ga mi. Za wod ni cy, dwie

dru ży ny li czą ce od 7 do 13 osób każ da, uży wać

mo gli pod czas gry je dy nie… bar ku, bio dra,

łok cia al bo po ślad ka! To nie ko niec re we la cji.

Gra w pe lo tę by ła ry tu ałem, słu ży ła skła da niu

bo gom ofiar z lu dzi. Ści na no gło wę ka pi ta no wi

dru ży ny… zwy cię skiej! Śmierć u Ma jów by ła

uwa ża na za przej ście do lep sze go świa ta, a już

śmierć ry tu al na, kie dy by ło się po świę co nym

bo gu, by ła po pro stu wiel kim za szczy tem.

W Świą ty ni Wo jow ni ków, na wy so ko ści na -

szych 3 pię ter, oglą da my świet nie za cho wa ny

po sag le żą ce go ka mien ne go wo jow ni ka. To

na je go ko la nach ści na no gło wy ofia rom i pusz -

cza no z gó ry, by to czy ły się po scho dach. 

Ma jo wie skła da li ofia ry z lu dzi, od pra wia li

skom pli ko wa ne ob rzę dy, w cza sie któ rych jesz -

cze ży ją cym ofia rom wy ry wa li z pier si bi ją ce

ser ca. Nie zwy kle su ge styw nie po ka zał to Mel

Gib son w fil mie „Apo ka lip sa”.

VAL LA DO LID –
PO TOM KO WIE MA JÓW
Val la do lid to ma łe ko lo nial ne mia stecz ko, 

ży ją ce le ni wym ryt mem, bez tu ry stów i ko mer -

cyj ne go szu mu. Tu do pie ro wi dać praw dzi wych

tu byl ców – Ma jów. Są ni scy, ma ją do 1,5 me tra

wzro stu, a ko bie ty jesz cze mniej, ciem ną kar na -

cję, okrą głe twa rze i kru czo czar ne wło sy. Są 

za wsze po god ni i uśmiech nię ci. Ni ziut kie Maj -

ki sto ją przed skle pi ka mi. Uśmie cha ją się do nas

z życz li wo ścią, ale i dy stan sem, nie któ re po zdra -

wia ją hisz pań skim ola! Maj skie ko bie ty cho dzą

w bia łych, pro stych su kien kach z ha fto wa ny mi

ko lo ro wy mi kwia ta mi pod szy ją i na do le. Haft

nie jest przy pad ko wy – ro dzaj, ilość i ko lor kwia -

tów za wie ra in for ma cje o ko bie cie, m.in. ozna -

cza stan cy wil ny, wiek, licz bę dzie ci… 

W cen trum mia stecz ka oczy wi ście ry nek

i park z ogrom ny mi pla ta na mi. A w par ku 

cu deń ko, je dy ne ta kie na świe cie – bia łe, ażu -

ro we ła wecz ki, zło żo ne z dwóch czę ści od wró -

co nych do sie bie wy gi ba sem w kształ cie li te ry

S. W ten spo sób dwie oso by mo gły so bie szep -

tać do ucha. Ła wecz ki -plot kar ki al bo ła wecz -

ki-spo wied nicz ki. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. au tor ka
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Ce no ty to pod ziem ne je zio ra, coś w ro dza ju 
gi gan tycz nej stud ni czy dziu ry w zie mi, 
wy peł nio ne kry sta licz nie czy stą wo dą. 
Po wsta ły na sku tek upad ku me te ory tu. 
Wy stę pu ją tyl ko w Mek sy ku i tyl ko na Ju ka ta nie

Śla da mi Ma jów
Dziennikarze podróżują nie tylko
służbowo. Dla jednej z autorek
„Policji 997”, Elżbiety Sitek,
wyprawa na meksykański Jukatan
była podróżą życia. Czemu by się
wrażeniami i wiedzą nie podzielić
z Czytelnikami?
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SPORT Mistrzostwa Polski Policji w Pływaniu POLICJA 997       styczeń 2010 r.44

Od ściany do ściany
Zwy cięz cy

W ka te go rii OPEN na 50 m mo tyl kiem pań zwy cię ży ła Agniesz ka Woj -
cie chow ska z Ko men dy Miej skiej PSP w Kra ko wie (czas 35,42 s),
a w ka te go rii MA STERS I Mał go rza ta Bi gos z KWP w Lu bli nie (33,99
s), któ ra uzy ska ła naj lep szy czas wśród ko biet. Wśród pa nów naj lep -
szy oka zał się Da mian Olej ni czak z KW PSP w Po zna niu (27,12).
W MA STERS I zwy cię żył Piotr Waw rzyn kie wicz ze Szko ły Głów nej
Służ by Po żar ni czej (29,32), a w MA STERS II Krzysz tof Po lak z KPP
w Sta lo wej Wo li (42,27). Na 50 m sty lem grzbie to wym wśród pań zwy -
cię ży ła Agniesz ka Smy kow ska z KMP w Zie lo nej Gó rze (36,28),
a wśród pa nów Pa tryk Ma ru szak z Ko men dy Głów nej PSP (31,84),
w ka te go rii MA STERS I trium fo wał An drzej Lus sa z KM PSP w Byd -
gosz czy (35,89), a w MA STERS II Adolf Pie chu la z KW PSP w Ka to -
wi cach (37,71). Wy ścig na 50 m sty lem kla sycz nym wy gra ła
Alek san dra Dom ke z KM PSP w Byd gosz czy (38,58), a w ka te go rii
MA STERS II Jo an na Szcze pań ska z CBŚ KGP (56,92). Naj lep szy
wśród żab ka rzy na tym sa mym dy stan sie był Pa tryk Ma ru szak z KG
PSP (32,06), w ka te go rii MA STERS I trium fo wał Piotr Waw rzyn kie -
wicz z SG SP (33,78), a po zło to w MA STERS II się gnął Adolf Pie chu -
la z KW PSP w Ka to wi cach (39,47). Na 50 m sty lem do wol nym ko biet
pierw sze miej sce za ję ły ex aequo Agniesz ka Woj cie chow ska z KM
PSP w Kra ko wie i An na Ma zur z BOR (obie ten sam czas – 31,34).
W ka te go rii MA STERS I zło to znów zdo by ła Mał go rza ta Bi gos z KWP
w Lu bli nie (31,50). Wśród pa nów OPEN naj lep szy oka zał się Łu kasz
Pań czy szyn z KMP w Ko sza li nie (24,84), w ka te go rii MA STERS I Piotr
Waw rzyn kie wicz z SG SP (27,24), a w MA STERS II Ja nusz Ka piec
z KW PSP w Ło dzi (37,17). W wy ści gu na 100 m sty lem grzbie to wym
pań zwy cię ży ła Agniesz ka Smy kow ska z KMP w Zie lo nej Gó rze
(1:23,90), ka te go rię MA STERS I pań wy gra ła Ewa Gar daś z

Ko men dy Głów nej SG
(1:38,85). Wśród pa -
nów naj lep szy na
100 m grzbie tem był
Da niel Osik z KWP
w Po zna niu (1:08,26),
wśród za wod ni ków
MA STERS I Wal de mar
Cza ic ki z KWP w Opo -
lu (1:19,30), a z MA -
STERS II Zbi gniew
Saj kie wicz z CBŚ KGP
(1:34,19), o któ rym pi sa li śmy w sierp niu ub.r. w ma te ria le „Ma ra toń -
czyk”. Na 100 m kla sycz nym wy star to wa ła tyl ko Jo an na Szcze pań -
ska w ka te go rii MA STERS II z CBŚ KGP (2:08,41) i ona się gnę ła
po zło to. Wśród pa nów naj lep szy oka zał się Pa tryk Ma ru szak z KG
PSP (1:11,51), w ka te go rii MA STERS I trium fo wał Prze my sław Wa ra -
czew ski z PSP w Po zna niu (1:21,93), a w MA STERS II Adolf Pie chu -
la z KW PSP w Ka to wi cach (1:29,64). Na 100 m do wol nym zło to
zdo by ła Agniesz ka Woj cie chow ska z KM PSP w Kra ko wie (1:08,67),
a w ka te go rii MA STERS I Mał go rza ta Bi gos z KWP w Lu bli nie
(1:09,35). Wśród pa nów naj lep szym krau li stą na tym dy stan sie był
Łu kasz Pań czy szyn z KMP w Ko sza li nie (55,41), a w ka te go rii MA -
STERS I Da riusz Pła tek z KMP w So po cie (1:04,99). Na 100 m zmien -
nym zwy cię ży ła An na Ma zur z BOR (1:21,49). Wśród pa nów OPEN
naj lep szy był Grze gorz Ci sek z SGSP (1:07,52), ka te go rię MA -
STERS I wy grał Da riusz Pła tek z KMP w So po cie (1:14,09), a MA -
STERS II An drzej To mic ki z KW PSP w Ło dzi (1:26,94). Na 400 m
sty lem do wol nym zło to zdo by ła Ka ta rzy na Paź dzior z KWP we Wro -
cła wiu (8:08,60), a w ka te go rii MA STERS I Ewa Gar daś z KG SG

Całe sobotnie przedpołudnie 28 listopada ub.r.
na szczycieńskiej pływalni królowali sportowcy 
ze służb mundurowych MSWiA

Zwycięzcy na 50 m grzbietowym MASTERS II. 
Od lewej: Zbigniew Sajkiewicz (2. miejsce), 
Adolf Piechula (1.) i Andrzej Tomicki (3.)
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Mun du ro wi pił ka rze już po raz szó sty ry wa li zo wa li o ty tuł naj -

lep szej dru ży ny MSWiA. Do bo ju sta nę ło dzie sięć ze spo łów.

Roz gryw ki od by wa ły się w za chod nio po mor skim Miel nie

w dniach 3–4 grud nia ub.r. Or ga ni za to rem tur nie ju by ły: KWP

w Szcze ci nie, Za rząd Wo je wódz ki NSZZP w Szcze ci nie, Pol ska Fe -

de ra cja Spor tu Gwar dia i szczecińska IPA.

Zwy cięz ca mi VI Ha lo wych Mi strzostw MSWiA w Pił ce Noż nej 

zo sta li re pre zen tan ci KWP w Kra ko wie, któ rzy po ko na li ze spół Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej. Fi nał był bar dzo emo cjo nu ją cy. O zwy cię -

stwie za de cy do wa ły rzu ty kar ne. Trze cie miej sce wy wal czy ła dru ży na

CBŚ KGP. 

Naj lep szym bram ka rzem tur nie ju zo stał Zbi gniew Dul ba z KWP

w Kra ko wie, naj lep szym za wod ni kiem Ra fał Gnap z KWP w Szcze -

ci nie, a naj lep szym strzel cem Piotr Ho łub z PSP. Za dru ży nę fa ir play

uzna no po li cjan tów z KWP we Wro cła wiu, ty tuł pił ka rza fa ir play

przy padł Se ba stia no wi Mi chal kie wi czo wi z CBŚ. 

*** 

2 grud nia ub.r. przed wy jaz dem na mi strzo stwa do Miel na re pre -

zen ta cja Za rzą du War szaw skie go CBŚ zo sta ła przy ję ta przez ko men -

dan ta głów ne go Po li cji gen. insp. An drze ja Ma te ju ka. Ge ne rał

po gra tu lo wał im do tych cza -

so wych wy ni ków, po dzię ko -

wał za udział w me czu

z gwiaz da mi w Świę to Po li -

cji i wrę czył im na gro dy. 

Po li cjan ci z CBŚ w ubie -

głorocz nym tur nie ju za ję li

czwar te miej sce, w tym

roku wy wal czy li już me da -

lo wą po zy cję. 

– W naj bliż szym cza sie

bę dzie my grać w tur nie ju na rzecz Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej

Po mo cy – mó wi „Puł kow nik” An drzej Ku czyń ski, kie row nik i tre ner

ze spo łu. – Po tem w lu tym weź mie my na pew no udział w mi strzo -

stwach gar ni zo nu war szaw skie go, a w Świę to Po li cji chce my zno wu

zmie rzyć się z gwiaz da mi. �

P. Ost. 
zdj. au tor i archiwum 
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Kraków z pucharem

(7:21,78). Wśród męż -
czyzn OPEN naj lep szy
na 400 m był Da niel Osik
z KWP w Po zna niu
(4:44,59), wśród za wod -
ni ków MA STERS I Da -
riusz Pła tek z KMP
w So po cie (5:06,49),
a w ka te go rii MA STERS II
Zbi gniew Saj kie wicz
z CBŚ KGP (6:37,07). 
W szta fe cie 4 x 50 m sty -
lem do wol nym zwy cię żył
pierw szy ze spół Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni -
czej, któ ry wy prze dził
pierw szą re pre zen ta cję
KW PSP w Po zna niu
i team KWP w Po zna niu. 
W kla sy fi ka cji dru ży no -
wej naj lep si oka za li się
pły wa cy z SG SP. Dru gie

miej sce za ję ła KW PSP w Ka to wi cach, a trze cie KW PSP w Rze -
szo wie. Naj lep szy mi za wod ni ka mi mi strzostw zo sta li: Alek san -
dra Dom ke z KM PSP w Byd gosz czy i Łu kasz Pań czy szyn z KMP
w Ko sza li nie, któ ry ode brał tak że pu char ko men dan ta głów ne -
go Po li cji dla naj lep sze go po li cjan ta za wo dów. Pu char dla naj -
lep szej dru ży ny po li cyj nej ode bra ła re pre zen ta cja KWP
w Po zna niu. 
Wszyst kie wy ni ki są na stro nie www.wspol.edu.pl. 

Nastar cie Otwar tych Mi strzostw Pol ski Po li cji w Pły wa niu

i Mi strzostw Pol ski Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Pły -

wa niu sta nę ło 130 za wod ni ków z 38 jed no stek w ca łym

kra ju. By li po li cjan ci, stra ża cy, funk cjo na riu sze Biu ra Ochro ny Rzą -

du i Stra ży Gra nicz nej oraz pra cow ni cy cy wil ni tych służb. 

Każ dy za wod nik mógł po pły nąć mak sy mal nie w trzech kon ku -

ren cjach i szta fe cie. Pro wa dzo na by ła kla sy fi ka cja wie ko wa. Gru pa

OPEN obej mo wa ła ko bie ty do 34. i męż czyzn do 39. ro ku ży cia,

MASTERS I – ko bie ty w wie ku 35–44 la ta i męż czyź ni w wie ku

40–49 lat oraz MA STERS II – ko bie ty w wie ku 45 lat i star sze oraz

męż czyź ni w wie ku 50 lat i star si. 

Szta fe ty mo gły mieć skład mie sza ny. 

Or ga ni za to rem im pre zy by ła Wyż sza Szko ła Po li cji w Szczyt nie

i tu tej szy Po li cyj ny Klub Spor to wy Gwar dia. W Otwar tych Mi -

strzostwach Po li cji pro wa dzo no osob ną kla sy fi ka cję stra ża ków, któ -

rzy w ra mach tych sa mych star tów wal czy li też o me da le Mi strzostw

Pol ski Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Pły wa niu. I aż łez ka się w oku

krę ci, że po dob nej kla sy fi ka cji i me da li nie by ło dla re pre zen tan tów

Po li cji. 

Ni żej pod pi sa ny jest ży wot nie za in te re so wa ny wpro wa dze niem

sto sow nych ko rekt w przy szłym ro ku, gdyż w ka te go rii MA STERS I

na 50 m grzbie tem za jął czwar te miej sce, a na 50 m do wol nym miej -

sce szó ste, a przy osob nej kla sy fi ka cji dla Po li cji miał by 2 srebr ne

krążki. Śmiech śmie chem, ale czy jed na służ ba jest gor sza od dru -

giej? Prze cież tych kil ka dy plo mów i me da li nie roz ło ży nam bu dże -

tu. W tym ro ku za wod ni cy po li cyj ni star to wa li na wła sny koszt,

szko ła za pew ni ła na szczę ście bez płat ny noc leg i wy ży wie nie.

U stra ża ków zna la zły się pie nią dze na star ty. �

tekst i zdjęcia PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Brązowy CBŚ

„Pułkownik” wraz z drużyną
odbierają gratulacje od 01

Najlepsze
resortowe
„motylki”
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MŁO DZI KIE ROW CY POD LU PĄ
Ra da Mi ni strów przy ję ła za ło że nia do pro jek tu usta wy o kie ru ją cych po -

jaz da mi, przed ło żo ne przez mi ni stra in fra struk tu ry. W do ku men cie czy -

ta my m.in., że oso by, któ re po raz pierw szy uzy ska ją pra wo jaz dy kat. B,

przez dwa la ta bę dą pod da ne szcze gól ne mu nad zo ro wi służb upo waż nio -

nych do kon tro li ru chu. W ra zie po peł nie nia dwóch wy kro czeń skie ro wa -

ne zo sta ną na kurs re edu ka cyj ny. W pierw szym ro ku mło dy kie row ca nie

bę dzie mógł wy ko ny wać za wo du kie row cy po jaz dów prze wo żą cych lu dzi

(np. tak sów ki, au to bu sy). Oso by, wo bec któ rych orze czo no za kaz kie ro -

wa nia po jaz da mi, nie bę dą mo gły od by wać szko le nia i przy stę po wać

do eg za mi nu na pra wo jaz dy.

Za ło że nia do pro jek tu usta wy o kie ru ją cych po jaz da mi prze wi du ją po -

nad to, że na kurs re edu ka cyj ny tra fią kie row cy, któ rzy uzy ska ją 24 punk -

ty kar ne. Je śli w cią gu 5 lat od wy da nia skie ro wa nia na ta ki kurs po now nie

prze kro czą mak sy mal ną licz bę punk tów, wów czas stra cą pra wo jaz dy. Kur -

sy re edu ka cyj ne prze wi dzia no rów nież dla osób, któ re kie ro wa ły po jaz da -

mi po al ko ho lu lub po uży ciu po dob nie dzia ła ją ce go środ ka. 

Pro jekt za ło żeń usta wy wpro wa dza do pra wa kra jo we go roz wią za nia

unĳ ne do ty czą ce praw jaz dy. Po ja wią się no we ka te go rie pra wa jaz dy –

AM (mo to ro we ry i lek kie po jaz dy czte ro ko ło we) – dla na sto lat ków

(od 14. ro ku ży cia), oraz A2 – upraw nia ją ce do pro wa dze nia mo to cy kli

o mo cy nieprze kra cza ją cej 35 kW. Do 2033 r. na stą pi tak że wy mia na kra -

jo wych praw jaz dy na do ku men ty wy da ne zgod nie z no wym wzo rem unĳ -

nym. Wpro wa dzo ny zo sta nie ad mi ni stra cyj ny okres waż no ści tych

do ku men tów – 15 lat dla praw jaz dy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E;

5 lat lub w za leż no ści od ter mi nu ba dań le kar skich oraz psy cho lo gicz nych

dla po zo sta łych ka te go rii.

AK CJA „EL KA”
Bia ło stoc cy po li cjan ci ru chu dro go we go wspól nie z pra cow ni ka mi Urzę -

du Miej skie go wzię li w koń cu mi nio ne go ro ku pod lu pę au ta słu żą ce

do na uki jaz dy. Pod czas dwu dnio wej ak cji „El ka” skon tro lo wa li 90 po jaz -

dów. 50 in struk to rów uka ra li man da ta mi, za trzy ma li 20 do wo dów re je -

stra cyj nych.

Naj częst sze za strze że nia kon tro le rów do ty czy ły zbyt du żej licz by kur -

san tów w sa mo cho dzie, bra ku wy ma ga nych do ku men tów, nie waż nych

ba dań tech nicz nych (w jed nym ze skon tro lo wa nych aut ter min wy ko na -

nia ba dań mi nął w po ło wie ubie głe go ro ku!) oraz bra ku oświe tle nia ta -

blic z li te rą L na da chu po jaz du.

Do wo dy re je stra cyj ne za trzy my wa no tyl ko wte dy, gdy au ta do na uki

jaz dy nie od po wia da ły wa run kom tech nicz nym lub by ły nie pra wi dło wo

ozna ko wa ne. Man da ty po li cjan ci wy pi sy wa li in struk to rom za brak peł ne -

go wy po sa że nia sa mo cho du (np. ga śni cy czy trój ką ta ostrze gaw cze go),

po trzeb nych do ku men tów, a tak że za za bie ra nie do au ta zbyt wie lu kur -

san tów. Jak za uwa ży ła miej sco wa pra sa, dru gie go dnia trwa nia ak cji w Bia -

łym sto ku po ja wi ło się na uli cach znacz nie mniej po jaz dów z li te rą L niż

zwy kle. Nie trud no do my ślić się, dla cze go. Naj wyż sza chy ba po ra prze -

pro wa dzić po dob ne ak cje w in nych re gio nach kra ju.

PIE SI NA DRO GACH
Jak wy ka zu ją po li cyj ne sta ty sty ki, gru pą naj bar dziej za gro żo ną w ru chu

dro go wym są cią gle pie si. W ostat nim kwar ta le ub.r. każ de go nie mal dnia

na pol skich dro gach gi nę ło śred nio 10 prze chod niów. 80 proc. wy pad ków

wy da rzy ło się po go dzi nie 16, pod czas za pa da ją ce go zmierz chu; 88 proc.

w te re nie za bu do wa nym, a 60 proc. mia ło miej sce w ma łych miej sco wo -

ściach. 28 pie szych zgi nę ło na przej ściach dla pie szych. Do tych zda rzeń

przy czy ni li się za rów no pie si, jak i kie ru ją cy, w rów nym mniej wię cej sto -

sun ku. Do głów nych prze wi nień kie ru ją cych na le żą: nie pra wi dło we prze -

jeż dża nie przez wy zna czo ne przej ścia oraz nad mier na pręd kość w te re -

nach za bu do wa nych. Pie si na to miast gi ną na dro gach głów nie na sku tek

wła snej nie ostroż no ści: wej ścia na jezd nię tuż przed nad jeż dża ją cy po -

jazd, prze bie ga nia przez nią lub po ru sza nia się w sta nie nie trzeź wo ści.

Biu ro Ru chu Dro go we go KGP, przy po mi na jąc o za ło że niach III edy cji

kam pa nii pre wen cyj nej „Użyj Wy obraź ni”, ape lu je do kie row ców, aby

zwra ca li szcze gól ną uwa gę na oso by po ru sza ją ce się po bo czem i skra jem

jezd ni. Pie szych na to miast uczu la na no sze nie ele men tów od bla sko wych,

dzię ki nim bo wiem prze cho dzień wi docz ny jest dla kie ru ją ce go już z od -

le gło ści 120 m. 

PO LI CYJ NE MO TO -RE TRO
W 1924 ro ku Po li cja Pań stwo wa dys po no wa ła 35 sa mo cho da mi oso bo wy -

mi, 13 mo to cy kla mi oraz 26 cię ża rów ka mi i pół cię ża rów ka mi. Nie by ły to

licz by im po nu ją ce jak na 42-ty sięcz ną for ma cję, ale za le ty trans por tu me -

cha nicz ne go zo sta ły już za uwa żo ne i do ce nio ne. Zwłasz cza pod czas dzia -

łań po ści go wych, w ob ła wach na prze stęp ców oraz ko niecz no ści szyb kie go

prze miesz cze nia pod od dzia łów w sy tu acjach nad zwy czaj nych.

Ta ka wła śnie za ist nia ła 3 sierp nia 1924 r. w War sza wie pod czas wie cu

zor ga ni zo wa ne go przez PPS w Te atrze Po wszech nym. Na wiec ten wtar -

gnę ła bo jów ka ko mu ni stycz na, pro wo ku jąc star cie ze spo koj nie ob ra du -

ją cy mi ro bot ni ka mi. W jej wy ni ku je den z na past ni ków, Wik tor Bia ły,

zo stał za strze lo ny.

Na miej sce zda rze nia skie ro wa no pod od dzia ły ze szko ły po li cji, któ re

za ła do wa no na dwie od kry te cię ża rów ki. Jed na z nich, prze wo żą ca 

44 po li cjan tów, na ulicy Lesz no ule gła drob ne mu wy pad ko wi, ude rza jąc

ko ła mi w kra węż nik. W efek cie le wa, nad próch nia ła bur ta sa mo cho du

ode rwa ła się i 38 funk cjo na riu szy wy pa dło na jezd nię. Dzie się ciu z nich

do zna ło ob ra żeń. To, że oby ło się bez ofiar śmier tel nych, za wdzię czać

na le ży je dy nie nie wiel kiej pręd ko ści, z ja ką po ru szał się po li cyj ny 

au to mo bil. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Posterunku”

46

Prosto z d       ogi
TYLKO SŁUŻBA Ruch drogowy POLICJA 997       styczeń 2010 r.

Pierwsze policyjne „świetlice” miały naturalną klimatyzację i twardą,
drewnianą ławę zamiast wygodnych foteli. Rozwĳały prędkość
około 30 km/h i nigdy nie było pewności, że dojadą na miejsce

2
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Roz mo wa z Ry szar dem Ćwir le jem
Dość banalnie na początek: skąd pomysł książek o milicjantach?
Na razie ukazały się dwie: „Upiory spacerują nad Wartą”
i „Trzynasty dzień tygodnia”, a niedługo wyjdzie trzecia.

– Pew nie po wi nie nem po wie dzieć, że by ła to kwe stia prze my śla -

na i głę bo ko prze ana li zo wa na, ale nic z te go. Za de cy do wał przy pa -

dek. Ja kiś czas te mu za pi sa łem pierw szych kil ka stron, na któ rych

dwaj węd ka rze wy ła wia ją tru pa z War ty w Po zna niu. Na pi sa łem i za -

po mnia łem. Mi nę ło pa rę mie się cy i od kry łem w cze lu ściach swo je go

kom pu te ra za po mnia ny tekst. Prze czy ta łem i po my śla łem, że do brze

by ło by się do wie dzieć, kto za bił. Za czą łem więc pi sać i tak po wsta ły

„Upio ry”. Ale za nim za sia dłem na do bre do pi sa nia, mu sia łem umiej -

sco wić gdzieś ak cję. Że bę dzie to Po znań, wie dzia łem od sa me go po -

cząt ku, w koń cu je stem po zna nia kiem i w tym mie ście orien tu ję się

naj le piej. Jed nak oka za ło się, że w dzi siej szym Po zna niu znam tyl ko

dro gi do jaz do we do ośrod ka te le wi zji, w któ rym pra cu ję, a ten Po -

znań, któ ry pamiętam do sko na le, to mia sto z lat osiem dzie sią tych,

bo wte dy za czy na łem tu stu dia i po zna wa łem cie ka we miej sca, tar go -

wi ska, knaj py, pi wiar nie… i przede wszyst kim lu dzi.

Wzorował się Pan na postaciach już znanych, kapitanie Żbiku
i poruczniku Borewiczu? 

– Gdy za pa dła de cy zja, że ak cja „Upio rów” roz gry wać się bę dzie

w la tach osiem dzie sią tych, trze ba by ło wy my ślić bo ha te rów, czy li

mi li cjan tów pro wa dzą cych śledz two. Wzo ry nie ska zi tel nych funk -

cjo na riu szy MO Żbi ka i Bo re wi cza oczy wi ście tkwi ły głę bo ko w mo -

jej świa do mo ści, bo prze cież wy cho wa łem się na ko mik sach

i oglą da łem se ria le. Ale ci bo ha te ro wie by li zbyt krysz ta ło wi, a ja

chcia łem, by w mo jej książ ce ist nie li praw dzi wi lu dzie. Pozna łem

wie lu mi li cjan tów z tam tych lat i ża den z nich nie przy po mi nał ka -

pi ta na Żbi ka. Ci, któ rzy po ja wi li się w „Upio rach”, są po dob ni

do tych, któ rych zna łem w daw nych cza sach.

Zdarzenia oparte są na autentycznych sprawach, czy fabuła to
całkowity wytwór fantazji pisarza?

– Fa bu ły mo ich ksią żek od po cząt ku do koń ca zo sta ły wy my ślo ne

prze ze mnie. Sta ra łem się jed nak tak zbu do wać in try gę, by jak naj -

bar dziej upraw do po dob nić te wy da rze nia. Mam na dzie ję, że mi się

uda ło.

Pana milicjanci moim zdaniem nawet dają się lubić, choć i wśród
nich są wstrętne typy… Nie obawia się Pan oskarżeń
o gloryfikowanie MO, a może już takie głosy się pojawiły?

– W mi li cji, tak jak w każ dym śro do wi sku, by li róż ni lu dzie. Moż -

na by ło zna leźć praw dzi wych fa chow ców od kry mi nal nej ro bo ty, 

spe cja li stów śled czych z praw dzi we go zda rze nia, ale tak że ka rie ro wi -

czów, służ bi stów, ko mi sa rzy po li tycz nych czy w koń cu zwy czaj nych

idio tów skłon nych do wy ko na nia naj głup szych na wet po le ceń prze -

ło żo nych. Ta ką mi li cję chcia łem po ka zać w swo ich książ kach i stąd

ta mno gość po sta ci. My ślę, że każ dy z ty pów, któ re wy mie ni łem, da

się od na leźć na stro nach „Upio rów” i „Trzy na ste go”.

Konsultował się Pan z policjantami w sprawie technicznych
szczegółów ich pracy?

– Nie mam kon sul tan ta. Mam za to spe cja li stycz ne książ ki, no

i nie oce nio ny in ter net. Tu moż na zna leźć wszyst ko, co po trzeb ne

jest w pra cy pi sa rza kry mi na li sty.

Pisarz kryminalista – ciekawe określenie. A oprócz tego szef
redakcji programu informacyjnego „Teleskop” w TVP Poznań. 
Jak na Pana książki zareagowali koledzy z pracy? Czy „pisarz
kryminalista” zasługuje na szacunek na równi z producentem
telewizyjnym?

– Nie je stem już sze fem „Te le sko pu”, te raz je stem wy daw cą ogól no-

pol skie go pro gra mu „Te le ku rier”, w któ rym dość czę sto mó wi się

o ludz kich dra ma tach – tak że tych, któ re za wie ra ją w so bie wąt ki

prze stęp cze. Ozna cza to, że na co dzień sty kam się w swo jej pra cy ze

spra wa mi, któ re do ty czą te ma ty ki kry mi nal nej. Na wet gdy bym

chciał, to i tak nie uciekł bym od za bójstw, mor derstw, oszustw, bo

tym ży je „Te le ku rier”, naj le piej oglą da ny pro gram TVP In fo. A sko -

ro lu dzie chcą to oglą dać, to zna czy, że na ta ką te ma ty kę jest za po -

trze bo wa nie. Oczy wi ście nie ko rzy stam z te ma tów te le ku rie ro wych,

by kon stru ować in try gi kry mi nal ne swo ich ksią żek, ale na pew no to,

z czym mam do czy nie nia na co dzień, ma wpływ na spo sób mo je go

my śle nia o kwe stiach kry mi nal nych. 

Co do od bio ru mo ich po czy nań li te rac kich w śro do wi sku ko le ża -

nek i ko le gów dzien ni ka rzy: my ślę, że więk szość z nich wi dzi to jako

coś nor mal ne go, ja ko ko lej ny, na tu ral ny etap roz wo ju za wo do we go.

Czło wiek, któ ry przez la ta zaj mu je się pi sa niem i re da go wa niem tek -

stów dzien ni kar skich, w koń cu mu si spró bo wać ja kiejś więk szej for -

my, je śli chce się roz wi jać. Nie je stem pierw szym dzien ni ka rzem

pi szą cym po wie ści i my ślę, że nie ostat nim. Wa ru nek de cy du ją cy

o po wo dze niu ta kich dzia łań jest je den – do bry warsz tat. Te go do ro -

bi łem się chy ba przez la ta pra cy re por ter skiej. O ile mo je tek sty

dzien ni kar skie mo gą być bra ne na po waż nie przez od bior cę, to wie -

rzę, że i te kry mi nal ne, fik cyj ne, ale po par te so lid nym warsz ta tem,

rów nież mo gą być do brze ode bra ne przez czy tel ni ka. Nie wi dzę
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Jestem
pisarzem
kryminalistą
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Frag ment kry mi na łu 
Ry szar da Ćwir le ja 
„Upio ry spa ce ru ją nad War tą”

ROZ DZIAŁ V
wto rek, 4 czerw ca
godz. 11.00

W skle pie rzeź nic kim przy uli cy Wio ślar -

skiej na Osie dlu Ja giel loń skim nie pach nia ło

ani wę dzon ką, ani kieł ba są ślą ską, ani na wet

nie da wa ło się w nim wy czuć za pa chu mię sa.

Je dy ny za pach, ja ki uno sił się w po wie trzu,

to za pach kle ju płyn ne go „gu ma arab ska”.

Na pa ra pe cie okien nym sie dzia ło pięć ko -

biet. Sprze daw czy ni za la dą ze sto ic kim spo -

ko jem na kle ja ła na du że ar ku sze pa pie ru

wy cię te z kar tek klien tów ku po ny na mię so.

Wy cię te skraw ki sma ro wa ła kle jem, przy kła -

da jąc do pa pie ro wych kwa dra ci ków wiel ko -

ści pa znok cia bu te lecz kę z gu mo wym

do zow ni kiem. Lek kie przy ci śnię cie uwal nia -

ło kro plę mio do we go, kle iste go pły nu. Dla

każ dej gra ma tu ry wie przo wi ny od 500 do 200

gra mów prze zna czo na by ła in na płach ta

do na kle ja nia. Wo ło wi na i cie lę ci na z ko ścią

też mia ły osob ny ar kusz. Ca łe szczę ście, że

mam ty le wol ne go cza su, po my śla ła pa ni Sta -

sia Gru ca, któ ra po win na sprze da wać mię so,

a zaj mo wa ła się pa pier ko wą ro bo tą. 

Po win na sprze da wać, ale nie mia ła cze go.

To, co by ło do sprze da nia ra no, wy prze da ła

w cią gu za le d wie go dzi ny. To wa ru nie sprze -

da wa ła jed nak na tych miast po przy wie zie -

niu. Naj pierw wszyst ko to, czy li mię so

i tro chę wę dlin, mu sia ła po dzie lić wraz z pa -

nią kie row nik na dwie rów ne czę ści. Pierw -

sza by ła prze zna czo na do na tych mia sto wej,

czy li po ran nej sprze da ży, a dru ga do sprze da -

ży po po łu dnio wej dla tych, któ rzy ra no pra -

co wa li. Ko bie ty, któ re cze ka ły w skle pie,

zaj mo wa ły ko lej kę, by zro bić za ku py w chwi -

li, gdy za cznie się dru ga tu ra sprze da wa nia,

czy li gdzieś oko ło pięt na stej. By ły to sa me

eme ryt ki, do brze zna ne pa ni Sta si. Już wcze -

śniej wy ku pi ły po ran ny to war. Żad na z nich

nie cho dzi ła do pra cy, więc wszyst kie mia ły

czas za jąć ko lej kę i spo koj nie cze kać przez

pół dnia. W ko lej ce by ły co dzien nie. Ro bi ły

za ku py dla sie bie, swo ich są sia dów i zna jo -

mych z blo ków, więc oso by, któ re przy cho -

dzi ły tu w oko li cach pięt na stej, mia ły mar ne

szan se na ku pie nie cze goś do bre go. Ba by ko -

lej ko we wy ku py wa ły wszyst ko, a dla tych, dla

któ rych usta no wio no po po łu dnio wą tu rę, zo -

sta wa ły tyl ko ochła py. 

Czę sto więc w skle pie do cho dzi ło do prze -

py cha nek i awan tur mię dzy sta ły mi klient ka -

mi a ty mi, któ rzy chcie li ku pić co kol wiek

na swo je kart ki. Ale na wet te wy trwa łe ko bie -

ty, spę dza ją ce u rzeź ni ka pół dnia, nie mo gły

być pew ne, że ku pią to, na czym im za le ży.

Jak ognia ba ły się bo wiem an ty ko lej ki, czy li

upraw nio nych do ku po wa nia po za ko lej no ścią

– ko biet w cią ży, in wa li dów i mun du ro wych

na służ bie. Gdy ktoś ta ki po ja wiał się w skle -

pie na kil ka mi nut przed roz po czę ciem 

sprze da ży (bo wte dy przy ła zi ły te cho le ry) –

w praw dzi wej ko lej ce za czy na ło wrzeć. Nie

do cho dzi ło do bó jek tyl ko dla te go, że sprze -

daw czy nie na uczo ne la ta mi prak ty ki sprze da -

wa ły raz an ty ko lej ce, raz ko lej ce, i tak na

zmia nę. Praw dzi wa ko lej ka szcze rze nie na wi -

dzi ła an ty ko lej ki, szcze gól nie zaś so lą w oku

tych praw dzi wych, wy trwa łych sta czek by ły

dziew czy ny w cią ży, któ rych więk szość, zda -

niem eme ry tek, ro bi ła so bie brzu chy tyl ko

po to, by móc ku po wać bez ko lej ki. To wła -

śnie te fran ce by ły naj czę ściej te ma tem roz -

mów ko lej ko wych bab. Li czy ły je, spraw dza ły,

któ ra kie dy ro dzi, z kim miesz ka i w któ rym

blo ku. Żad na ob ca by się tu nie do sta ła, al bo,

co gor sza, ta ka, któ ra tyl ko cią żę uda je. Zresz -

tą ob cy nie mie li co li czyć na po bła ża nie.

Za spra wą ko lej ko we go ko mi te tu w tym osie -

dlo wym skle pie bar dzo ry go ry stycz nie pil no -

wa no, by sprze daw czy nie da wa ły to war tyl ko

na kart ki tu za re je stro wa ne. 
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O babach kolejkowych

więk szej róż ni cy mię dzy pro du cen tem te le wi zyj nym a pi sa rzem kry -

mi na li stą. I je den, i dru gi ma ją za za da nie uka zy wa nie od bior cy ja -

kiejś rze czy wi sto ści. Pierw szy dba o to, że by by ła ona praw dzi wa,

a dru gi sta ra się, by by ła jak naj bar dziej praw dzi wa. Do brze więc się

dzie je, je śli su ma do świad czeń pro du cen ta wy ko rzy sty wa na jest

przez pi sa rza.

Oprócz Poznania w Pana książkach pojawia się Piła – czy to przez
sentyment do miejsca urodzenia?

– Je śli chcę być wia ry god ny, mu szę po ru szać się w rze czy wi sto ści,

któ ra jest mi do brze zna na. Uwa żam, że tło w mo ich książ kach od gry -

wa bar dzo istot ną ro lę, bo czy tel nik dzię ki ak cji mo że zna leźć się

w miej scach, w któ rych już kie dyś był al bo do sko na le je pa mię ta. Ja

do brze pa mię tam Pi łę, w któ rej spę dzi łem dzie ciń stwo, Po znań,

w któ rym stu dio wa łem, i Ka to wi ce, w któ rych koń czy łem stu dia. Moi

bo ha te ro wie cho dzą po uli cach, po któ rych ja kie dyś cho dzi łem

i dzię ki te mu ich tło ży je.

W „Upiorach” akcja toczy się w 1985 r. w trakcie przygotowań
do obchodów wydarzeń czerwcowych w Ceglorzu; „Trzynasty” dzieje
się w pierwszych dniach stanu wojennego. W kolejnej książce,
w którym roku się znajdziemy, czy tłem też będą wydarzenia
z końcówki PRL?

– Ko lej na książ ka, któ ra nie ba wem się uka że, to „Ręcz na ro bo ta”.

Jej ak cja roz gry wa się w 1987 r. w Po zna niu i w Ka to wi cach. Tym ra -

zem bę dzie mniej wy da rzeń po li tycz nych, wię cej kry mi nal nych.

Choć tak na praw dę te ostat nie chwi le PRL to jed no wiel kie po li -

tycz ne wy da rze nie: w chwi li, gdy dzie je się ak cja „Ręcz nej ro bo ty”,

so cja li stycz na Pol ska trzesz czy w szwach jak zbyt moc no na pom po -

wa na sta ra pił ka. Par tyj ni dzia ła cze wciąż ro bią wszyst ko, by nie pę -

kła, de ba tu ją nad tym, jak po ła tać ma te rię, któ ra roz ła zi się w rę kach,

nie wi dząc, że ko niec jest już bli ski. A po wód jest pro sty: tę sta rą pił -

kę prze bi ja ją od środ ka set ki ty się cy Po la ków, któ rzy za czy na ją jeź -

dzić na Za chód i przy wo żą stam tąd ma gne to wi dy, ma gne to fo ny,

ra dio od bior ni ki, sta re sa mo cho dy i, co naj waż niej sze, za chod nie spoj -

rze nie na ży cie. To wszyst ko jest w „Ręcz nej ro bo cie”. War to so bie

przy po mnieć te cza sy, że by do ce nić to, co ma my te raz.

Film fabularny „3 km do Raju” ze scenariuszem Pana autorstwa
w 2002 r. dostał nagrodę na festiwalu „Prowincjonalia”. Nie miałby
Pan ochoty przenieść swoich milicjantów na ekran, mały lub duży?

– Ocho tę mo że i mam, ale do te go po trze ba pie nię dzy. Oprócz tego

po trzeb ni są też lu dzie, któ rzy mo gli by i chcie li pod jąć się ta kie go 

za da nia. Wie lu świet nych fa chow ców z bran ży fil mo wej znam do sko -

na le i z kil ko ma oso ba mi na te mat re ali za cji fil mu opar te go na jed nej

z mo ich ksią żek już roz ma wia łem… Kto wie, mo że coś z te go 

wyj dzie.

Dziękuję za rozmowę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ar chi wum do mo we au to ra

�
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Po zio mo: 1 – pod nie sio ne, sta wia ne prze ciw no ściom lo su, 4 – słu ży ja ko pa li wo, też skład nik as -
fal tu, 7 – Krzysz tof, by ły Tru ba dur, 12 – sce na dla po grom cy lwa, 15 – od gry wa na lub upra wia -
na, 16 – le kar ska, po li szy ne la, za wo do wa obo wią zu je, 19 – zdo by wa na w szko le, 20 – wy buch
wul ka nu, 22 – mię dzy wy ra za mi w zda niu, 23 – na czy nie z pra cow ni che mi ka, 27 – rzad kie imię mę -
skie, 28 – „niż szy” od plu to no we go, 29 – sen ten cja, mak sy ma, 30 – w sko kach nar ciar skich chęt -
nie oglą da ne, 31 – grec ka bo gi ni z so wą, 34 – cis, ja ło wiec lub so sna, 35 – niech bę dzie z to bą, 
36 – nie gdyś po pu lar ny lek na ból gar dła, 37 – sza rak lub bie lak ze słu cha mi, 38 – pseu do nim
Ada ma Asny ka, 39 – An na Ma ria i śpie wa, 40 – pil nie strze żo ne ser ce ban ku, 41 – kum ka w stawie.
Po zio mo: 1 – roz mo wa w in ter ne cie, 2 – naj lep szy – z pierw sze go tło cze nia, 3 – złu dze nie, 5 – typ
spod ciem nej gwiaz dy, 6 – schod ki opusz cza ne ze stat ku, 7 – biu ro wy w sztyf cie, 8 – „bicz” na kie -
row ców, 9 – wol na po sa da, 10 – skła dacz, 11 – za bez pie cza okno, 13 – spo tka nie dwoj ga, 14 – naj -
star szy w ro dzi nie, 17 – kró le stwo w Hi ma la jach, 18 – nie ma pol skie go oby wa tel stwa, 21 – żoł nierz
z ob słu gi dzia ła, ka ra bi nu ma szy no we go, 24 – skrzy dla te dusz ki, 25 – pod wod ny lub pan cer nik,
26 – dwa na ście sztuk, 28 – czas dla spóź nial skich, 29 – imię dru giej żo ny Ka zi mie rza Wiel kie go,
31 – gro cho drzew po tocz nie, 32 – Zie mia aż po Ural, 33 – stop prosz ków że la za z ni klem i kobaltem. 
Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo nych w pra -
wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 25:

(…………................)    (……....................)  – (….…............................)    (….…............................)
1  2  3  4  5  6  7  8         9  10  11  12  13           14  15 16  17  18  19          20  21  22  23  24  25

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 lub 
e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 20 stycznia 2010 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia
i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za -
nia, roz lo su je my na gro dy: książki wydawnictwa Replika.
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję swo je go
imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz ka nia w razie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du 
w re dak cji. 
Rozwiązanie krzyżówki z ha słem nr 8 „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”. Na gro dę, książ kę Wy daw -
nic twa Publicat, wy lo sowali: Bogusław Kasprowicz z Przemyśla, Grzegorz Elak z Wyszkowa
i Barbara Gryczka z Piły.

Dziś jed nak te ma tem nu mer je den nie

by ła żad na z miej sco wych cię żar nych. Dziś

od ra na ga da ły o tej bez gło wy znad War ty.

O ile wczo raj by ły to tyl ko spe ku la cje, dziś

mia ły już pew ność, że ta za bi ta to pew nie

Baś ka Wa si ko wa z wie żow ca na prze ciw ko,

z ósme go pię tra, bo od pa ru dni nikt jej nie

wi dział ani w skle pie, ani na osie dlu. A po -

wszech nie wia do mo by ło, że to la fi ryn da

i wy wło ka, więc nic dziw ne go, że jej ktoś

łeb urą bał. Ura dzi ły na wet, że trze ba by

zgło sić to na mi li cji, że jej nie ma i że one

wie dzą, że to ona. Gdy więc do skle pu

wszedł nie spo dzie wa nie dziel ni co wy Ma -

kar czuk, Pe la gia Ja nia ko wa po sta no wi ła

dzia łać.

– Dzień do bry – po wie dział mi li cjant

i pod szedł do la dy, za któ rą sie dzia ła w dal -

szym cią gu pa ni Sta sia, za ję ta wy kle jan ką.

– Do bry, pa nie Ta dziu – uśmiech nę ła się

sprze daw czy ni, prze ry wa jąc ro bo tę. –

O pięt na stej bę dą ser del ki, odło żyć dla

pana? – za py ta ła ci cho, by ko bie ty nie usły -

sza ły te go, co mó wi.

– A gdzie tam, nie mam cza su na pier do -

ły, mam spra wę waż niej szą do pa ni, służ -

bo wą. Ja ko że pa ni tu wszyst kich zna, jak

ma ło kto.

– Wzglę dem cze go? – za py ta ła pa ni 

Sta sia.

– Wzglę dem mor der stwa.

– Bo że świę ty, a o co się tak do kład niej roz -

cho dzi? – prze stra szy ła się tro chę ko bie ta.

– Pa ni spoj rzy na ten por tret – tu wy cią -

gnął z ra por tów ki zdję cie ze zbli że niem

gło wy wy ło wio nej w War cie. – Zna ją pa ni?

– A ucho waj Bo że, u mnie tyl ko po rząd -

ne lu dzie ku pu ją, a nie ta kie la fi ryn dy.

Pe la gia Ja nia ko wa wsta ła z pa ra pe tu i po -

de szła do dziel ni co we go.

– Mo że i my rzu ci my okiem – po wie -

dzia ła – bo ja kieś po dej rze nia też tu ma my.

Ko bie ty ze zwin no ścią, o któ rą trud no by -

ło by je po są dzać, pod bie gły do mi li cjan ta

i oto czy ły go szczel nym wia nusz kiem.

Chcąc nie chcąc, Ma kar czuk pu ścił w obieg

fo to gra fię.

Już po chwi li pa ni Pe la gia od da ła mu

zdję cie.

– Przy kro nam, pa nie mi li cjan cie, ale to

na pew no nie jest ta Baś ka Wa sik. �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Ry szard Ćwir lej:
Upio ry spa ce ru ją
nad War tą, 

Wy daw nic two 

Re pli ka, 2007. 
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia 

re dak cyj ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo
nie od płat ne go pu bli ko wa nia li stów.

Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż li wość 
nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych 
ma te riałów na wła snej stro nie in ter ne to wej. 

Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów
i ma te riałów spon so ro wa nych re dak cja 

nie od po wia da.
Zamówienia na prenumeratę przyjmują: 

• jed nost ki kol por ta żo we „RUCH” SA wła ści we dla 
miej sca za miesz ka nia. In for ma cja pod nu me rem

in fo li nii 0-804-200-600
• (prenumerata zbiorowa) od działy fir my „Kol por ter”

na te re nie całe go kra ju pod nu me rem in fo li nii
0-801-205-555 lub na stro nie in ter ne to wej 

http://www.kol por ter -spo lka -ak cyj na.com.pl/pre nu me ra ta.asp

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.
Egzemplarze miesięcznika 

w policyjnej dystrybucji wewnętrznej
są bezpłatne.

miesięcznik KGP

Ja dąc przez Cze chy, Au strię i Niem cy

uważ nie przy glą da łem się każ de mu na -

po tka ne mu po li cjan to wi. Zwra ca łem

uwa gę na to, czy drży, czy ner wo wo prze bie -

ra no ga mi, chu cha w zmar z nię te rę ce. Cho -

dzi oczy wi ście o mun du ry. Czy za gra nicz ne

zi mo we są lep sze od tych na szych? Bo w na -

szych po dob no po li cjan tom nie naj cie plej. To

zna czy na szych zi mo wych w ogó le nie ma.

Ob ser wa cja do żad nych wnio sków nie do pro -

wa dzi ła, bo wszy scy cze scy, au striac cy i nie -

miec cy po li cjan ci, któ rych wi dzia łem

na au to stra dach, sie dzie li w ogrze wa nych 

sa mo cho dach. A je śli cho dzi o pol ski kło pot

– na szych po li cjan tów, do mo men tu wpro wa -

dze nia zi mo we go umun du ro wa nia, po win na

ogrze wać pa trio tycz na świa do mość, myśl

o tym, że są to (tu za cy tu ję frag ment pio sen -

ki Ja na Kacz mar ka z ka ba re tu „Eli ta”) mun -

du ry:

Nie angielskie, nie kreolskie,
Ale nasze, nasze polskie,
Nie austriackie, nie jakieś inne,
Ale rodzinne, ale rodzinne!

Ja ko tym cza so we roz wią za nie pro ble mu,

do chwi li wy pro du ko wa nia peł no war to ścio -

wych, ogrze wa nych mun du rów zi mo wych,

za su ge ro wał bym Ko men dzie Głów nej Po li cji

pod pi sa nie po ro zu mie nia z Pol skim Związ -

kiem Ło wiec kim i ce chem ku śnie rzy. Niech -

by każ dy pol ski my śli wy upo lo wał, a każ dy

pol ski ku śnierz przy go to wał po jed nym koł -

nie rzu z ru de go li sa i prze ka zał naj bliż szej

ko men dzie Po li cji. Koł nie rze z ru de go li sa

po win ny być w wy po sa że niu każ de go ra dio -

wo zu, je den wi siał by rów nież u dy żur ne go

i mo gli by go uży wać funk cjo na riu sze uda ją cy

się na in ter wen cję. Po za nie zwy kłym wa-

lo rem es te tycz nym ta ki koł nierz przy po li -

cyj nym mun du rze miał by zna cze nie sym bo -

licz ne. Każ dy od ra zu by wie dział, że oto

idzie spryt ny jak lis dziel ni co wy Sche ty na.

Dy gre sja – na zwi sko dziel ni co we go, uży te

w po przed nim zda niu, jest fik cyj ne, a je go

zbież ność z na zwi skiem osób praw dzi wych

jest zu peł nie przy pad ko wa. Mia łem jesz cze

kil ka in nych fik cyj nych na zwisk: dziel ni co -

wy Ka czyń ski, dziel ni co wy Wa łę sa, ale te

zmy ślo ne po sta cie po sta no wi łem so bie zo -

sta wić na in ną oka zję. 

Wra caj my do koł nie rza z ru de go li sa. 

Mi mo pro te stów eko lo gów mu szą to być li sy

praw dzi we. W sto sun ku do funk cjo na riu sza

pol skiej Po li cji nie zręcz nie brzmia ło by okre -

śle nie „sztucz ny lis”. Że o „far bo wa nym” nie

wspo mnę. Ze wzglę du na sko ja rze nia od pa -

da ją rów nież: tchó rzo fret ka i nor ka. Kwe stię

etycz ną ca łe go przed się wzię cia moż na roz -

wią zać w ten spo sób, że po se zo nie zi mo wym

wszyst kie po li cyj ne koł nie rze z li sa nie idą

do ka sa cji, tyl ko zo sta ją prze ka za ne na ja kiś

cel cha ry ta tyw ny. Na przy kład na za rząd Pol -

skie go Związ ku Pił ki Noż nej.

Za czął się no wy rok, wszy scy je ste śmy peł -

ni na dziei, pla nów, ma rzeń. Jed nym z mo ich

no wo rocz nych po sta no wień jest na pi sa nie

po wie ści. Bę dzie to ro mans roz gry wa ją cy się

w śro do wi sku przed wo jen nej po li cji. Głów -

ny mi bo ha te ra mi są: po ste run ko wy Ma rian

So sen ko i hra bi na Te re sa Za łóż -Ta czap ka. 

Ja sne, że kor ci ło mnie, że by to by li: po ste -

run ko wy Kło po tek i hra bi na Śle dziń ska -Ka -

ta ra siń ska, ale tak jak kil ka na ście li ni jek

wy żej, nikt by mi nie uwie rzył, że na zwi ska

są przy pad ko we. Po wieść bę dzie mia ła ty tuł

„Go rą cy ko mi sa riat” i za cznie się tak:

– Nie, nie hrabino… To nie przystoi… –
posterunkowy Sosenko starał się pohamować
napór ust urodziwej kobiety, którą jak w
każdy piątek aresztował pod zarzutem
rozprowadzania nielegalnego
oprogramowania do ulicznych katarynek. –
Co będzie  jeśli wejdzie nadkomisarz?
– Nic nie powstrzyma naszej miłości –
hrabina cedziła te słowa przez zęby,
równocześnie trzymając w nich różę. – Ja
pana kocham Sosenko! – róża wypadła
hrabinie z ust i zatrzymała się na kaburze
zakłopotanego Sosenki.
– Ale… Nadkomisarz Jemioła… –
posterunkowy coraz słabszym głosem i coraz
mniej stanowczo bronił się przed tym, co
niechybnie miało nastąpić.
– Jeśli tylko pan zechcesz – hrabina trzymała
w ustach następną różę, bo na wypadek
aresztowania kazała sobie przygotować cały
bukiet – i ja wstąpię do policji. Będziemy
razem służyć pod nadkomisarzem. I przez
okrągły rok będziemy całować się pod
Jemiołą…  

cd. nie wiem, czy będzie. 

ARTUR ANDRUS

zdj. A. Mitura

Gorący komisariat
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