
W ie lu mo to cy kli stów w dro dze do wie -

dzia ło się o ka ta stro fie. Wie dzie li, że

do Ka ty nia po le ciał ks. Kwa śnik.

Nie wszy scy do wie rza li, ale je go ko mór ka

upar cie mil cza ła. Miesz kań cy, ze łza mi

w oczach, opo wia da li o swo im by łym pro -

bosz czu (ostat nio kie ro wał pa ra fią św. Ta de -

usza Apo sto ła na war szaw skiej Sa dy bie),

któ ry dzień wcze śniej przy je chał do Iwicz -

nej, aby udzie lić ślu bu swo im daw nym pa ra -

fia nom… 

We mszy świę tej wzię li udział po li cyj ni

mo to cy kli ści, a akom pa nio wa ła Or kie stra Re -

pre zen ta cyj na Ko men dy Sto łecz nej Po li cji.

Jej kon cert, ze wzglę du na oko licz no ści, od -

wo ła no. Po na bo żeń stwie pro boszcz ks. Da -

riusz Go cłow ski po świę cił ze bra nych i ich

mo to cy kle. 

Msza świę ta na za koń cze nie se zo nu od bę -

dzie się 2 paź dzier ni ka. 

W week end 17–18 kwiet nia w Czę sto cho -

wie od był się VII Mo to cy klo wy Zlot Gwiaź dzi -

sty im. ks. Uła na Zdzi sła wa Pesz kow skie go,

jeń ca Ko ziel ska oca la łe go ze zbrod ni ka tyń -

skiej. Głów nym or ga ni za to rem spo tka nia

na Ja snej Gó rze był Wik tor Wę grzyn, pre zes

Sto wa rzy sze nia „Mię dzy na ro do wy Mo to cy klo -

wy Rajd Ka tyń ski”. Przy je cha ło około 20 tys.

mo to cy kli stów.

W nie dzie lę, kie dy w Kra ko wie trwał po -

grzeb pa ry pre zy denc kiej, w Czę sto cho wie

mo to cy kli ści mo dli li się za wszyst kie ofia ry

ka ta stro fy lot ni czej. Wśród nich było pię ciu

przy ja ciół pa trio tycz nych przed się wzięć pol -

skich mo to cy kli stów. W Ko mi te cie Ho no ro -

wym Sto wa rzy sze nia „Mię dzy na ro do wy Mo -

to cy klo wy Rajd Ka tyń ski” byli: Ry szard

Ka czo row ski, ostat ni Pre zy dent RP na

uchodź stwie, Ja nusz Kur ty ka, pre zes In sty tu -

tu Pa mię ci Na ro do wej, gen. Fran ci szek Gągor,

szef Szta bu Ge ne ral ne go WP, mi ni ster Ja nusz

Krup ski, szef Urzę du do spraw Kom ba tan tów

i Osób Re pre sjo no wa nych, Ma ciej Pła żyń ski,

pre zes Sto wa rzy sze nia „Wspól no ta Pol ska”. 

– Obok księ dza uła na Zdzi sła wa Pesz kow -

skie go już po nad po ło wa na sze go ko mi te tu

ho no ro we go jest po tam tej stro nie – po wie -

dział Wik tor Wę grzyn. – Wie rzy my głę bo ko,

że nas nie opusz czą i z tam tej stro ny będą nas

strzec i po ma gać. Cześć Ich pa mię ci! 

Hi sto ria zlo tów mo to cy klo wych na Ja snej

Gó rze się ga lat 30. ub.w. Współ cze sne spo tka -

nia od ro dzi ły się za spra wą Wik to ra Wę grzy -

na i śp. ks. pra ła ta Zdzi sła wa Pesz kow skie go. 

Te go rocz ny, ju bi le uszo wy, X Rajd Ka tyń -

ski od bę dzie się w dniach 28 sierp nia – 18

wrze śnia. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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W cieniu żałoby
W parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej pod Warszawą od 1999 r., zawsze w pierwszą sobotę
października, ks. Andrzej Kwaśnik odprawiał nabożeństwa za zmarłych motocyklistów. Z czasem zaczęto msze
organizować także na rozpoczęcie sezonu. W tym roku miała to być sobota, 10 kwietnia.

Apel do Rosji
Po tra ge dii pod Smo leń skiem w Ro sji na -

stą pi ło prze war to ścio wa nie w po dej ściu

do zbrod ni ka tyń skiej. Jesz cze nie daw no,

od po wia da jąc na skar gę ka tyń ską do Eu ro -

pej skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka

w Stras bur gu, Ro sja na zy wa ła mord „spra -

wą ka tyń ską”, ani ra zu nie uży wa jąc sło wa

„zbrod nia”. Po 10 kwiet nia pre mier Wła di -

mir Pu tin i pre zy dent Dmi trĳ Mie dwie -

diew przy zna li, że od po wie dzial ność za za -

bi cie pol skich jeń ców wo jen nych po no si

Sta lin. W ro syj skiej te le wi zji po ka za no film

„Ka tyń” An drze ja Waj dy. Pre zy dent Mied-

wie diew przy był na po grzeb pa ry pre zy -

denc kiej do Kra ko wa. 

Praw ni cy re pre zen tu ją cy oso by, któ re

wnio sły skar gę do try bu na łu w Stras bur gu,

wy sto so wa li więc apel do Ro sji, aby ta

uzna ła wnio ski krew nych ofiar o re ha bi li -

ta cję wszyst kich za mor do wa nych oraz

o od taj nie nie do ku men tów ro syj skie go

śledz twa. 

21 kwiet nia Sąd Naj wyż szy Fe de ra cji Ro -

syj skiej uchy lił orze cze nie Mo skiew skie go

Są du Miej skie go z 2009 r. w spra wie skar gi

Sto wa rzy sze nia „Me mo riał” i skie ro wał ją

do po now ne go roz pa trze nia. Me mo riał 

do ma gał się od taj nie nia po sta no wie nia

o umo rze niu śledz twa ka tyń skie go z wrze -

śnia 2004 r. 

Ja kie de cy zje za pad ną w Ro sji? Prze ko na -

my się już wkrót ce i na bie żą co bę dzie my

in for mo wać na na szych ła mach. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Ksiądz proboszcz Dariusz Gocłowski poświęcił w Starej Iwicznej motocyklistów i ich maszyny
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Pre mie rzy Pol ski i Ro sji
w Ka ty niu 

7 kwiet nia na cmen ta rzu w Ka ty niu hołd po mor do wa nym zło ży li

pre mier Ro sji Wła di mir Pu tin i pre mier Pol ski Do nald Tusk. 

Pre mier Pu tin mó wił o „nie win nych ofia rach”, o tym, że „nie mo że

być ukry ta praw da o prze stęp stwach”, a mord na oby wa te lach pol -

skich wy mie nił ra zem z in ny mi zbrod nia mi pań stwa ra dziec kie go –

mor da mi na Ko za kach, ofi ce rach car skich, na uczy cie lach i ro bot ni -

kach. Za ape lo wał, aby spra wą zbrod ni ka tyń skiej za ję li się hi sto ry cy. 

Pre mier Tusk przy po mniał, że mord ka tyń ski jest ży wy w pa mię -

ci Po la ków. Po wie dział, że licz ba za bi tych ni gdy nie bę dzie dla Pol -

ski sta ty stycz nym zbio rem. 

Na ko niec za ape lo wał sło wa mi Alek san dra Soł że ni cy na: – Jed no

sło wo praw dy ca ły świat za so bą po cią gnie. Dziś chcę wie rzyć, że jed -

no sło wo praw dy mo że po cią gnąć tak że za so bą dwa wiel kie na ro dy

tak bo le śnie po dzie lo ne przez hi sto rię, na ro dy, któ re dzi siaj szu ka ją

pro stej i krót kiej dro gi do po jed na nia. Pa nie pre mie rze, oni tu prze -

cież są. Oni w tej zie mi le żą. Oczo do ły ich prze strze lo nych cza szek

pa trzą i cze ka ją – czy je ste śmy go to wi do te go, aby prze moc i kłam -

stwo za mie nić w po jed na nie. Mu si my w to uwie rzyć, że ob ra li śmy

do bry kie ru nek, że zna leź li śmy tę pro stą i krót ką dro gę (...). Je że li

tak jest i je śli tak bę dzie w przy szło ści, to my ślę, żoł nie rze z Ka ty -

nia, że bę dzie to wa sze naj więk sze zwy cię stwo. �

P. Ost.

W przed dzień tra ge dii 
Te raz już wie my. 9 kwiet nia nie prze czu wa li śmy, że po raz

ostat ni spo ty ka my się z księ dzem Kwa śni kiem, że po raz ostat -
ni mo dli my się z bi sku pem Pło skim, że po raz ostat ni w pro gach
KGP go ści ge ne rał Gi lar ski. To by ły ich ostat nie 24 go dzi ny.
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Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków – tam oraz w więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy
wiosną 1940 roku NKWD przetrzymywało 21 857 polskich jeńców, wśród nich ponad

6 tysięcy policjantów. 3 kwietnia 1940 r. rozpoczęło się „rozładowywanie” więzień
i obozów. Pierwsi na śmierć poszli jeńcy z Kozielska. 4421 oficerów spoczywa w ośmiu

zbiorowych mogiłach w katyńskim lesie. 4 kwietnia w Kalininie (obecnie Twer) rozpoczęło
się rozstrzeliwanie 6311 jeńców z Ostaszkowa (głównie policjantów). Leżą w 25 grobach

w Miednoje. 5 kwietnia w Charkowie Sowieci przeprowadzili pierwszą egzekucję
na oficerach ze Starobielska. Zwłoki 3820 osób zakopali w lesie pod wsią Piatichatki. 

Rozstrzeliwania trwały półtora miesiąca. Miejsce spoczynku prawie 7 tysięcy 
polskich jeńców jest nadal nieznane. 

Symbolem kaźni Polaków stał się Katyń. Nazwą „zbrodnia katyńska” określa się to, 
co spotkało jeńców w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni i w innych, nieznanych dotąd

miejscach sowieckiego imperium. 
Wielu spośród tych, którzy co roku oddawali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej, i tych,

którzy na nieludzkiej ziemi mieli być po raz pierwszy, od 10 kwietnia nie ma wśród nas.
Pamięć tym bardziej musi trwać. 

Wszy scy przy szli, aby uczcić pa mięć po li cjan tów II Rze czy po -
spo li tej za mor do wa nych w zbrod ni ka tyń skiej.

Ce re mo nia ku czci po li cjan tów za mor do wa nych 70 lat te mu po -

świę co na by ła tak że 20. rocz ni cy po wsta nia Po li cji. Za czę ła się

od uro czy ste go wrę cze nia Ho no ro we go Me da lio nu Pa mię ci „Pie ta –

Mied no je 1940” Al le no wi Pau lo wi, au to ro wi książ ki „Ka tyń – sta li -

now ska ma sa kra i try umf praw dy”. Wy róż nie nie to War szaw skie

Sto wa rzy sze nie Ro dzi na Po li cyj na 1939 przy zna je za wy jąt ko we osią -

gnię cia i tro skę o upa mięt nie nie hi sto rii po li cjan tów II RP, a szcze -

gól nie ich tra gicz nych lo sów po 17 wrze śnia 1939 r. 

PIE TA – MIED NO JE
– Je ste śmy dum ni, że Ame ry ka nin z uro dze nia, nie po sia da ją cy pol -

skich ko rze ni, pod jął przed la ty draż li wy te mat zbrod ni ka tyń skiej –

po wie dział w lau da cji na cześć Al le na Pau la Je rzy Mo to czyń ski,

prze wod ni czą cy Ka pi tu ły Ho no ro we go Me da lio nu Pa mię ci „Pie ta –

Mied no je 1940”. – Waż nym ele men tem w do cho dze niu do praw dy

by ło prze śle dze nie ma te ria łów ujaw nio nych po raz pierw szy w 1989

roku, a uka zu ją cych wy sił ki władz ame ry kań skich, po dej mo wa ne

w la tach 1943–1945, w ce lu ukry cia wi ny rzą du so wiec kie go. 

Pa na książ ka do cie ra do czy tel ni ków w wie lu kra jach, sta jąc się świa -

dec twem zła i prze stro gą dla mło dych po ko leń. 

– Mam wra że nie, że tra gicz ny los pol skich po li cjan tów, funk cjo na -

riu szy Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza i in nych służb zo stał tro chę za -

po mnia ny – po wie dział Al len Paul. – Prze cież ich za bi to w ten sam

spo sób, co ofi ce rów Woj ska Pol skie go, a nie zbyt du żo i czę sto mó wi

się o tym fak cie. Te raz w Sta nach Zjed no czo nych te mat zbrod ni ka -

tyń skiej, te mat zbrod ni na Wscho dzie zy sku je no we zna cze nie, lu -

dzie zno wu za czy na ją się tym in te re so wać. Chcia łem z te go miej sca

przy po mnieć, że 5 ma ja br. w Bi blio te ce Kon gre su USA od bę dą się

ob cho dy 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej. Wie le wy bit nych oso bi sto -

ści ze świa ta po li ty ki, na uki i kul tu ry przy bę dzie na tę uro czy stość.

Wo kół te go głów ne go wy da rze nia bę dą or ga ni zo wa ne w ca łych Sta -

nach Zjed no czo nych mniej sze im pre zy, przy po mi na ją ce so wiec ką

zbrod nię. Mój wiel ki przy ja ciel An drzej Prze woź nik przy go to wu je

wy sta wę fo to gra ficz ną, któ ra za de biu tu je wła śnie 5 ma ja, a po tem

ru szy po ca łych Sta nach, bę dzie po dró żo wa ła po wszyst kich więk - �
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szych mia stach. Bę dę jeź dził ra zem z nią i wy gła szał pre lek cje

przy oka zji otwar cia ko lej nych eks po zy cji i obie cu ję pań stwu, że

wszę dzie bę dę mó wił o ro li pol skich po li cjan tów i od da niu służ bie,

któ re do pro wa dzi ło ich do do łów śmier ci w Mied no je. 

An drzej Prze woź nik, se kre tarz Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę -

czeń stwa, nie mógł, mi mo za pro sze nia, przy być te go dnia do KGP,

choć był tu czę stym i mi łym go ściem. 

KRO KI DO PO JED NA NIA
Al len Paul wraz z ko men dantem głów nym Po li cji gen. insp. An drze -

jem Ma te ju kiem zło ży li kwia ty przed ta bli cą pa mię ci ku czci funk -

cjo na riu szy Po li cji po le głych na służ bie w la tach 1990–2010. 

Na stęp nie ob cho dy prze nio sły się pod obe lisk „Po le głym Po li cjan -

tom – Rzecz po spo li ta Pol ska” przed gmach KGP. 

Ko men dant Ma te juk przy po mniał po świę ce nie przed wo jen nych

funk cjo na riu szy, na wią zał tak że do te raź niej szo ści. – Dzi siaj do Ka ty -

nia wy ru szył po ciąg spe cjal ny z przed sta wi cie la mi ro dzin po mor do-

wa nych – mó wił. – Ju tro bę dą oni uczest ni czyć w uro czy sto ściach

z udzia łem Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej Le cha Ka czyń skie go

na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym. Wie rzę, że pod czas pla no wa nej

na wrze sień piel grzym ki do Mied no je na stą pią ko lej ne kro ki po jed -

na nia mię dzy na ro da mi pol skim i ro syj skim. 

Mo dli twę w in ten cji funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej po pro wa -

dził ks. bp Ta de usz Pło ski, de le gat Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski

ds. Dusz pa ster stwa Po li cji, bi skup po lo wy Woj ska Pol skie go, któ ry

10 kwiet nia miał ce le bro wać na bo żeń stwo w Ka ty niu. 

Uro czy stość za koń czy ła się zło że niem wień ców, kwia tów i zni czy

przed obe li skiem. Hołd w imie niu żoł nie rzy od dał m.in. do wód ca

Gar ni zo nu War sza wa WP gen. dyw. Ka zi mierz Gi lar ski, któ ry dzień

póź niej od le ciał do Smo leń ska. W de le ga cji Fe de ra cji Ro dzin Ka tyń -

skich (na zdjęciu powyżej) obok jej wi ce pre zes Kry sty ny Bry dow -

skiej szedł ks. An drzej Kwa śnik, ka pe lan WSRP 1939, stowarzyszenia

„Ro dzi na Po li cyj na”, Fe de ra cji Ro dzin Ka tyń skich, sto łecz ne go 

Od dzia łu Pre wen cji Po li cji. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

Gdy wszy scy bra cia mil czą
Ka to wic kie ob cho dy 70. rocz ni cy mor du pol skich po li cjan tów

przez NKWD roz po czę ły się 9 kwiet nia br. w sie dzi bie ślą skiej Ko -

men dy Wo je wódz kiej Po li cji. Za in au gu ro wa ła je kon fe ren cja na uko -

wa z cy klu „Spo tka nia z hi sto rią”. By ły to już X spo tka nia, tym ra zem

pod ha słem: „Gdy wszy scy bra cia mil czą”, ad re so wa ne głów nie

do mło dzie ży szkol nej. Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by li człon ko wie

Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na 1939” wraz

z KWP w Ka to wi cach. Pa tro nat nad nią ob ję li: Je rzy Mil ler, mi ni ster

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, gen. insp. An drzej Ma te juk, ko -

men dant głów ny Po li cji, oraz An drzej Prze woź nik, se kre tarz Ra dy

Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa.

Licz nie zgro ma dze ni uczest ni cy kon fe ren cji mie li m.in. oka zję wy -

słu chać re fe ra tu dr. Ja nu sza Mi ki ti na na te mat dzie jów Po li cji Pań -

stwo wej, udzia łu funk cjo na riu szy woj. ślą skie go w zwal cza niu

nie miec kiej dy wer sji we wrze śniu 1939 r. (dr Grze gorz Bęb nik),

zbrod ni NKWD na pol skich po li cjan tach w Twe rze wio sną 1940 r.

(Grze gorz Grześ ko wiak, czło nek za rzą du Ogól no pol skie go Sto wa -

rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na 1939”), lo sów funk cjo na riu szy Po li cji

Pań stwo wej w PRL (mgr Mar cin Ka nia) oraz obej rzeć film do ku men -

tal ny, ujaw nia ją cy ze zna nia gen. mjr. NKWD To ka rie wa na te mat

zbrod ni na pol skich jeń cach z obo zu w Ostasz ko wie wio sną 1940 r.

Dru ga część uro czy sto ści ka tyń skich od by ła się na dzie dziń cu 

ko men dy przed Gro bem Po li cjan ta Pol skie go. Wzię ły w niej udział ro -

dzi ny funk cjo na riu szy – ofiar NKWD, przed sta wi cie le władz wo je -

wódz kich i miej skich, funk cjo na riu sze Po li cji – wśród nich nad insp.

Ka zi mierz Szwaj cow ski, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji, oraz

mło dzież ślą skich szkół. Uczest ni kiem ka to wic kich ob cho dów

70-le cia zbrod ni ka tyń skiej był rów nież Ja nusz Krup ski, hi sto ryk, kie -

row nik Urzę du do spraw Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych.

Po ode gra niu hym nu pań stwo we go, mo dli twę za po mor do wa nych

po li cjan tów po pro wa dził pro boszcz ka to wic kiej Ka te dry Chry stu sa

Kró la ks. pra łat Sta ni sław Pu cha ła. Pod czas uro czy sto ści od czy ta no

rów nież – pod pi sa ny przez Pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go – akt

po śmiert ne go mia no wa nia po ste run ko we go PP Fran cisz ka Cho ro by

na sto pień aspi ran ta. Do ku ment ode brał syn za mor do wa ne go w Twe -

rze po li cjan ta.

Apel po le głych oraz de ko ra cja za słu żo nych me da la mi Opie ku -

na Miejsc Pa mię ci Na ro do wej, przy zna ny mi przez Ra dę Ochro ny Pa -

mię ci Walk i Mę czeń stwa, za koń czy ły uro czy sto ści przed Gro bem

Po li cjan ta Pol skie go w Ka to wi cach. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. autor
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Obe lisk 
w Ostro wi Ma zo wiec kiej 

Uroczystości poświęcone pamięci pol skich ofi ce rów Woj ska Pol -

skie go, po li cjan tów, po gra nicz ni ków i in nych jeń ców wo jen nych za -

mor do wa nych w ZSRR w 1940 r. ob cho dzo no w ca łej Pol sce. Jed na

z nich od by ła się także w Ostro wi Ma zo wiec kiej, gdzie upa mięt nio -

no mę czeń ską śmierć je de na stu przed wo jen nych po li cjan tów te go

re gio nu. 

W przed dzień Dnia Pa mię ci Ofiar Zbrod ni Ka tyń skiej, 12 kwiet -

nia br., w ko ście le gar ni zo no wym pw. św. Jo za fa ta Bi sku pa w po bli -

skim Ko mo ro wie ze bra ły się tłu my lu dzi na mszy świę tej w in ten cji

za mor do wa nych na nie ludz kiej zie mi. Ce le brze, któ ra spra wo wa -

na by ła tak że za du sze ofiar ka ta stro fy lot ni czej z 10 kwiet nia br.,

prze wod ni czył ks. ppłk Sta ni sław Dę bic ki. 

Pocz ty sztan da ro we, or kie stra re pre zen ta cyj na Ko men dy Sto łecz -

nej Po li cji, we te ra ni, wła dze sa mo rzą do we, przed sta wi cie le woj ska

i Po li cji, dzie ci i mło dzież szczel nie wy peł ni li świą ty nię. Wie le osób

po zo sta ło na ze wnątrz. 

Po na bo żeń stwie uro czy sto ści prze nio sły się na cmen tarz pa ra fial -

ny w Ostro wi Ma zo wiec kiej, gdzie przed Mau zo leum – Cór kom i Sy -

nom Zie mi Ostrow skiej od był się apel po le głych, za koń czo ny sal wą

ho no ro wą. 

Stąd wszy scy uli ca mi mia sta prze ma sze ro wa li przed bu dy nek Ko -

men dy Po wia to wej Po li cji w Ostro wi Ma zo wiec kiej. To tu usta wio -

no pa miąt ko wy głaz ku czci za mor do wa nych funk cjo na riu szy Po li cji

Pań stwo wej. Na mu rze ko men dy przy mo co wa no epi ta fij ne ta blicz -

ki ofiar. Przod. Sta ni sław Boh da no wicz, przod. Piotr Bos sy, st. post.

Jan Bud kow ski, post. Wi told Jó zef Kacz kieł ło, st. post. Fran ci szek

Ku le sza, st. post. To masz Ka pe lań ski, post. Jan Mi chał Rzy mek, post.

Piotr So ko łow ski, post. Jó zef Bo bek, post. Jó zef Du da ła, post. Jan

Czy jak – wszy scy słu ży li przed woj ną w Ostro wi Maz. lub miej sco -

wo ściach pod le głych po wia to wi, wszy scy zo sta li za mor do wa ni w Ka -

li ni nie (obec nie Twer) i wrzu ce ni do do łów śmier ci w Mied no je,

wszy scy zo sta li w 2007 r. przez Pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go

po śmiert nie awan so wa ni do stop nia aspi ran ta (pierw szy sto pień ofi -

cer ski w PP przed woj ną). 

Przed po mni kiem Hie ro nim Pa kul ski, pre zes sto wa rzy sze nia „Ro -

dzi na Po li cyj na”, któ re go oj ciec tak że zo stał za mor do wa ny przez So -

wie tów, prze ka zał ko men dan to wi po wia to we mu insp. An drze jo wi

Cho ro mań skie mu zie mię z Mied no je. Wo re czek z zie mią wraz z od -

po wied nim cer ty fi ka tem zo stał zło żo ny w urnie – po więk szo nej ko -

pii na bo ju, któ rym mor do wa no jeń ców, i umiesz czo ny w pod sta wie

obe li sku. 

Uro czy ste go od sło nię cia hi sto rycz ne go gła zu do ko na li wspól nie

sta ro sta ostrow ski Zbi gniew Ka miń ski, bur mistrz mia sta Mie czy sław

Szy mań ski i insp. An drzej Cho ro mań ski, ko men dant po wia to wy 

Po li cji. Po świę ce nia obe li sku do ko nał ka pe lan KPP w Ostro wi Ma zo -

wiec kiej ks. Ma rek Gru da. 

Przed sta wi cie le po wia tu za pa li li dwa na ście zni czy, ukła da jąc z nich

krzyż przed po mni kiem. W ten spo sób upa mięt nio no śmierć je de na -

stu przed wo jen nych po li cjan tów. Dwu na sty znicz za pa lo no za ofia ry

ka ta stro fy lot ni czej pod Smo leń skiem. 

Ze wzglę du na ża ło bę na ro do wą od wo ła no kon cert i po kaz musz -

try pa rad nej po li cyj nej or kie stry, któ ry miał się od być w cen trum mia -

sta. Chęt ni mo gli w Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Mi ko ła ja

Ko per ni ka obej rzeć wy sta wę fo to gra ficz ną „Na nie ludz kiej zie mi –

Char ków – Ka tyń – Mied no je”, przy go to wa ną przez Alek san dra Za -

łę skie go, uczest ni ka eks hu ma cji do łów śmier ci na po cząt ku lat

90. XX wieku. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

Pa mię ta ją 
w woj. ku jaw sko -po mor skim

70. rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej upam ięt nio no rów nież w woj. ku jaw -

sko -po mor skim. 7 kwiet nia 2010 r. w Szu bi nie po sa dzo no Dąb Ka tyń -

ski po świę co ny pierw sze mu ko men dan to wi po wia to we mu Po li cji

Pań stwo wej w Szu bi nie kom. Jó ze fo wi Mło do wi czo wi. Go ść mi by li

po tom ko wie zamordowanego na nieludzkiej ziemi policjanta 

Je rzy Mło do wicz i je go syn Ma ciej, któ rzy przy je cha li na szu biń ską

uro czy stość z Biel ska -Bia łej. Ini cja to rem po sa dze nia dę bu był bur -

mistrz Szu bi na Igna cy Po go dziń ski. W uro czy sto ści uczest ni czył ko -

men dant wo je wódz ki Po li cji nad insp. Krzysz tof Ga jew ski (na zdję ciu).

21 kwiet nia Dąb Ka tyń ski po świę co ny pa mię ci aspi ran ta Po li cji

Pań stwo wej Fran cisz ka Po cze ka ja po sa dzo no w Ry na rze wie. �

tekst i zdj. KA MI LA CZE CHOW SKA i PIOTR S. ADAM CZEW SKI

Dzień pa mię ci w ci szy
13 kwiet nia ob cho dzo ny jest w Pol sce ja ko Dzień Pa mię ci Ofiar

Zbrod ni Ka tyń skiej. W tym ro ku był to trze ci dzień ża ło by na ro do -

wej po tra ge dii pod Smo leń skiem. Cen tral ne ob cho dy w War sza wie

od by ły się w ci szy: nie by ło prze mó wień, od wo ła no też kon cert w Te -

atrze Wiel kim. By ła msza w Ka te drze Po lo wej Woj ska Pol skie go i uro -

czy sta zmia na war ty przy Gro bie Nie zna ne go Żoł nie rza. W je go

są siedz twie, w Ogro dzie Sa skim, po sa dzo no Drze wo Pa mię ci Ofiar

Zbrod ni Ka tyń skiej. W Do lin ce Ka tyń skiej na war szaw skich Po wąz -

kach zniczy by ło wię cej niż zwy kle. �

IF, PAP
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9-miesięczny termin wypłaty mundurówki to
rozwiązanie tymczasowe. Albo mundury, albo
świadczenie na jego zakup. Planuje się zmiany okresu
użytkowania umundurowania służbowego. Większość
wzorów elementów nowego umundurowania będzie
zastrzeżona. Co robić, gdy zamówione elementy
nowego ubioru nie pasują? Policjanci podobno nie
kupują mundurów!

– Wpro wa dze nie 9-mie sięcz ne go ter mi nu wy płat mun du rów ki jest

roz wią za niem przej ścio wym i ma obo wią zy wać do 31 grud nia 2012 r.,

czy li do chwi li za koń cze nia okre su wy mia ny umun du ro wa nia – in -

for mu je pod insp. To masz Sa fjań ski, za stęp ca dy rek to ra Biu ra Lo gi -

sty ki Po li cji KGP. – Jest to nam po trzeb ne do za cho wa nia płyn no ści

pro ce su prze mun du ro wa nia. Pod sta wo wa za sa da wy pła ty tzw. mun -

du rów ki sta no wi o tym, że rów no waż nik pie nięż ny na le ży się tyl ko

w wypadku, g dy upraw nio ny po li cjant mun du ru nie otrzy mał w na -

tu rze. W ub. r. po wsta ła sy tu acja, że oko ło 26 tys. po li cjan tów naj -

pierw otrzy ma ło mun du rów kę, a na stęp nie no we mun du ry.

Ten 9-mie sięcz ny okres po zwo li wy klu czyć po dob ne sy tu acje w przy -

szło ści, aż do cał ko wi tej wy mia ny mun du rów. 

AL BO MUN DUR, AL BO MUN DU RÓW KA
Rów nież w Stra ży Gra nicz nej i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ist nie je

32

Mundury i mundurówka
w Policji

ta sa ma za sa da – al bo mun dur, al bo mun du rów ka. W wy pad ku otrzy -

ma nia te go pierw sze go, mun du rów ka po mniej sza na jest o peł ną war -

tość po bra ne go ele men tu. W Po li cji po trą ca się tyl ko rocz ną war tość

otrzy ma ne go przed mio tu.

Pro jekt no we li za cji roz po rzą dze nia w spra wie umun du ro wa nia po -

li cjan tów wkrót ce zo sta nie skie ro wa ny do uzgod nień le gi sla cyj nych.

Pla nu je się wpro wa dze nie roz wią zań, któ re w prak ty ce wpły ną

na opty mal ne wy ko rzy sta nie umun du ro wa nia no we go wzo ru, mię dzy

in ny mi po przez do sto so wa nie okre sów uży wal no ści do rze czy wi stych

wa run ków eks plo ata cji umun du ro wa nia. Pro po nu je się wy dłu że nie

okre su uży wal no ści mun du rów, dla po li cjan tów służ by kry mi nal nej

(wspo ma ga ją cej) z 4 do 7 lat i skró ce nie dla pre wen cji z 4 do 3 lat.

Kon se kwen cją tych zmian bę dzie zróż ni co wa nie rów no waż ni ka pie -

nięż ne go dla po li cjan tów róż nych służb. Sza cu je się, że przy 7-let -

nim okre sie – wy so kość rów no waż ni ka bę dzie wy no si ła oko ło 1700 zł

rocz nie, przy 3-let nim oko ło 2400 zł. Pro jekt zo sta nie przed sta wio ny

do kon sul ta cji wśród po li cjan tów i związ ków za wo do wych. Na le ży za -

kła dać, że w przy szłym ro ku zo sta ną wy pła co ne już no we staw ki.

BEZ POD RÓ BEK
No we mun du ry bę dzie moż na na być od płat nie w ma ga zy nach jed no -

stek Po li cji. Ele men ty ubio ru służ bo we go (po za bu ta mi, pół bu ta mi

i pa sa mi do spodni) zo sta ły zgło szo ne do Urzę du Pa ten to we go 

w ce lu za strze że nia wzo rów. Pro ce du ra trwa od wrze śnia ub.r. i jest

już w fa zie fi na li za cji. Każ dy ele ment no we go mun du ru jest opi sa ny

szcze gó ło wo, tak by nie moż li wa by ła ja ka kol wiek pod rób ka. 

Ist nie je na wet wzo rzec ko lo ru, prze cho wy wa ny w BLP KGP. 
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GDY NIE PA SU JE
Wszy scy funk cjo na riu sze za ma wia ją cy no we ele men ty umun du ro wa -

nia po da ją swo je do kład ne roz mia ry, na stęp nie wy dzia ły za opa trze -

nia w KWP gru pu ją je i wy sy ła ją za mó wie nie do pro du cen ta. 

– Bar dzo waż ne jest więc, aby wy mia ry te po da wać zgod nie ze sta -

nem fak tycz nym, a nie ży cze nio wo – mó wi dy rek tor Sa fjań ski. – Zda -

rza się nie ste ty, że po da wa ne przez po li cjan tów (i po li cjant ki!)

wy mia ry nie przy sta ją do za ma wia ją cych i po tem są nie po ro zu mie nia.

Co zro bić, gdy mun dur nie pa su je? I co z rów no waż ni kiem?

W przy pad ku gdy po li cjant po brał ele ment umun du ro wa nia o nie -

wła ści wych roz mia rach, moż li wa jest je go wy mia na tyl ko wów czas,

gdy przed miot ten nie był uży wa ny i po sia da met kę pro du cen ta.

Wte dy w ma ga zy nie zo sta nie wy mie nio ny w sys te mie „sztu ka

za sztu kę.” Nie jest moż li wy zwrot już po bra nych no wych przed mio -

tów i otrzy ma nie w za mian rów no waż ni ka pie nięż ne go.

W sy tu acji, gdy ele ment umun du ro wa nia zo sta nie znisz czo ny

w cza sie peł nie nia służ by, wy mia na na stę pu je na pod sta wie ra por tu

za twier dzo ne go przez prze ło żo ne go po li cjan ta. 

PO LI CJAN CI NIE KU PU JĄ MUN DU RÓW?
Z da nych BLP KGP wy ni ka, że na za kup mun du rów prze zna cza ne

jest za le d wie 0,05 proc. kwo ty, któ ra jest wy pła ca na ja ko rów no waż -

nik za nie wy da ne umun du ro wa nie. Z wy pła ca nych co rocz nie środ -

ków w wy so ko ści oko ło 200 mln zł, prze zna czo nych na re ali za cję

przed mio to wej na leż no ści, po li cjan ci prze zna cza ją je dy nie oko ło 100

tys. zł. Ob li czeń tych do ko na no na pod sta wie ana li zy od płat ne go wy -

da wa nia po li cjan tom umun du ro wa nia w ma ga zy nach jed no stek. Nie -

któ re ele men ty mun du ru po li cjan ci mo gli na by wać tak że w in nych

skle pach czy na wet na ba za rach. Ro bi li tak z wie lu po wo dów.

Po li cjant z Miń ska Ma zo wiec kie go:
– U nas nie ma po li cyj ne go skle pu, więc, że by ku pić bra ku-

ją ce ele men ty umun du ro wa nia, mu siał bym je chać do War sza wy.

Czy li stra cić na to ca ły dzień. Po nad to czar ne spodnie z ga bar dy -

ny, bu ty, ko szu lę, kra wat mo gę ku pić na miej scu ta niej i lep szej 

ja ko ści, więc ja ki sens mia ło by wy da wa nie mun du rów ki w prze -

zna czo nym do te go ma ga zy nie w sto li cy?

Po li cjant z War sza wy:
– Mi mo że ma ga zyn mam bli sko, nie ko rzy stam z nie go. Raz

ku pi łem tam spodnie i już po kil ku mie sią cach mi się od bar wi ły.

Bu ty z ko lei wo lę ku pić w pry wat nym skle pie ze wzglę du na ich

ja kość. Na wet je śli wię cej wy dam jed no ra zo wo, to dłu żej w nich

po cho dzę, więc i tak się opła ci (o kom for cie nie wspo mi na jąc!).

W prze zna czo nych do te go ma ga zy nach ku po wa łem tyl ko ta kie

ele men ty, jak „olim pĳ ka”, czap ka, ma ry nar ka, któ rych nie moż -

na by ło do stać ni gdzie in dziej. Te raz jed nak mam już mun dur no -

we go wzo ru i jesz cze go nie uzu peł nia łem żad ny mi pry wat ny mi

za ku pa mi. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra
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Mun du rów ka w in nych służ bach
STRAŻ GRA NICZ NA
Funk cjo na riu szom Stra ży Gra nicz nej w służ -

bie sta łej i przy go to waw czej mun du rów kę wy -

pła ca się raz w ro ku. Wy so kość wy pła ca ne go

funk cjo na riu szom rów no waż ni ka uza leż nio -

na jest od: ro dza ju umun du ro wa nia (wojsk 

lą do wych, ma ry nar ki wo jen nej, wojsk lot ni -

czych), płci, ro dza ju służ by (sta ła lub przy go -

to waw cza) i stop nia funk cjo na riu sza (kor pu sy

ofi ce rów, cho rą żych, pod ofi ce rów, sze re go -

wych).

Wy so kość rów no waż ni ka pie nięż ne go w za -

mian za nie wy da ne przed mio ty umun du ro wa -

nia wy no si obec nie: 

1) dla funk cjo na riu szy użyt ku ją cych umun -

du ro wa nie wojsk lą do wych: kwo ta naj wyż sza

– 2049,10 zł (funk cjo na riusz ko bie ta w służ -

bie sta łej w kor pu sie ofi ce rów); kwo ta naj niż -

sza – 1773,74 zł (funk cjo na riusz męż czy zna

w służ bie przy go to waw czej w kor pu sie sze re -

go wych); 

2) dla funk cjo na riu szy użyt ku ją cych umun -

du ro wa nie wojsk ma ry nar ki wo jen nej: kwo ta

naj wyż sza – 2205,53 zł (funk cjo na riusz ko bie -

ta w służ bie sta łej w kor pu sie ofi ce rów); kwo -

ta naj niż sza – 1834,40 zł (funk cjo na riusz

męż czy zna w służ bie przy go to waw czej w kor -

pu sie sze re go wych);

3) dla funk cjo na riu szy użyt ku ją cych umun -

du ro wa nie wojsk lot ni czych: kwo ta naj wyż sza

– 2050,76 zł (funk cjo na riusz ko bie ta w służ -

bie sta łej w kor pu sie ofi ce rów); kwo ta naj niż -

sza – 1770,86 zł (funk cjo na riusz męż czy zna

w służ bie przy go to waw czej w kor pu sie sze re -

go wych). 

Funk cjo na riu sze SG mo gą po bie rać mun du -

ry z ma ga zy nów mun du ro wych jed nost ki or -

ga ni za cyj nej, w któ rej peł nią służ bę, lub ku pić

je w do wol nym miej scu, we wła snym za kre sie.

Umun du ro wa nie mu si być jed nak zgod ne

z okre ślo nym i obo wią zu ją cym w SG wzo rem.

Przy słu gu je umun du ro wa nie wyj ścio we i po -

lo we. Do dat ko wo wy da wa ne są, w za leż no ści

od wa run ków, w ja kich wy ko ny wa ne są czyn -

no ści służ bo we, przed mio ty umun du ro wa nia

spe cja li stycz ne go i wy po sa że nia spe cjal ne go,

któ rych nor my na leż no ści szcze gó ło wo okre -

śla w za rzą dze niu ko men dant głów ny SG.

WOJ SKO POL SKIE
Mun du rów ka w woj sku wy pła ca na jest raz

w ro ku. Szcze gó ło wo pro ble ma ty kę czę sto tli -

wo ści oraz wy so ko ści wy pła ty rów no waż ni ka

pie nięż ne go w za mian za umun du ro wa nie

nie wy da ne w na tu rze re gu lu je roz po rzą dze -

nie Mi ni stra Obro ny Na ro do wej z 19 mar ca

2010 r. w spra wie rów no waż ni ków pie nięż -

nych przy słu gu ją cych w za mian za umun du -

rowa nie i wy ekwi po wa nie (Dz.U. nr 50,

poz. 303), z któ re go wy ni ka, że ofi ce ro wie WP

otrzy mu ją od 2049 zł do 2536 zł w za leż no ści

od ro dza ju służ by (woj ska lą do we, służ by po -

wietrz ne, ma ry nar ka wo jen na), pod ofi ce ro wie

– od 2026 zł do 2414 i po zo sta li (po za sze re -

go wy mi) – od 2066 zł do 2163 zł.

Umun du ro wa nie i wy ekwi po wa nie żoł nierz

otrzy mu je z ma ga zy nu jed nost ki bu dże to wej

lub z punk tu za opa try wa nia. Ewen tu al ny za -

kup ele men tów umun du ro wa nia w sa lo nach

woj sko wych bądź skle pach pro wa dzą cych

sprze daż ta kie go asor ty men tu nie jest za bro -

nio ny, szcze gól nie w od nie sie niu do ubio rów

wyj ścio wych, i po zo sta je w ge stii żoł nie rza. 

Umun du ro wa nie żoł nie rzy skła da się

z ubio rów: ga lo we go, wyj ścio we go, służ bo we -

go, ćwi czeb ne go, po lo we go, spe cjal ne go, ro -

bo cze go i wie czo ro we go. �

TN
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FRAN CJA 
We Fran cji do 2005 r. wszy scy po li -

cjan ci otrzy my wa li po 100 eu ro rocz nie na kup -

no no wych ele men tów umun du ro wa nia i po 76

eu ro na ich pra nie. Po prze pro wa dzo nych ba da -

niach stwier dzo no, że po li cjan ci nie wy da ją tych

pie nię dzy na mun du ry, więc zmie nio no sys tem.

Od 2006 r. nie do sta ją już pie nię dzy, lecz punk -

ty. 1200 – funk cjo na riu sze ru chu dro go we go,

któ rzy peł nią służ bę na mo to cy klach i ma ją

w wy po sa że niu dro gie kurt ki skó rza ne, 800 –

funk cjo na riu sze pre wen cji peł nią cy służ bę pa -

tro lo wą i 400 – po zo sta li. Za punk ty po li cjan ci

mo gą otrzy mać od po wied nie ele men ty umun -

du ro wa nia (każ dy jest punk to wo wy ce nio ny).

Je śli ich nie wy ko rzy sta ją w cią gu ro ku, na na -

stęp ny prze cho dzi tyl ko po ło wa. A więc je śli

ktoś miał 400 punk tów i ich nie wy ko rzy stał,

w na stęp nym ro ku bę dzie miał ich 600. 

Po li cjan ci fran cu scy otrzy mu ją umun du ro wa -

nie gra tis tyl ko na po cząt ku służ by. Asor ty ment

umun du ro wa nia róż ni się ze wzglę du na ro dzaj

służ by (po li cja kry mi nal na, pre wen cyj na, jed -

nost ki wy spe cja li zo wa ne – np. mo to cy kli ści czy

od dzia ły pre wen cji). Jest też nie wiel ka róż ni ca

mię dzy umun du ro wa niem ofi ce ra i pod ofi ce ra.

Umun du ro wa nie na by wa się w spe cjal nie

wy zna czo nych ma ga zy nach dla po szcze gól nych

re gio nów Fran cji.

WIEL KA BRY TA NIA
Na Wy spach Bry tyj skich, po dob nie

jak we Fran cji, zre zy gno wa no z wy pła ca nia pie -

nię dzy za tzw. mun du rów kę. Wszy scy po li cjan -

ci roz po czy na ją cy służ bę do sta ją za dar mo

peł ny kom plet na leż ne go im umun du ro wa nia

w za leż no ści od ro dza ju służ by, łącz nie z wy -

po sa że niem spe cja li stycz nym. W cza sie służ by

ma ją pra wo wy mie niać bez żad nych ogra ni czeń

do wol ną licz bę ele men tów umun du ro wa nia

w cią gu ro ku. Pro ce du ra jest bar dzo pro sta. 

Po li cjant, któ ry chce wy mie nić ja ką kol wiek

część przy słu gu ją ce go mu umun durowa nia,

wy sy ła e -ma ila do spe cjal ne go de par ta men tu

i po da je, co chce wy mie nić i z ja kie go po wo du.

Wy mia na na stę pu je nie tyl ko w wy pad ku

znisz cze nia czę ści mun du ru, ale tak że w sy tu -

acji, gdy da na część prze sta ła pa so wać na po li -

cjan ta, bo ten ostat nio przy tył al bo schudł.

Nie ma więc skle pów, gdzie po li cjan ci mo gli -

by sa mi za opa try wać się na wet za wła sne pie -

nią dze w mun du ry. Cho dzi o wzglę dy

bez pie czeń stwa – w ten spo sób nikt nie upraw -

nio ny nie ma moż li wo ści ku pie nia so bie po li cyj -

ne go uni for mu.

NIEM CY
W więk szo ści nie miec kich lan dów

do da tek na za kup uzu peł nie nia umun du ro wa -

nia ist nie je tyl ko w for mie wir tu al nej. Ozna -

cza to, że kwo ta oko ło 200 eu ro co rocz nie jest

prze le wa na na kon to kar to te ki mun du ro wej

da ne go funk cjo na riu sza. Pie nię dzy tych nie

mo że on jed nak wy pła cić czy wy ko rzy stać

na in ne za ku py. Pod sta wo wy kom plet kosz tu -

je oko ło 1000 do 1200 eu ro. W przy pad ku,

gdy 200 eu ro jest nie wy star cza ją ce, funk cjo na -

riusz mu si do ło żyć z wła snych pie nię dzy.

A gdy nie wy ko rzy sta w da nym ro ku prze la -

nych na je go kon to pie nię dzy, ku mu lu ją się

one na je go in dy wi du al nym kon cie i mo że so -

bie uskła dać więk szą su mę. Po 3 la tach jed nak

nie wy ko rzy sta ne pie nią dze prze pa da ją. 

Roz wią za nie to do ty czy wyłącznie funk cjo -

na riu szy pre wen cji. Inne służ by nie otrzy mu -

ją mun du rów, a je dy nie do da tek na pra nie

w kwo cie oko ło 7–10 eu ro mie sięcz nie. Z tzw.

sor tów do sta ją tylko obu wie spor to we i dre sy.

Obec nie wpro wa dza się in ter ne to wą dys try -

bu cję mun du rów. W każ dym lan dzie bę dzie

je den ma ga zyn mun du ro wy, czy li tzw. sklep

on -li ne, do któ re go moż na się do stać tyl ko

z sie ci in tra net al bo in ter net za in dy wi du al -

nym ha słem. Do sta wa z ma ga zy nu trwa mak -

sy mal nie 3 dni.

Nie miec kie mu po li cjan to wi ge ne ral nie

przy słu gu je je den ro dzaj mun du ru – mun dur

służ bo wy do pra cy. Umun du ro wa nie ga lo we

nie ist nie je, gdyż po li cja nie miec ka nie ma ce -

re mo nia łu. 

SŁO WA CJA
Sło wac cy po li cjan ci w pierw szym 

ro ku służ by otrzy mu ją bez płat nie mun dur o war -

to ści oko ło 1000 eu ro. Co ro ku ma ją moż li wość

do ku pie nia po szcze gól nych czę ści mun du ru

do wy so ko ści 40 proc. ce ny mun du ru (ok. 400

eu ro). Je śli ko niecz ny jest za kup za więk szą

kwo tę, róż ni cę do pła ca ją z wła snych środ ków.

Po li cjan ci nie mun du ro wi po roz po czę ciu

pra cy w po li cji otrzy mu ją w pierw szym ro ku

służ by ekwi wa lent pie nięż ny od po wia da ją cy

war to ści mun du ru w wy so ko ści oko ło 1000 eu -

ro oraz co ro ku 40 proc. ce ny mun du ru (ok. 400

eu ro) na za kup ubrań cy wil nych.

Po li cjant na służ bie mo że no sić tyl ko 

okre ślo ne i za twier dzo ne czę ści mun du ru. Dla -

te go nie do zwo lo ny jest za kup czę ści umun du -

ro wa nia w miej scach in nych niż ma ga zy ny

po li cyj ne, a tak że uży wa nie za ku pio ne go tam

umun du ro wa nia.

Sło wac ka po li cja uży wa trzech pod sta wo -

wych ro dza jów mun du rów (ro bo czy, gar ni tu ro -

wy i ga lo wy). Umun du ro wa ny po li cjant

otrzy mu je okre ślo ny ro dzaj mun du ru, w za leż -

no ści od przy po rząd ko wa nia do po szcze gól -

nych służb. Oprócz wy mie nio nych ro dza jów

mun du rów ist nie ją spe cjal ne czę ści umun du -

ro wa nia dla wy spe cja li zo wa nych służb (np. po -

li cja dro go wa, po li cja kon na itp.). Mun dur

ga lo wy otrzy mu ją tyl ko naj wyż si funk cjo na riu -

sze po li cji (ok. 120 po li cjan tów).

LUK SEM BURG
Pierw szy mun dur – za dar mo. Ekwi -

wa lent – oko ło 500 eu ro rocz nie. Ele men ty

umun du ro wa nia moż na ku po wać po za po li cją.

Są trzy ro dza je mun du rów: służ bo wy (co dzien -

ny), ćwi czeb ny i ga lo wy. 

RE PU BLI KA CZE SKA
W chwi li wstą pie nia do po li cji

na spe cjal nym kon cie funk cjo na riu sza po ja wia

się oko ło 640 eu ro. Póź niej mun du rów ka wy no -

si oko ło 290 eu ro rocz nie. Je śli po li cjant nie 

wy da tych pie nię dzy na ele men ty umun du ro -

wa nia, po trą ca mu się część ekwi wa len tu 

(20 proc. dla mun du ro wych, 90 proc. dla tych,

któ rzy mun du rów nie no szą, np. de tek ty wów).

Bu ty, skar pet ki, pa ski nie są re fun do wa ne i po -

li cjant mo że je ku pić we wła snym za kre sie. Są

dwa ro dza je mun du rów: pod sta wo wy i je go

wer sja ce re mo nial na oraz ćwi czeb ny. 

POR TU GA LIA
Pierw szy mun dur po li cjant do sta je

za dar mo. Mun du rów ka wy no si oko ło 6 eu ro

mie sięcz nie i jest do da wa na do pen sji. Nie ma

za ka zu ku po wa nia ele men tów umun du ro wa nia

po za po li cją. Por tu gal ska po li cja ma kil ka ro dza -

jów uni for mów i wła śnie trwa ją pra ce nad ich

zre for mo wa niem.

FIN LAN DIA
Pierw szy mun dur jest dar mo wy,

po pro mo cji moż na ku pić do dat ko we elementy

za 40 proc. war to ści. Nie ma do dat ku mun du -

ro we go, po nie waż policjanci do sta ją ele men ty

umun du ro wa nia. Nie moż na ich ku pić po za

po li cją. Pry wat ne mogą być tyl ko bu ty. Każ dy

po li cjant ma trzy ro dza je umun du ro wa nia:

służ bo we, ćwi czeb ne i wyj ścio we. �

na podstawie informacji od oficerów
łącznikowych i z pism policyjnych państw

członków Europolu  TN, IF
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Mundurówka w innych krajach
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Policjant podejmujący interwencję nawet
w czasie prywatnym staje się policjantem
na służbie. A jeśli w tym czasie zdarzy się
nieprzewidziany wypadek? 

Pod kom. To masz Sła wiń ski, funk cjo na riusz Biu ra

Kry mi nal ne go KGP, wra cał wraz z żo ną z War sza -

wy do swo je go do mu w Miń sku Ma zo wiec kim

póź nym wie czo rem. Przy wjeź dzie do mia sta z pod po -

rząd ko wa ne go pa sa dla włą cza ją cych się do ru chu na gle

z im pe tem wje chał na je go pas ru chu opel ka li bra, ude -

rza jąc w bok au ta pro wa dzo ne go przez Sła wiń skie go.

Kie row ca opla na wet się nie obej rzał, z pi skiem opon

po gnał da lej, nie zwa ża jąc na zna ki.

PO ŚCIG ZA PI RA TEM 
– Oba wia łem się, że mo że spo wo do wać ko lej ną ko li -

zję lub po waż ny wy pa dek. Nie oglą da łem uszko dzeń

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Interwencja w czasie prywatnym POLICJA 997       maj 2010 r.36

Mandat dla policjanta
swo je go sa mo cho du, upew ni łem się tyl ko, że au to

jest na cho dzie. Za dzwo ni łem pod nu mer 112,

przed sta wi łem się i po in for mo wa łem dy żur ne go

o zda rze niu. Po wie dzia łem, w ja kim kie run ku uciekł

spraw ca i że po dej mu ję za nim po ścig – opo wia da po -

li cjant.

Opel skrę cił w bocz ną uli cę, ści ga ją cy go po li cjant

za nim. Z nie wia do mej przy czy ny opel za trzy mał się 

na gle. Sła wiń ski rów nież za czął ha mo wać. Nie ste ty, 

je go au to wpa dło w po ślizg na bło cie po śnie go wym

i ude rzy ło w bok opla, któ ry stał za ry ty w za spie śnie gu. 

– Zo ba czy łem, że kie row ca opla wy ska ku je z au ta

i chce ucie kać. Wy bie głem i zdą ży łem za trzy mać go

przy sa mo cho dzie. To był mło dy czło wiek, oko ło

dwu dzie sto let ni. Dwóch in nych w po dob nym wie ku

sie dzia ło w sa mo cho dzie. Je den z nich za czął mnie

pro sić: „Po roz ma wiaj my, do ga daj my się, niech pan

nie wo ła po li cji” – opo wia da To masz Sła wiń ski.

– Żad ne go do ga dy wa nia nie bę dzie. Źle tra fi li ście.

My je ste śmy po li cjan ta mi – po wie dzia ła na to żo na

Sła wiń skie go, rów nież funk cjo na riusz ka.

Chwi lę póź niej nad je chał ra dio wóz z za ło gą po li -

cyj ną z KPP w Miń sku. Na wnio sek pod kom. Sła wiń -

300,–
trzysta

policjant po słu
˝bie

spowodowanie koliz
ji w trakcie zatrzymywania pijanego kie

rowcy
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skie go po li cjan ci zba da li trzeź wość ca łej trój ki. Oka -

za ło się, że kie row ca miał pro mil al ko ho lu we krwi

i nie po sia dał pra wa jaz dy. Je go ko le ga miał pra wo jaz -

dy, ale rów nież był nie trzeź wy, dru gi był trzeź wy, ale

nie miał pra wa jaz dy. Ten ostat ni był praw dzi wie wy -

stra szo ny, po wie dział po li cjan tom, że bał się pod czas

jaz dy i pro sił ko le gę, że by zwol nił, al bo się za trzy mał.

Wkrót ce przy je chał pa trol dro gów ki i roz po czę ły

się stan dar do we dzia ła nia na miej scu ko li zji. Po nie -

waż uczest ni czył w niej funk cjo na riusz Po li cji, 

we zwa no rów nież ofi ce ra kon tro l ne go. Pod kom. 

Sła wiń skie go pod da no ba da niu al ko ma tem. Był

trzeź wy.

Wszyst ko od by wa ło się zgod nie z pro ce du rą i do te go

mo men tu pod kom. Sła wiń ski nie zgła sza żad nych 

za strze żeń. Wzbu dzi ła je do pie ro de cy zja o uka ra niu go

man da tem 300-zło to wym za spo wo do wa nie ko li zji. 

Od mó wił przy ję cia, po sta no wił od wo łać się do są du.

– Je stem po li cjan tem od 15 lat. Uczo no mnie, że

mam obo wią zek pod jąć in ter wen cję, kie dy wi dzę

prze stęp stwo, wy kro cze nie czy za gro że nie. Pod ją łem

in ter wen cję, wcze śniej ofi cjal nie zgło siw szy to dy -

żur ne mu. By łem od te go mo men tu na służ bie, czy

nie? – py ta re to rycz nie. On sam nie ma wąt pli wo ści.

Bo po li cjan tem jest się za wsze. 

– Po li cjant po wi nien pod jąć in ter wen cję, je śli wi -

dzi dzia ła nia nie zgod ne z pra wem – mó wi pod insp.

Krzysz tof Cho iń ski, dy rek tor Biu ra Praw ne go Ko -

men dy Głów nej Po li cji. – To wy ni ka z ro ty ślu bo wa -

nia. Z chwi lą, gdy już tę in ter wen cję po dej mie, dzia ła

w ra mach usta wy o Po li cji. Ze wszyst ki mi kon se -

kwen cja mi, tak że z ochro ną praw ną.

SKUT KI
Skut ki te go wy da rze nia są pa ra dok sal ne. Mło dy, nie trzeź -

wy kie row ca bez pra wa jaz dy przy znał się do wi ny i do bro -

wol nie pod dał się ka rze. Zo stał uka ra ny grzyw ną 1000

zło tych oraz za ka zem ubie ga nia się o pra wo jaz dy przez

dwa la ta. 

Kon se kwen cje dla po li cjan ta są o wie le po waż niej -

sze. Zo stał po zba wio ny na dłuż szy czas środ ka lo ko mo -

cji, bo sa mo chód wy ma ga na pra wy, po niósł po waż ne

stra ty fi nan so we, bo od ubez pie czy cie la otrzy mał oko -

ło 5000 zło tych, a na pra wa sa mo cho du kosz to wać

będzie czte ry ra zy ty le. 

Sąd Re jo no wy w Miń sku Ma zo wiec kim uznał To ma -

sza Sła wiń skie go za win ne go po peł nie nia za rzu ca ne go

mu czy nu z art. 86 par. 1 k.w., ale na pod sta wie art. 39

par. 1 k.w. („w wy pad kach za słu gu ją cych na szcze gól -

ne uwzględ nie nie moż na – bio rąc pod uwa gę cha rak ter

i oko licz no ści czy nu lub wła ści wo ści i wa run ki oso bi ste

spraw cy – za sto so wać nad zwy czaj ne zła go dze nie ka ry

al bo od stą pić od wy mie rze nia ka ry lub środ ka kar-

ne go”) w zw. z art. 33 par. 3 p. 3 k.w. (or gan orze ka ją -

cy wziął pod uwa gę „dzia ła nie z po bu dek za słu gu ją -

cych na uwzględ nie nie”) od stą pił od wy mie rze nia ka ry. 

– Ozna cza to, że nie ma wy ro ku skazujące-

go (w rozumieniu art. 41 ust. 1 p. 4 i ust. 2 p. 2 ustawy

o Policji), a za tem nie ma kon se kwen cji – mó wi me ce -

nas Bar ba ra Świąt kie wicz, rad ca praw ny w Ko men dzie

Sto łecz nej Po li cji. – Po li cjan to wi nie gro zi więc po stę -

po wa nie dys cy pli nar ne ze wszyst ki mi je go skut ka mi.

STAN WYŻ SZEJ KO NIECZ NO ŚCI
A prze cież po czu cia krzyw dy, z ja kim zo stał po li cjant,

i stre su zwią za ne go z ocze ki wa niem na spra wę są do wą

i de cy zję są du, moż na było unik nąć.

Art. 16 par. 1 ko dek su wy kro czeń mó wi: 

„Nie po peł nia wy kro cze nia, kto dzia ła w ce lu uchy -

le nia bez po śred nie go nie bez pie czeń stwa gro żą ce go do -

bru chro nio ne mu pra wem, je że li nie bez pie czeń stwa

nie moż na ina czej unik nąć, a do bro po świę co ne nie

przed sta wia war to ści oczy wi ście więk szej niż do bro ra -

to wa ne”. 

– W opi sa nym przy pad ku po li cjant dzia łał w sta nie

wyż szej ko niecz no ści. Ten prze pis mo gli za sto so wać po -

li cjan ci ru chu dro go we go na miej scu zda rze nia – mó wi

pod insp. Ar mand Ko niecz ny, na czel nik Wy dzia łu Ana liz

Biu ra Ru chu Dro go we go KGP. – Bo szko da, któ rą spo -

wo do wał w cza sie po ści gu funk cjo na riusz, by ła o wie le

mniej sza niż fakt, że za trzy mał pi ja ne go kie row cę. Czy -

li prze stęp cę. 

Z du żym praw do po do bień stwem moż na przy jąć, że

To masz Sła wiń ski za po biegł po waż nym skut kom pro -

wa dze nia sa mo cho du przez pi ja ne go kie row cę.

Na czel nik Wy dzia łu Ru chu Dro go we go Ko men dy Po -

wia to wej Po li cji w Miń sku Ma zo wiec kim kom. Piotr

Woj da uwa ża, że skie ro wa nie spra wy do są du by ło roz -

wią za niem opty mal nym. 

– Gdy by po li cjan ci chcie li za sto so wać je dy nie po ucze -

nie, mo gli by się na ra zić na za rzut, że dzia ła ją po ko le -

żeń sku – tłu ma czy. – Ko li zja by ła prze cież fak tem. Nie

mo gli też uznać, że za ist niał stan wyż szej ko niecz no ści

i za sto so wać art. 16 k.w., po nie waż po li cjant nie przy -

zna wał się do wi ny. Skie ro wa nie spra wy do są du by ło

więc naj lep szym roz wią za niem.

Dy rek tor Biu ra Praw ne go KGP pod insp. Krzysz tof

Cho iń ski nie zga dza się z tą opi nią. Uwa ża, że po nie waż

w tym przy pad ku nie za ist niał ele ment spo łecz nej szko -

dli wo ści czy nu, to nie by ło wy kro cze nia. A sko ro go nie

by ło, to nie by ło się do cze go przy zna wać. Po li cjan ci nie

umie li wła ści wie zin ter pre to wać prze pi sów ko dek su wy -

kro czeń. 

Sąd uznał ina czej i trze ba to usza no wać. To masz Sła -

wiń ski nie czu je się do koń ca usa tys fak cjo no wa ny. Jed -

nak po sta no wił nie od wo ły wać się od te go wy ro ku.

Mi mo że nie po nie sie żad nych kon se kwen cji, uzna nie

go za win ne go uwa ża za nie spra wie dli we. A moż na było

te go unik nąć... �

ELŻ BIE TA SI TEK 
ilu stra cja Krzysz tof Za czkie wicz
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– Policjant powinien podjąć interwencję, jeśli widzi
działania niezgodne z prawem – mówi podinsp.

Krzysztof Choiński, dyrektor Biura Prawnego Komendy
Głównej Policji. – To wynika z roty ślubowania.

Z chwilą, gdy już tę interwencję podejmie, działa
w ramach ustawy o Policji. Ze wszystkimi
konsekwencjami, także z ochroną prawną.
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Od lu te go w Sej mie znaj du je się tzw. pro jekt oby wa tel ski (opra co wa ny przez Ko mi -
sję Nad zwy czaj ną „Przy ja zne Pań stwo”) no wej usta wy o bro ni i amu ni cji.

Prze wi du je on m.in., że pra wo do po sia da nia bro ni miał by każ dy, kto: ukoń czył
21 lat, ma miejsce zamieszkania na te ry to rium Pol ski, nie był ka ra ny za prze stęp stwo
po peł nio ne umyśl nie, jest zdro wy psy chicz nie i zda eg za min teo re tycz ny oraz prak tycz -
ny. Pro jekt za kła da trzy ro dza je po zwo leń – zwy kłe (tzw. pod sta wo we), któ re nie 
bę dzie upraw nia ło do no sze nia bro ni; roz sze rzo ne z pra wem do jej ukry te go no sze -
nia i tzw. oby wa tel ską kar tę bro ni, któ ra bę dzie upraw nia ła do po sia da nia pi sto le tów
ga zo wych, bro ni ło wiec kiej oraz hi sto rycz nej. By ją otrzy mać – wy star czy ło by za świad -
cze nie o nie ka ral no ści oraz po zy tyw ne orze cze nie o sta nie zdro wia psy chicz ne go
od le ka rza ro dzin ne go oraz po wód zło że nia ta kie go wnio sku, np. „ochro na mi ru do mo we go” lub „ko lek cjo no wa nie bro ni”. 

Po zwo le nie pod sta wo we mo gły by otrzy mać oso by, któ re zda ły eg za min teo re tycz ny lub przez co naj mniej trzy la ta po sia da ją
oby wa tel ską kar tę bro ni, a roz sze rzo ne ci, któ rzy po sia da ją po zwo le nie pod sta wo we oraz zda ły eg za min kom pe ten cyj ny (teo re -
tycz ny i prak tycz ny z umie jęt no ści po słu gi wa nia się bro nią). Eg za min ten po sia dacz bro ni miał by po wta rzać co 34–36 mie się cy
i je śli by go nie zdał, tra cił by pra wo do no sze nia bro ni. 

Pro jekt prze wi du je też, że po zwo le nie na broń mie li by wy da wać ko men dan ci po wia to wi lub miej scy Po li cji, a nie jak obec nie ko -
men dan ci wo je wódz cy Po li cji. Od po cząt ku ro ku pre zen tu je my opi nie czy tel ni ków o tym pro jek cie. 

PK, PAP

Win ne WPA
Obec na usta wa wca le nie jest ta ka zła i pew -

no nie trze ba by przy go to wy wać na stęp nej, gdy -
by śmy mie li ja sne re gu ły gry – kie dy po zwo le nie
moż na wy dać, a kie dy nie. Za miast te go ma my
sa mo wol kę wy dzia łów po stę po wań ad mi ni stra -
cyj nych. Je stem by łym mi li cjan tem i po li cjan -
tem (na eme ry tu rze od kil ku lat) z po nad
25-let nim sta żem. W trak cie pra cy strze la łem
spo ro i ja ko in struk tor, i ja ko za wod nik. Wcią -
gnę ło mnie to na ty le, że wy stą pi łem o po zwo le -
nie na pry wat ną broń z my ślą wła śnie
o uczest ni cze niu w za wo dach. Chcia łem mieć
coś lep sze go niż służ bo wy P -83, któ ry do pre cy -
zyj ne go, „za wo do we go” strze la nia nie szcze gól -
nie się nada wał (przy naj mniej mój eg zem plarz).
Nie by ło pro ble mu – po zwo le nie otrzy ma łem.
Ze zdu mie niem słu cham te raz opo wie ści młod -
szych, jesz cze bę dą cych w służ bie ko le gów,
którym WPA od ma wia po zwo leń na broń pry -
wat ną. Zmie ni ły się wy tycz ne? Zmie ni li się lu -
dzie w WPA i ma ją te raz in ne spoj rze nie
na kwe stię po zwo leń? No, do brze, ale na ja kiej
pod sta wie praw nej? Oczy wi ście, na żad nej.
Po pro stu sa mo wol ka – „nie, bo nie”. Przy oka -
zji ja kaś dwu li co wość, bo z jed nej stro ny po -
zwa la my, a na wet ka że my po li cjan to wi cho dzić
z bro nią służ bo wą, a więc ob da rza my go za ufa -
niem i trak tu je my ja ko od po wie dzial ne go funk -
cjo na riu sza, ale z dru giej – już ja ko na oso bę
pry wat ną – pa trzy my na nie go po dejrz li wie:
po co mu ta broń? A prze cież by ło by czy stą ko -
rzy ścią dla spo łe czeń stwa, ale przede wszyst kim
dla Po li cji, gdy by po li cjan ci mo gli po służ bie,
za wła sne pie nią dze do sko na lić swo je umie jęt -

no ści strze lec kie. Obec nie jest to nie moż li we,
pry wat nej amu ni cji do bro ni służ bo wej ku pić
nie wol no (aż dziw, że Pan Ko men dant Głów -
ny, zmie nia jąc za rzą dze nie i ze zwa la jąc na no -
sze nie bro ni pod czas urlo pów, nie zmie nił
przy oka zji te go prze pi su i nie ze zwo lił na za -
kup pry wat nej amu ni cji do broni służ bo wej).

Z te go, co wiem, po dob nie ma się rzecz ze
strzel ca mi spor to wy mi. Od ma wia się ko lej nych
po zwo leń na wet tym, któ rzy już ma ją broń, ale
na przy kład wraz ze wzro stem kwa li fi ka cji
chcie li by za ku pić ko lej ną jed nost kę bro ni – lep -
szą, bar dziej do sto so wa ną do ich upodo bań.
W ta kiej sy tu acji znaj du je się m.in. mój ko le -
ga, no ta be ne po li cjant. Po pro stu, ja kaś głu po -
ta. Nie dzi wię się, że Fun da cja Roz wo ju
Strze lec twa w Pol sce tak lob bu je na rzecz no -
wej usta wy.

Eme ry to wa ny po li cjant

Plu sy, mi nu sy
Pro jekt no wej usta wy, o któ rym mó wi p. Le -

wan dow ski, ma swo je do bre i mo że nie do końca
złe, ale nie tra fio ne roz wią za nia. Nie wąt pli wą
za le tą jest wy móg peł nej trans pa rent no ści
przy udzie la niu po zwo leń na broń. To, co dzie -
je się dzi siaj, wo ła o po mstę do nie ba. Peł -
na uzna nio wość pra cow ni ków WPA i brak
jed no li tej po li ty ki, bo co wo je wódz two, to in ne
orzecz nic two. Po pro stu – jak na pi sał któ ryś
z au to rów pu bli ko wa nych wcze śniej li stów –
„wi dzi mi się” WPA. To na le ży zmie nić i w tym
za kre sie w peł ni zga dzam się z p. Le wan dow -
skim. Na to miast uwa żam, że trosz kę prze sa dził
z tym uła twia niem oby wa te lom do tar cia do bro -

ni. Wy da wa nie po zwo leń przez bur mi strzów
czy wój tów to prze sa da. Broń nie jest ar ty ku -
łem pierw szej po trze by i je śli już ktoś jest zde cy -
do wa ny ją po sia dać, mo że po świę cić dzień
na do jazd do sto li cy wo je wódz twa. Pod tym
wzglę dem obec ny układ w zu peł no ści wy star -
cza. Po za tym wy da je mi się, że Po li cja po win -
na zo stać or ga nem wy da ją cym po zwo le nia. Tak
jest w wie lu in nych kra jach i nikt prze ciw ko
temu nie pro te stu je. Ty le że w in nych kra jach
obo wią zu ją czy tel ne prze pi sy, a nie we wnętrz -
ne, po za praw ne opi nie i po glą dy.

Ar tur

W imie niu strzel ców
spor to wych

Cie szy fakt, że pro blem le gal ne go do stę pu do bro -
ni pal nej po dej mu je mie sięcz nik re sor to wy. Wy ra -
żam na dzie ję, że jest to pierw szy krok do zbli że nia
dwóch śro do wisk, po li cjan tów i spor tow ców. Dziś
tak od da lo nych od sie bie, co z pew no ścią nie słu ży
ni ko mu.

Strzel cy spor to wi łak ną zmia ny dzi siej szej – złej
usta wy jak ka nia dżdżu. Wy ni ka to stąd, że po -
przez jej do dat ko we złe in ter pre to wa nie przez wy -
dzia ły po stę po wań ad mi ni stra cyj nych szla chet ny
sport za mie ra. Sport, któ rym przed II woj ną świa -
to wą in te re so wa ło się 200 tys. osób (sic!), dziś upra -
wia za le d wie kil ka na ście ty się cy.

Wy kład nia art. 10 ust. 1 w związ ku z art. 10
ust. 3 pkt 3 usta wy o bro ni i amu ni cji nie może pro -
wa dzić do przy ję cia, jak są dzi Po li cja, iż tyl ko oso -
ba, któ ra wy gry wa za wo dy spor to we, bądź po sia da
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Opinie o projekcie cd.
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upraw nie nia in struk to ra strze lec twa, mo że uzy skać
po zwo le nie na broń spor to wą. Przy ję cie te go sta -
no wi ska pro wa dzi ło by do do wol ne go usta le nia
przez or ga ny ad mi ni stra cyj ne kry te rium „po nad -
prze cięt nych” wy ni ków spor to wych lub/i „wy bit -
nych” wy ni ków spor to wych, gdyż nie zo sta ło
skon kre ty zo wa ne, ja kie wy ni ki i w ja kiej ran gi za -
wo dach uzy ski wa ne uza sad nia ją przy zna nie po -
zwo le nia na broń.

Or ga ny Po li cji na ru sza ją za tem prze pis art. 10
ust. 1 po wo ła nej usta wy z 21 ma ja 1999 r. o bro -
ni i amu ni cji po przez przy ję cie za wę ża ją cej wy -
kład ni te go prze pi su. Nad to sto sow nie do art. 53b
ust. 3 usta wy z 18 stycz nia 1996 r. o kul tu rze fi -
zycz nej po sia da nie do ku men tu stwier dza ją ce go po -
sia da nie od po wied nich kwa li fi ka cji nie zbęd nych
do upra wia nia spor tów o cha rak te rze strze lec kim,
wy da ne go przez wła ści wy zwią zek spor to wy, sta -
no wi po twier dze nie kwa li fi ka cji spor to wych, ja kie
po win na speł niać oso ba ubie ga ją ca się o wy da nie
po zwo le nia na broń do ce lów spor to wych na pod -
sta wie prze pi sów o bro ni i amu ni cji.

W kon tek ście dra ma tycz ne go po zio mu wy szko -
le nia strze lec kie go Po li cji, gdy aż 79,6 proc. 
an kie to wa nych po li cjan tów za li czy ło ba zę 
strze lec ką do sła bych stron Po li cji (źró dło:
„Policja 997”, 11/2008 r.), oce na wy ni ków i pre -
dys po zy cji za wod ni ków, jak kol wiek bez praw na,
jest po pro stu gro te sko wa. Wspo mnieć na le ży, że 
nie tyl ko spor tow com cy wi lom od ma wia się bez -
praw nie po zwo leń na broń spor to wą – jest to 
ma so wa prak ty ka, ale rów nież spor tow com po li -
cjan tom, któ rzy wstę pu ją do klu bów po to, aby szko -
lić się i za ja kiś czas ku pić np. wła sną broń zbli żo ną
do służ bo wej i z uwa gi na mi ze rię bu dże to wą w re -
sor cie, tre no wać za wła sne pie nią dze, aby „na służ -
bie” uży wać bro ni sku tecz niej i bez piecz niej.

Śro do wi sko strze lec kie opo wia da się nie 
ty le za po wszech nym i li be ral nym do stę pem do bro -
ni, co za ra cjo nal nym, w uję ciu le ga li stycz nym – to
zna czy ta kim, w któ rym speł nie nie prze sła nek
usta wo wych na ka zu je or ga no wi Po li cji wy dać po -
zwo le nie po przez de cy zję zwią za ną, a nie uzna -
nio wą. Pre cy zyj ny prze pis jest ko rzyst ny dla
urzęd ni ka, bo nie jest on wte dy na ra żo ny na po -
mó wie nie np. o stron ni czość w pro ce sie wy da wa nia
de cy zji. 

Co po twier dza sta ty sty ka, le gal ny po sia dacz
bro ni nie jest za gro że niem dla bez pie czeń stwa i po -
rząd ku pu blicz ne go. Ta kie sta no wi prze stęp ca i je -
go broń nie le gal na. Przy kład Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie za bro nio no po sia da nia bro ni krót kiej, po ka -
zał, że krok ta ki po wo du je la wi no wy wzrost prze -
stęp czo ści z uży ciem bro ni nie le gal nej. No ta be ne
rów nież w USA 90 proc. prze stępstw z uży ciem
bro ni pal nej to broń nie le gal na.

Ak tu al ną usta wę trze ba zmie nić rów nież
w związ ku z ko niecz no ścią do sto so wa nia pol skich
prze pi sów do prze pi sów unij nych, two rząc m.in.
pre cy zyj ną ba zę bro ni, po zwa la ją cą na szyb kie
i spraw ne wy szu ki wa nie hi sto rii po sia da nia da ne -
go eg zem pla rza bro ni oraz ko ja rze nia jej z wła ści -
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cie lem, co w pra cy wy kryw czej jest ab so lut nie po -
trzeb ne. 

Usta wa po zwa la też wy łu ski wać z czar ne go
ryn ku broń po wo jen ną, za chę ca po sia da czy ta kiej
bro ni do jej ujaw nie nia i za le ga li zo wa nia. Na tym
szcze gól nie po win no za le żeć Po li cji. W in nym wy -
pad ku na ra żo na zo sta nie na za rzut sztucz ne go
pod bi ja nia sta ty styk wy kryw czo ści, pod no sząc je
ta ki mi spra wa mi, jak np. spra wa ko lek cjo ne ra 
ma jo ra No wa kow skie go, bo ha te ra po wstań czej
War sza wy.

Na ko niec do dam, że rów nie waż na jak 
słusz na usta wa jest mą dra prak ty ka urzęd ni cza jej
wy ko ny wa nia. Tu nie zbęd na jest po zy tyw -
na współ pra ca obu śro do wisk – spor to we go i po li -
cyj ne go. W in nym przy pad ku do cho dzić bę dzie
– jak dziś – do kom pro mi tu ją cych sy tu acji jak nie -
wy da nie po zwo le nia olim pij czy ko wi lub za ka za -
nie re je stra cji i za li cze nia do ka te go rii bro ni
szcze gól nie nie bez piecz nej (sa mo czyn ne au to ma ty)
ka ra bin ków strze la ją cych ogniem po je dyn czym 

(cy wil ne wer sje ka ra bin ków spor to wo -my śliw -
skich). Ta ki stan nie przy da je splen do ru po waż nej
in sty tu cji i z pew no ścią od py cha od niej cie ka we
i licz ne śro do wi sko.

Ze swo jej stro ny do dam, że ja ko praw nik mam
za wo do wą sa tys fak cję, wy gry wa jąc z Po li cją spra -
wy są do we dla człon ków spor to wych klu bów strze -
lec kich, tj. osób po krzyw dzo nych wa dli wy mi
de cy zja mi, któ rym z ła ma no ka rie ry spor to we. Licz -
ba tych spraw ro śnie la wi no wo, wprost pro por cjo -
nal nie do licz by błęd nych de cy zji. Mam jed nak
wiel ki nie smak, wy stę pu jąc prze ciw ko or ga no wi,
z któ rym na co dzień współ pra cu ję ja ko pra wo -
rząd ny oby wa tel.

Z po zdro wie nia mi dla wszyst kich pol skich po li -
cjan tów – za rów no tych, któ rych pa sjo nu je strze -
lec two, jak i tych, któ rzy jesz cze nie po zna li je go
pięk na i po ży tecz nej ro li spo łecz nej.

Łu kasz Urbań ski
praw nik WMZSS

www.wmzss.org

R E K L A M A

SONDA „POLICJI 997”
W kwietniowym numerze „Policji 997” zapytaliśmy o skutki ułatwienia dostępu do
broni. 
Oto wyniki internetowej sondy w chwili zamknięcia majowego numeru.

Czy zaproponowane ułatwienie obywatelom dostępu do broni:

Zwiększy zagrożenie przestępczością 

Nie będzie miało znaczącego wpływu na poziom przestępczości

Podniesie poziom bezpieczeństwa

Więcej wyników głosowań na stronie www.gazeta.policja.pl

41%

30%

29%
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Kaś ka ma 16 lat. Dzie więć lat te mu jej mat ka po -

peł ni ła sa mo bój stwo, rzu ci ła się pod po ciąg. Oj -

ciec za czął nad uży wać al ko ho lu, wszedł w kon flikt

z pra wem. Sąd ogra ni czył mu wła dzę ro dzi ciel ską,

dziew czyn ką za opie ko wa ła się, na za sa dzie ro dzi ny za -

stęp czej, bab cia. W 2008 r. Kaś ka po now nie za miesz ka -

ła z oj cem, któ re mu sąd przy wró cił pra wa ro dzi ciel skie.

Mie li ze so bą do bre kon tak ty do mo men tu, kie dy męż -

czy zna do wie dział się, że dziew czy na nie jest je go bio -

lo gicz nym dziec kiem, w do dat ku pro sty tu uje się.

W do mu roz pę ta ło się pie kło – by ły awan tu ry, po ni że nia,

upo ko rze nia. 

W lip cu 2009 r. Kaś ka ska to wa ła przy pad ko wo spo tka -

ne go, nie speł na 30-let nie go męż czy znę. Naj pierw,

wspól nie ze zna jo my mi, ude rza ła go 40-ki lo gra mo wym

be to no wym pu sta kiem, póź niej bi ła i ko pa ła. Za bra ła

ofie rze zło tą ob rącz kę, ple cak, kar tę kre dy to wą.

Mag da, 17 lat. Ro dzi ce pi li na ło go wo. W do mu pa no -

wał brud i głód, nie za wsze by ło co do garn ka wło żyć.

Mia ła 14 lat, gdy wzię ła spra wy w swo je rę ce. Ra zem

z kum pla mi okra da ła miesz ka nia. Je śli na ich dro dze sta -

nął do mow nik, bi li go do nie przy tom no ści. Po dob nie po -

stę po wa li z fra je ra mi – Mag da pod ry wa ła męż czyzn,

a na stęp nie wy sta wia ła kum plom, któ rzy po zba wia li go

nie tyl ko pie nię dzy, ale i zdro wia. Wie le ich ofiar do dziś

le czy ob ra że nia.

Sa ra, 18 lat. Ma trzech bra ci. Oj ciec pił i bił. Oto jej

opo wieść: Ba li śmy się go, z ma mą i brać mi wie le no cy spę -
dzi li śmy po za do mem, na scho dach, w piw ni cy. Mó wił, że
mnie nie chce, zresz tą ma ma też po wie dzia ła, że nie po win -
na mnie uro dzić, ale wy si kać pod pło tem. Oj ciec trzy mał
je dze nie pod klu czem, czę sto cho dzi li śmy głod ni. Ra zem
z dwo ma brać mi za czę li śmy kraść – wła my wa li śmy się
do miesz kań, sa mo cho dów, skle pów, na pa da li śmy na lu dzi,
mło dych i sta rych. Mia łam 13 lat, gdy za czę łam pić al ko -
hol, po tem brać nar ko ty ki.

Sa ra w swo im nie speł na 18-let nim ży ciu za li czy ła

wiele pla có wek wy cho waw czych, m.in. po go to wie opie -

kuń cze, mło dzie żo wy ośro dek so cjo te ra peu tycz ny.

Wszyst kie po by ty koń czy ły się uciecz ka mi. Wresz cie

tra fi ła do schro ni ska dla nie let nich, po pew nym cza sie

została przez sąd zwolniona. Da lej jed nak kra dła i ćpała.
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Nie sądź my po czy nach

Nie są to grzeczne panienki z dobrych
domów. Mimo że wszystkim mówią dzień
dobry, do obcych uśmiechają się
z wdziękiem, a wiele z nich ma anielskie
buzie, są sprawczyniami napadów, rozbojów,
a nawet zabójstw. 
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Pew ne go ran ka obu dzi łam się, a obok mnie le żał trup. Było
to cia ło chło pa ka, miał 28 lat, ra zem bra li śmy nar ko ty ki,
ale on przedaw ko wał, już się nie obu dził. Pra wie nie mam
już ko le gów – al bo za ćpa li się na śmierć, al bo sie dzą w wię -
zie niu.

30 lat te mu w fa le nic kim za kła dzie by ła ma ma Sa ry.

Kaś ka, Mag da i Sa ra tra fi ły do fa le nic kie go za kła du

po praw cze go dla dziew cząt (w kra ju ta kie pla ców ki

znaj du ją się tak że w Ko ro no wie, Za wier ciu i Mro zach),

gdzie prze by wa trzy dzie ści dziew cząt. Dzie sięć jest

w fa le nic kim schro ni sku dla nie let nich. 

ZŁAP ZA RĘ KĘ, ZA NIM UDE RZY
Każ da z tych dziew cząt jest in na. Wszyst kie na to miast

są – co do bit nie pod kre śla ją spe cja li ści – nie peł no spraw -

ne spo łecz nie. Nie ra dzą so bie nie tyl ko z nie do stat -

kiem, z re gu ły po cho dzą z bied nych śro do wisk, ale

tak że ze swo ją agre sją. 

– Oso by ma ją ce cho re cia ło le czy się far ma ko lo gicz -

nie, chi rur gicz nie – mó wi An na Cy ra no wa, psy cho log

w Schro ni sku dla Nie let nich i Za kła dzie Po praw czym

w War sza wie -Fa le ni cy. – Na sze dziew czy ny ma ją na to -

miast cho re du sze, do któ rych mu si my się do ko py wać,

naj czę ściej z du żym wy sił kiem, na za sa dzie złap czło -
wie ka – cho ciaż bę dzie blu zgał – za rę kę, za nim ude rzy.
Że by im po móc, trze ba po znać ich bó le, ża le, nie na wi -

ści. Im bar dziej od kry wa ją przed na mi swo je wnę trza,

tym wię cej ran w nich wi dzi my. Wie le by ło gwał co nych

przez naj bliż szych – oj ców, bra ci, ku zy nów, przy ja ciół

do mu. Nie któ re z dziew cząt mia ły po 12, 13 lat, gdy

wła sne mat ki za pro wa dzi ły je do agen cji to wa rzy skich.

Mu si my zna leźć w tych dziew czy nach ta kie za so by sił,

uczuć, wraż li wo ści – wbrew po zo rom one są wraż li we,

na wet ta, któ ra ci ska ła be to no wym pu sta kiem w gło wę

ofia ry – któ re po zwo lą im wal czyć ze swo ją agre sją. 

Mó wi my im o me cha ni zmach ste ru ją cych każ dym 

czło wie kiem i uczy my, w ja ki spo sób mo gą je u sie bie

roz po znać, a na stęp nie, jak nad ni mi za pa no wać. My

z tych dziew czyn nie zdej mu je my wi ny, pró bu je my 

na to miast wzbu dzić w nich współ czu cie dla ofiar i ich

ro dzin.

Raz lub dwa ra zy w ro ku w za kła dzie po praw czym or -

ga ni zo wa ne są spo tka nia te ra peu tycz ne dla wy cho wa -

nek i ich ro dzi ców. Wte dy mó wią, co ich bo li i drę czy,

wy rzu ca ją z sie bie wza jem ne ża le i pre ten sje, nie któ rzy

ni gdy wcze śniej nie by li wo bec sie bie tak szcze rzy. Nie -

ste ty, nie wszy scy ro dzi ce przy jeż dża ją na spo tka nia –

by wa, że przy czy ną jest nie tyl ko cho ro ba, naj czę ściej

al ko ho lo wa, czy nie moż ność zor ga ni zo wa nia opie ki

do młod sze go ro dzeń stwa, ale rów nież kom plet ny brak

za in te re so wa nia lo sa mi swo ich có rek.

– Dla na szych wy cho wa nek te spo tka nia są bar dzo

waż ne – do da je An na Cy ra no wa. – Ko cha ją ro dzi ców,

cho ciaż czę sto ni cze go do bre go od nich nie do świad -

czy ły. Przy go to wu ją dla nich upo min ki, na wet od da ją

im swo je po sił ki, mi mo że dy rek cja pla ców ki za pew -

nia bez płat ne wy ży wie nie, noc le gi oraz zwrot kosz -

tów prze jaz du.

UWRAŻ LI WIAĆ PRZEZ SZTU KĘ
W czerw cu ub.r. na sta rym, opusz czo nym dwor cu ko le -

jo wym w Fa le ni cy od by ła się pre mie ra „Błę kit ne go
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Piosenkami Hanki
Ordonówny
dziewczęta
z falenickiego
poprawczaka podbiły
serca publiczności
i jurorów Festiwalu
Piosenki Retro 
„Złoty Liść”

Romuald Sadowski: 
– Chociaż cieszę się, 
że mówią do mnie
papciu, to jest mi
smutno – wiem, 
że nigdy nie mówiły 
tak do swoich
prawdziwych ojców

Expres su”. W tym in spi ro wa nym pio sen ka mi Han ki 

Or do nów ny wi do wi sku mu zycz nym wy stą pi ły wy cho -

wan ki za kła du po praw cze go, któ re ra po wa ły, gra ły, tań -

czy ły. Od nio sły suk ces – wi dzo wie, ale tak że me dia, by li

ni mi za chwy ce ni. Emi lian Ka miń ski po pro sił, aby za -

pre zen to wa ły spek takl w Te atrze Ka mie ni ca. Pu blicz -

ność, sa la wy peł nio na by ła po brze gi, na gro dzi ła je

owa cja mi. „Błę kit ny Express” otrzy mał też wy róż nie -

nie na VI Ogól no pol skim Fe sti wa lu Pio sen ki Re tro

„Zło ty Liść” im. Mie czy sła wa Fog ga.

W Za kła dzie Po praw czym w Fa le ni cy te ra pia przez

sztu kę prak ty ko wa na jest od daw na. Mię dzy in ny mi kil -

ka lat te mu Ja ga Dal wy sta wi ła z udzia łem wy cho wa nek

sztu kę Ja nu sza Gło wac kie go „Kop ciuch”. Pi sarz, oglą -

da jąc in sce ni za cję, był wzru szony. Za czy nem „Kop ciu -

cha” by ła bo wiem je go wi zy ta w la tach 70. ubie głe go

wie ku w fa le nic kiej pla ców ce, kie dy to pra co wał nad re -

por ta żem o jed nej z wy cho wa nek.

Dziew czy ny wy stą pi ły też w kon cer cie pie śni daw -

nych „Ćmy i ko ły san ki”. Je go po my sło daw czy nią oraz

re ży se rem, po dob nie jak „Błę kit ne go Expres su”, jest

Le na Ro gow ska ze Sto wa rzy sze nia Prak ty ków Kul tu ry.

Każ dy no wy pro jekt ar ty stycz ny to mie sią ce cięż kich

ćwi czeń nad gło sem i cia łem.

Od lat wy cho wan ki oraz ich wy cho waw cy – wszy scy

po ubie ra ni w stro je hi sto rycz ne – uczest ni czą też w Pa -

ra dzie Nie pod le gło ści, or ga ni zo wa nej 11 li sto pa da przez

wła dze Fa le ni cy. Dla dziew cząt jest to świet na lek cja

hi sto rii. 

– Każ dy czło wiek, na wet naj więk szy nie udacz nik, po -

sia da ukry te po ten cja ły, tyl ko trze ba umieć je w nim 

od kryć – mó wi Ro mu ald Sa dow ski, dy rek tor Schro ni ska

dla Nie let nich i Za kła du Po praw cze go w Fa le ni cy, pe da -

gog i wy cho waw ca z 40-let nim do świad cze niem. – I my �
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ta kie po ten cja ły z na szych wy cho wa nek sta ra my się wy -

do być. One nie tyl ko pięk nie śpie wa ją, tań czą, ma lu ją,

ale po tra fią też wzru szyć się nie szczę ściem in nych.

NA PRZED WIO ŚNIU MA JĄ GO RZEJ
Od 9 lat, raz w ty go dniu, wy cho wan ki fa le nic kiej pla -

ców ki jeż dżą do Mię dzy le sia, do Do mu Po mo cy Spo -

łecz nej „Na Przed wio śniu”. Prze by wa ją tam dzie ci

upo śle dzo ne psy chicz nie i fi zycz nie. Zo sta ły od rzu co -

ne przez ro dzi ny. Ma ją zde for mo wa ne twa rze, bez -

wład ne, po wy krę ca ne rę ce, no gi. Nie cho dzą, nie

sie dzą, nie mó wią. Ma ją po kil ka na ście lat, a wy glą da -

ją na czte ro - czy pię cio lat ki. Ży ją 20, mak si mum 30 lat.

Dziew czę ta z za kła du po ma ga ją je kar mić, prze wi jać,

ubie rać, wy cho dzą z ni mi na spa cer, czy ta ją ksią żecz ki,

ba wią się i roz ma wia ją. Ro bią to w ra mach wo lon -

ta ria tu, nikt im ni cze go nie na ka zu je i do ni cze go nie

zmu sza.

Dziew czę ta bio rą też udział w ak cji Via Spei (Dro ga

Na dziei) w Fil har mo nii Na ro do wej, gdzie or ga ni zo wa -

ne są kon cer ty dla dzie ci nie peł no spraw nych. Po ma ga -

ją (rów nież do bro wol nie) w ich trans por cie.

– Kon takt z nie peł no spraw ny mi, upo śle dzo ny mi ma

bar dzo ko rzyst ny wpływ na na sze wy cho wan ki – mó wi

Ro mu ald Sa dow ski. – Uczy je em pa tii, ale tak że pod -

no si ich sa mo oce nę. Wi dząc, że in ne dzie ci, cho ciaż

na to nie za słu ży ły, są w gor szej niż one sy tu acji, czu ją

się mniej skrzyw dzo ne. Do cie ra do nich, że mo gą

jeszcze zmie nić swo je ży cie, pen sjo na riu sze z do mu

„Na Przed wio śniu” nie ma ją już ta kiej szan sy.

DIA BŁY I ANIO ŁY
Co raz czę ściej po ja wia ją się gło sy, aby za kła dy po praw -

cze by ły pro fi lo wa ne ze wzglę du na cię żar ga tun ko wy

po peł nio ne go prze stęp stwa, np. żeby zło dziej nie prze -

by wał ra zem z za bój cą. Mó wi się rów nież, że  wszy scy,

któ rzy w mo men cie po peł nie nia czy nu ka ral ne go mają

ukoń czo ne 15 lat, powinni od po wia dać przed są dem

jak oso by peł no let nie. Ro mu ald Sa dow ski jest prze ciw -

ny ta kim roz wią za niom. Uwa ża, że czę sto ła twiej zre -

so cja li zo wać oso bę, któ ra po peł ni ła okrut ną zbrod nię,

niż drob ne go prze stęp cę. Ja ko przy kład po da je hi sto rię

Zuź ki i Krzyś ka.

Dziew czy na w sierp niu ub.r., ra zem z do ro sły mi

kom pa na mi, ro ze bra ła męż czy znę ze spodni i bie li zny,

a na stęp nie znęcała się nad nim. Ofia ra zmar ła. 

Sąd ro dzin ny, mi mo że Zuź ka w chwi li po peł nie nia

prze stęp stwa mia ła ukoń czo ne 15 lat i mo gła od po wia -

dać jak oso ba do ro sła, wy dał po sta no wie nie o umiesz -

cze niu jej w za kła dzie po praw czym.

– Pod czas ra dy pe da go gicz nej je den z wy cho waw ców

po sta wił wnio sek, że by z po wo du głę bo kiej de mo ra li -

za cji nie przyj mo wać Zu zi do na szej pla ców ki – opo -

wia da dy rek tor. – Zde cy do wa łem ina czej. Dziew czy na

jest u nas już pra wie dzie więć mie się cy. Funk cjo nu je

wzo ro wo: jest świet ną uczen ni cą, spra wu je się ide al -

nie. Dwa ra zy by ła na prze pu st ce – za zgo dą są du – i ni -

cze go złe go nie zro bi ła, wró ci ła w ter mi nie.

Ina czej by ło z Krzyś kiem, wy cho wan kiem Ro mu al -

da Sa dow skie go z cza sów, gdy pra co wał w za kła dzie po -

praw czym na war szaw skim Okę ciu. Chło pak, któ ry

tra fił do pla ców ki za kra dzież ro we ru, był do głęb nie
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zde mo ra li zo wa ny. Dla nie go bo giem był szef ma fii, któ re -

go zdję cie po wie sił nad swo im łóż kiem, mo dlił się do nie -

go. Pro ces re so cja li za cji się nie po wiódł. 

– O dal szych lo sach nie let nie go nie na le ży roz strzy gać

na pod sta wie czy nów, ja kie po peł nił, ale kie run ku, ja ki

on obie rze w pla ców ce re so cja li za cyj nej – mó wi Ro mu ald

Sa dow ski. – Czy bę dzie zmie rzał do sym bo licz nych anio -

łów, czy do sym bo licz nych dia błów. Czy po dej mie po da -

ną mu rę kę, czy bę dzie ją gryzł.

DZIĘ KU JĘ CI, PAP CIU
Ko cham was, jak ro dzi nę. Tu czu łam się, jak w do mu. Dzię -
ku ję. (Ka ro li na)

W za kła dzie po zna łam wspa nia łych wy cho waw ców. Ten
czas nie był stra co ny. Mia łam tu, jak w do mu, a mo men ta -
mi na wet le piej. (Ka ta rzy na)

Dzię ki Fa le ni cy po zna łam świat, o któ rym nie mia łam
żad ne go po ję cia. Du żo wam za wdzię czam. (An na)

Utrzy ma nych w ta kim to nie wpi -

sów do księ gi pa miąt ko wej Schro ni -

ska dla Nie let nich i Za kła du

Po praw cze go w Fa le ni cy jest wie le.

Wy cho wan ki dzię ku ją, opi su ją swe

wra że nia z po by tu (nie raz trwał rok,

dwa, ale by wa, że trzy, czte ry la ta –

są dy nie okre śla ją, jak dłu go ma ją

prze by wać w pla ców ce). Pi szą też li -

sty, prze sy ła ją kart ki, SMS -y. In for -

mu ją, co ro bią po opusz cze niu za kła du, jak ukła da się ich

ży cie. A z tym by wa róż nie. Nie któ re ukoń czy ły stu dia,

pra cu ją w ban kach, urzę dach, cen trach han dlo wych, pro -

wa dzą wła sne fir my. Po wy cho dzi ły za mąż, ma ją dzie ci,

pro wa dzą usta bi li zo wa ne ży cie. Ale są też dziew czy ny,

któ rym się nie po wio dło. Mar ta prze by wa w do mu sa mot -

nej mat ki. Kry sty na zwią za ła się z czło wie kiem, któ ry zo -

sta wił ją, gdy by ła w cią ży. Ka ro li na ma kon ku ben ta, któ ry

jest al ko ho li kiem.

– Wie le dziew czyn po opusz cze niu za kła du nie ma do -

kąd, po za ro dzin nym śro do wi skiem, wró cić – mó wi Ro -

mu ald Sa dow ski. – A naj czę ściej są to śro do wi ska,

któ ry mi rzą dzą prze moc, al ko hol, nar ko ty ki. Na po rząd -

ku dzien nym są kra dzie że, roz bo je, pro sty tu cja. A bę dąc

w środ ku ba gna, ła two w nie wpaść. We dług ba dań 8–9

proc. na szych wy cho wa nek wra ca na dro gę prze stęp czą.

Pap cio, bo tak o dy rek to rze Sa dow skim mó wią dziew -

czę ta, na wła sną rę kę po ma ga dziew czy nom. Za ła twia im

miej sca w ho ste lach, na stan cjach, znaj du je pra cę. Za -

wsze mo gą na nie go li czyć, na wet je śli już daw no opu -

ści ły za kład. Ma ry się, któ rą ka to wał kon ku bent, a gdy

nie wy trzy ma ła i dźgnę ła go no żem, wspie rał przed są -

dem, póź niej od wie dzał w wię zie niu, a po wyj ściu

na wol ność za trud nił na pół eta tu w za kła dzie. Bo Pap -

cio za wsze da je swo im wy cho wan kom szan sę. Czy z niej

sko rzy sta ją – za le ży tyl ko od nich. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski 

(imio na dziew cząt zmie nio ne)

Dyrektor
i wychowawcy
o każdej z dziewcząt,
która była w zakładzie,
mogą długo
opowiadać

Na www.pat.policja.pl czytaj o profilaktyce przez teatr

�
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Bądź my
tward si
Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Aleksandrem
Nalaskowskim, dziekanem Wydziału Nauk
Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Według statystyk KGP w ub.r. nieletni popełnili ponad 85 tys. czynów
karalnych, o 11 tys. więcej niż w 2008 roku. Są też coraz bardziej
brutalni i bezwzględni. My, dorośli, powinniśmy chyba zacząć bić
na alarm. I poważnie zastanowić się, co robić, aby ograniczyć te
patologie.

– Dzie ci trze ba wresz cie za cząć wy cho wy wać, ale my, do ro śli, przez

ostat nich kil ka na ście lat zu peł nie o tym za po mnie li śmy. Wi nię przede

wszyst kim ro dzi ców – nie uczest ni czą w ich co dzien nym ży ciu, tak że

kul tu ral nym, nie roz ma wia ją, nie in te re su ją się ich pro ble ma mi. Za miast

sie bie, da ją im rze czy, w do dat ku ni cze go w za mian nie żą da jąc. A na gra -

dza nie dziec ka a prio ri, tyl ko dla te go, że ono jest, a nie, że na tę na gro -

dę za słu ży ło – np. by ło grzecz ne, przy nio sło ze szko ły po chwa łę,

po sprzą ta ło miesz ka nie – wy twa rza w nim po czu cie, że wszyst ko mu się

na le ży.

Ro dzi ce są za bie ga ni, za pra co wa ni i nie któ rym mo że nie star cza już sił
i cza su na zaj mo wa nie się dzieć mi. 

– Je że li oso ba do ro sła, psy chicz nie zdro wa, de cy du je się na po tom -

stwo, to nikt i nic nie zwal nia jej z obo wiąz ku je go wy cho wy wa nia. Dziec -

ku na le ży po ka zać, co w ży ciu jest do bre, co jest złe, na uczyć je

prze wi dy wa nia skut ków swo ich de cy zji, uświa do mić, że za swo je czy ny

po no si się od po wie dzial ność. Wy cho wa nie to bar dzo trud ny, żmud ny pro -

ces. Wy ma ga kon se kwen cji, za an ga żo wa nia, cier pli wo ści, wy trwa ło ści.

Nie ste ty, wie lu ro dzi ców nie chce przy jąć te go do wia do mo ści.

Mo że oni po pro stu nie ma ją umie jęt no ści wy cho waw czych? 
– Oczy wi ście, nie wszy scy ro dzi ce są zdol ni do wy cho wy wa nia ko go -

kol wiek, a już na pew no nie dzie ci, nie któ rym wręcz na le ża ło by te go

za ka zać. W ta kim przy pad ku ich obo wiąz ki po win na prze jąć szko ła.

Nie ste ty, tak nie jest. A to dla te go, że szko ła tak na praw dę nie wie,

czego mo że wy ma gać od swo ich uczniów i cze go ocze ku ją od niej ro -

dzi ce. Czy np. wol no jej po tę piać wy cho wan kę, któ ra wzię ła udział

w roz bie ra nej se sji do ma ga zy nu ero tycz ne go. Al bo czy mo że swo im

uczen ni com na ka zać, by usu nę ły z in ter ne tu zdję cie, na któ rym się ca -

łu ją, a któ re sa me umie ści ły. W obro nie tych na sto la tek sta nę li ro dzi -

ce, me dia, roz pę ta ła się praw dzi wa bu rza. Ale z dru giej stro ny ro dzi ce

też nie wie dzą, cze go ocze ku je od nich szko ła. I tak mię dzy szko łą a ro -

dzi ca mi trwa prze rzu ca nie od po wie dzial no ści za wy cho wa nie dziec ka,

a ono ro bi, co chce.

Czyli zastraszy nauczyciela, pobĳe kolegę z klasy, napadnie na kobietę,
wreszcie zabĳe policjanta...

– A bę dzie jesz cze go rzej, je śli pol ska szko ła się nie zre for mu je. Szko -

ła po win na być miej scem, gdzie prze strze ga się pra wa. Dziś uczeń,

na oczach kla sy, po ni ża na uczy cie la, ka tu je dru gie go ucznia, a wszy scy

uda ją, że te go nie wi dzą. I je że li chce my, aby na sze spo łe czeń stwo by ło

de mo kra tycz ne, mu si my mieć kon ser wa tyw ną szko łę. Ta ką, któ ra nie

to le ru je prze mo cy. A ucznio wie rze czy wi ście uczą się, a nie ła ska wie do

niej przychodzą. I roz ma wia ją, a nie wy rzu ca ją z sie bie or dy nar ne prze -

kleń stwa. Szko łę, któ ra nie jest też pla żą, gdzie po ka zu je się od sło nię te

cia ła, bo do te go są in ne miej sca. 

Panie Profesorze, jeden z byłych ministrów edukacji wprowadzał już
do szkół mundurki. Chciał też, aby niegrzecznych uczniów kierować
do ośrodków wychowawczych. 

– Po my sły te go mi ni stra w wie lu przy pad kach uwa żam za chy bio ne, ale

to pierw szy i do tąd je dy ny po li tyk, któ ry gło śno mó wił o prze mo cy nie -

let nich i pró bo wał coś na pra wić. Zo stał wy śmia ny, wy kpio ny. Te mat wy -

cho wa nia pol skiej mło dzie ży znik nął. 

Bo ję się jed nak, że je śli my nie po dej mie my się re for my na szej szko -

ły, na sze go sys te mu wy cho waw cze go, skoń czy się to dla nas wszyst kich

bar dzo źle. Nie łudź my się, że uda się zre so cja li zo wać 16-, 17-, 18-let nich

ban dzio rów, któ rzy ma ją na swo im kon cie wie le prze stępstw kry mi nal -

nych. 

Nie po ra dzi my so bie z ni mi. Nie chyb nie cze ka nas mo del mek sy kań -

ski, czy li woj na mło do cia nych gan gów.

Mu si my więc już za cząć my śleć o bu do wie no wych wię zień? 
– Przede wszyst kim o mą drym i od po wie dzial nym wy cho wy wa niu dzi -

siej szych 2-, 3-lat ków. Przez ro dzi ców, na uczy cie li. Uczmy ich sza cun ku

dla pra wa. A je śli zo sta nie ono zła ma ne – sto suj my ka ry. Dzi siaj nie wy -

ko rzy stu je my na wet tych moż li wo ści, któ re da je nam pra wo. W Pol sce

oko ło 4,5 tys. dzie ci nie po dej mu je obo wiąz ku szkol ne go, a jesz cze nie

sły sza łem, że by ro dzi ce by li za to po cią ga ni do od po wie dzial no ści. A taka

moż li wość ist nie je.

A jaką rolę, według Pana, ma spełniać Policja, czy powinna także
wychowywać?

– Po li cja po wo ła na jest po to, że by za pew nić oby wa te lom bez pie czeń -

stwo, ła pać prze stęp ców, a nie wy cho wy wać dzie ci i mło dzież. I daj my

jej spo koj nie wy ko ny wać swo je usta wo we obo wiąz ki, a nie każ my or ga -

ni zo wać po ga dan ki w szko łach czy przed szko lach. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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–O trzy mu ję ogrom ne ilo ści li stów od lu dzi,

któ rzy po pa dli w róż ne go ro dza ju ta ra pa ty

– mó wi insp. Adam Ma rusz czak, dy rek tor

CBŚ. – Z ich lek tu ry wy ni ka, że trak to wa ni je ste śmy

jak przy sło wio wa „ostat nia de ska ra tun ku”. Czę sto,

kie dy lu dzie uwa ża ją, że in ne in sty tu cje zaj mu ją ce się

ich pro ble ma mi nie spraw dza ją się, zwra ca ją się do nas

z prośbą o po moc. Oprócz za in te re so wa nia spra wa mi

po szcze gól nych oby wa te li, w szcze gól no ści, gdy do ty -

czą pod sta wo wych za dań biu ra, na szym głów nym za -

da niem po zo sta je za pew nie nie wła ści wej ochro ny

in sty tu cjom pań stwo wym i spo łe czeń stwu przed dzia -

ła niem zor ga ni zo wa nych grup prze stęp czych. Za rów -

no do świad cze nia służb po rząd ku pu blicz ne go

w róż nych kra jach, jak i na sze wska zu ją, że zor ga ni zo -

wa na prze stęp czość na kie ro wa na jest przede wszyst -

kim na osła bia nie au to ry te tu pań stwa, in sty tu cji

fi nan so wych, wię zów spo łecz nych, na two rze nie al ter -

na tyw nych ośrod ków wła dzy. Bez zbu do wa nia po zy -

tyw ne go wi ze run ku na szej służ by nie osią gnę li by śmy

więc do tych cza so wych re zul ta tów. Do ty czy to za rów no

re la cji z po za po li cyj ny mi or ga na mi, oby wa te la mi, jak

i in ny mi jed nost ka mi Po li cji. Wysokie oceny społeczne

CBŚ są dla nas sta łym wy zwa niem, aby na sza pra ca

przy no si ła co raz lep sze efek ty. Ta ka idea przy świe ca

nam na co dzień.

MIA RA SUK CE SU
Mó wiąc o CBŚ, nie spo sób nie wspo mnieć o ist nie ją -

cych wcze śniej w KGP: Biu rze do wal ki z Prze stęp czo -

ścią Zor ga ni zo wa ną i Biu rze do wal ki z Prze stęp czo ścią

Nar ko ty ko wą. Kon cep cja po łą cze nia tych wła śnie pio -

nów w jed ną, cen tral ną, sil ną służ bę śled czą zro dzi ła

„pol skie FBI” – tak bo wiem ochrzci li dzien ni ka rze ro -

dzą ce się CBŚ. Po dzie się ciu la tach li sta suk ce sów

CBŚ jest dłu ga. Li kwi da cja prze stęp czych grup

„prusz kow skiej” i „wo ło miń skiej” oraz po wsta łych

w ich miej sce hy bryd – grup: „oża row skiej”, „wy -

szkow skiej”, „mo ko tow skiej”, „no wo dwor skiej”;

likwidacja gan gów: „Oczki”, „Kra ko wia ka”, „Ca ring -

to na”; wy kry cie lub uda rem nie nie licz nych prze -

stępstw nar ko ty ko wych, w tym li kwi da cja szla ków

prze myt ni czych i la bo ra to riów nar ko ty ków syn te tycz -

nych, prze stępstw pa li wo wych, „ka ru ze li VAT -

-owskich”, fał szerstw pie nię dzy i zna ków ak cy zo wych,

nie le gal nych pro duk cji wy ro bów ty to nio wych, han dlu

ludź mi itp. – to tyl ko jej część.

– Dzię ki funk cjo na riu szom CBŚ i przy na szej współ -

pra cy uda ło się zli kwi do wać eu ro pej ską sieć fał sze rzy

pie nię dzy – mó wi dy rek tor Ma rusz czak. – Eu ro pol za li -

czył to do jed nej z sied miu naj więk szych po li cyj nych

ope ra cji mię dzy na ro do wych prze pro wa dzo nych w ostat -

nich dzie się ciu la tach.

Suk ce sy CBŚ im po nu ją co pre zen tu ją się też w licz -

bach. W cią gu 10 lat ist nie nia biu ra jego funk cjo na riu sze

za bez pie czy li: 1,7 t am fe ta mi ny, 1,1 t ko ka iny, 1,7 t ma -

ri hu any, 1,4 mln ta ble tek eks ta zy, oko ło 8 tys. li trów

BMK (pre kur so ra do wy ro bu am fe ta mi ny) o łącz nej war -

to ści oko ło mi liar da zło tych; za trzy ma li po nad 13 tys.

człon ków grup prze stęp czych, w tym oko ło 1400 ich li -

de rów; od zy ska li mie nie o łącz nej war to ści oko ło 131

mln zło tych i za bez pie czy li mie nie war te pra wie 2 mld

zło tych. Każ da z tych liczb ma swój wy miar spo łecz ny –

tak, jak za każ dym gra mem nar ko ty ku kry je się czy jaś

tra ge dia. Pre mier Do nald Tusk, wy po wia da jąc się na

kon fe ren cji po świę co nej 10-le ciu CBŚ, ujął to na stę pu -

ją co: Ja ko przed sta wi ciel wszyst kich Po la ków, któ rzy na co
dzień my ślą o bez pie czeń stwie swo im i swo ich bli skich
uważam, że te dzie sięć lat Wa szej służ by wy ma ga ją cej nad -
zwy czaj nych kom pe ten cji to ra tu nek dla se tek, a mo że i ty -
się cy lu dzi. Jako oj ciec dwój ki do ro słych już dzie ci pra gnę
po wie dzieć, że wie le Wam za wdzię cza ją pol scy ro dzi ce,
gdy by po li czyć te to ny nar ko ty ków, któ re dzię ki Wa szej pra -
cy nie tra fi ły na ry nek.
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Ostatnia deska ratunku

Centralne Biuro Śledcze ma 10 lat. Niewiele, można by powiedzieć, choć patrząc na historię kolejnych reform
Komendy Głównej Policji – całkiem sporo. Nie wiek jubilata jest jednak najważniejszy. Istotne, że w tym czasie 

CBŚ rzetelnie zapracowało sobie na poważanie – zarówno wśród przyjaciół, jak i wrogów. Społeczeństwo
postrzega „ceboś” jako elitę Policji i formację, do której można zwrócić się, gdy zawiodą inni.

Premier Donald Tusk
wśród gości konferencji
poświęconej 
10-leciu CBŚ
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MIA RA PRO BLE MÓW
Suk ce sy ma ją swo ją ce nę. Mo gły by coś o tym po wie -

dzieć ro dzi ny funk cjo na riu szy CBŚ – spe cy fi ka i za sięg

dzia ła nia tej for ma cji nie idzie w pa rze z cie płem do mo -

wych ognisk. Wie le dzia łań po dej mo wa nych by ło

w świę ta, w no cy czy non stop przez kil ka dni. To man -

ka men ty w wy mia rze jed nost ko wym, ale biu ro ma też

pro ble my w wy mia rze struk tu ral nym.

– Pew no ko rzyst ne by ło by czy tel ne roz dzie le nie

kom pe ten cji mię dzy służ ba mi, na przy kład mię dzy na -

mi a ABW czy CBA, cza sa mi bo wiem po la na szych za -

in te re so wań za zę bia ją się, a w ta kich sy tu acjach

za zwy czaj nad mier nie do gło su do cho dzi duch współ -

zawod nic twa – mó wi insp. Ma rusz czak. – Choć nie mo -

gę na rze kać, bo współ pra ca z in ny mi służ ba mi ukła da

się jak naj bar dziej po praw nie. Po rów nu jąc Pol skę

z innymi kra ja mi, w któ rych po za po li cją ist nie je wie le

for ma cji o czę ścio wo zbli żo nych upraw nie niach, moż -

na po wie dzieć, że u nas jest na praw dę do brze. Trud no

też by ło by prze pro wa dzić li nię ści słe go po dzia łu kom -

pe ten cyj ne go. Na le ży pa mię tać o tym, że CBŚ pra cu je

nie przed mio to wo, a pod mio to wo. Roz pra co wu je my nie

po szcze gól ne prze stęp stwa, tyl ko gru py prze stęp cze,

a te obec nie pro wa dzą dzia łal ność w wie lu róż nych sfe -

rach jed no cze śnie, od ak tów ter ro ru kry mi nal ne go

po prze stęp stwa nar ko ty ko we, fi nan so we. Mul ti prze -

stęp cze dzia ła nie zor ga ni zo wa nych grup sta je się po wo -

li stan dar dem. Nie da się te go od sie bie od dzie lić.

Ta kie po stę po wa nie wy ni ka tak że ze spe cy fi ki zor ga ni -

zo wa nej prze stęp czo ści – gru py dzia ła ją tam, gdzie

przy nie wy so kim na kła dzie kosz tów uzy sku ją zna czą ce

zy ski fi nan so we.

Roz dział kom pe ten cji nie jest naj więk szym zmar twie -

niem CBŚ. Głów nym źró dłem pro ble mów jest... sa mo

biu ro. Pre cy zyj nie rzecz uj mu jąc – je go wiel kość i umiej -

sco wie nie. Biu ra w KGP li czą do 300 osób, tym cza sem

CBŚ to 2200 lu dzi (łącz nie z de le go wa ny mi funk cjo na -

riu sza mi z in nych jed no stek Po li cji i pra cow ni ka mi cy -

wil ny mi; w tym eta to wo 1869 funk cjo na riu szy).

– Nie moż na sto so wać tych sa mych za sad za rzą dza -

nia, co w in nych biu rach, a jed nak obo wią zu je nas ten

sam obieg do ku men tów, te sa me pro ce du ry ka dro we, fi -

nan so we – mó wi dy rek tor Ma rusz czak. – Obec nie ko -

men dant głów ny mu si pod pi sy wać wszyst kie ra por ty,

po cząw szy od wnio sków o awans czy na gro dę po zgo dę

na ob ję cie ko goś kon tro lą ope ra cyj ną, czy de cy zje fi nan -

so we. Przy ta kiej licz bie lu dzi w biu rze i spe cy fi ce na szej

służ by to trud ne do wy ko na nia. Na le ży pa mię tać rów -

nież, że nie je ste śmy ko mór ką ko or dy na cyj no -nad zor -

czą, lecz ty po wo wy ko naw czą, dzia ła ją cą na pierw szej

li nii. Moż na po wie dzieć, że sko ro przez dzie sięć lat

dzia ła li śmy z po wo dze niem, to cze mu coś zmie niać, ale

tak na praw dę struk tu ra or ga ni za cyj na CBŚ jest dziś nie -

wy star cza ją ca. Po win ni śmy dzia łać na ta kich wa run kach

i z ta ki mi moż li wo ścia mi, ja kie ma ją ko men dan ci wo je -

wódz cy Po li cji, choć w na szym przy pad ku sys tem za rzą -

dza nia obej mo wał by ca ły kraj, a nie kie dy i ope ra cje

mię dzy na ro do we. Oczy wi ście, mó wi my je dy nie o wyj -

ściu z KGP, a nie z Po li cji. Za wsze pod kre ślam, że si łą

CBŚ jest je go umiej sco wie nie w Po li cji, ma my te sa me

ba zy da nych, ko rzy sta my z po mo cy in nych ko mó rek or -

ga ni za cyj nych ko mend wo je wódz kich. Na pew no ja kąś

czę ścią skła do wą na szych suk ce sów jest tak że pra ca in -

nych po li cjan tów. Pa mię ta my o tym i je ste śmy im za to

wdzięcz ni.

Za pi sy o no wym usy tu owa niu CBŚ zna la zły się w pro -

jek cie no we li za cji usta wy o Po li cji. Po zo sta je ży czyć

dzie się cio lat ko wi, by jak naj prę dzej we szły w ży cie i by

przez ko lej ne de ka dy odnosił rów nie wiele sukcesów. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Karol Jakubowski KGP (1), Marek Szałajski KGP (2)
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Prze pis ten na kła da obo wią zek prze pro wa dze nia czyn no ści w spo sób

wy łą cza ją cy su ge stię, a je go na ru sze nie mo że do pro wa dzić do za ni że -

nia wartości ub utra ty uzy ska ne go w ten spo sób do wo du. Aby te mu

za po biec, prze pis na kła da obo wią zek oka za nia oso by – sto su jąc za sa dę 

per ana lo giam, rów nież wi ze run ku – w gru pie co naj mniej czte rech osób. 

Prze pi sa mi re gu lu ją cy mi stro nę tech nicz ną prze pro wa dze nia oka za nia są

dwa głów ne ak ty praw ne: Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści z

2 czerw ca 2003 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych prze pro wa dze nia oka -

za nia – Dz.U. z 13 czerw ca 2003 r., oraz Za rzą dze nie Ko men dan ta Głów ne -

go Po li cji z 23 grud nia 2004 r. w spra wie me to dy ki wy ko ny wa nia czyn no ści

do cho dze nio wo -śled czych przez służ by po li cyj ne wy zna czo ne do wy kry wa -

nia prze stępstw i ści ga nia ich spraw ców – w pa ra gra fach od 114 do 116.

Wa ga oka za nia na kła da na or gan pro wa dzą cy obo wią zek ści słe go prze -

strze ga nia prze pi sów i za sad po stę po wa nia, zwłasz cza że dok try na jed no -

znacz nie wska zu je na nie po wta rzal ność tej czyn no ści, a tym sa mym

nie do pusz czal ne jest po peł nie nie błę du w jej prze pro wa dze niu, któ ry

w kon se kwen cji mo że do pro wa dzić do jej nie waż no ści, a tym sa mym utra -

ty czę sto kroć je dy ne go moc ne go do wo du. 

PRZY GO TO WA NIE
Ana li zu jąc nor my ko dek su kar ne go, moż na z ca łą od po wie dzial no ścią

stwier dzić, że ko niecz ność prze pro wa dze nia oka za nia mo że po ja wić się

w każ dej spra wie, w związ ku z czym na le ży od po wied nio przy go to wać

do te go po li cjan tów oraz stworzyć wła ści we wa run ki tech nicz ne.

Po nie waż do tych czas w li te ra tu rze praw ni czej, po li cyj nej po ja wi ło się

wie le opra co wań do ty czą cych roz wa żań od stro ny praw nej czyn no ści oka -

za nia, chciał bym się sku pić na in nym aspek cie, a mia no wi cie na ro li osób

przy bie ra nych do oka za nia przez po li cjan tów, cha rak te ru i kry te riów ich

do bo ru, praw i obo wiąz ków, jak rów nież po ja wia ją cych się pro ble mów. Ten

ostat ni aspekt zo sta nie po ru szo ny naj sze rzej, gdyż wy da je się do tych czas

prze mil cza ny.

W art. 173 par. 3 k.p.k. jest za pis mó wią cy o ko niecz no ści przy bra nia

do oso by oka zy wa nej co naj mniej trzech osób po stron nych – to tzw. oso by

przy bra ne, po tocz nie okre śla ne mia nem sta ty stów.

Bar dziej szcze gó ło wo w tej ma te rii wy po wia da się cy to wa ne roz po rzą -

dze nie mi ni stra spra wie dli wo ści, któ re w par. 5 na kła da na pro wa dzą ce go

obo wią zek do bra nia osób przy bra nych w zbli żo nym wie ku oraz o po dob -

nym wzro ście, tu szy, ubio rze i in nych ce chach. Te in ne ce chy to m.in.: kar -

na cja, ry sy twa rzy, po sta wa cia ła itp.

Jak wska zu je li te ra tu ra, jak rów nież ana li za prze pi sów ko dek su po stę po -

wa nia kar ne go, nie ist nie je za pis na kła da ją cy na ko go kol wiek obo wią zek

pod da nia się tej czyn no ści, tzn. uczest ni cze nia w czyn no ści w cha rak te rze

oso by przy bra nej, a jest to tyl ko obo wią zek mo ral ny, spo łecz ny, za leż ny

od do brej wo li i po czu cia obo wiąz ku oby wa tel skie go.

Je dy nym obec nie czyn ni kiem usank cjo no wa nym w pra wie, któ ry mo że

lub ma za chę cać do bra nia udzia łu w tej czyn no ści, jest na leż ność fi nan so -

wa, zgod nie z par. 5 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spra wie dli wo ści z 18 czerw -

ca 2003 r. w spra wie wy so ko ści i spo so bu ob li cza nia wy dat ków Skar bu

Pań stwa w po stę po wa niu kar nym (Dz.U. z 26 czerw ca 2003 r.) wy no szą -

ca 12 zł, po mniej szo na o po da tek. Bio rąc pod uwa gę fakt, że naj czę ściej

udział osób spro wa dza się do uczest nic twa w jed nym lub dwóch oka za -

niach, kwo ta ta nie jest zbyt atrak cyj na. 

Zda rza się, że po zy ski wa nia osób przy bra nych do ko ny wa ne są cha otycz -

nie, na za sa dzie – trze ba ko goś zna leźć, nie waż ne, w ja ki spo sób i gdzie.

Wy da ją cy ta kie po le ce nie, jak i po li cjant bez po śred nio je re ali zu ją cy, nie

ma ją pew no ści, czy znaj dą się oso by chęt ne, a suk ces w znacz nej mie rze za -

le ży od kre atyw no ści funk cjo na riu sza, umie jęt ne go na wią za nia dia lo gu

z oso ba mi i szczę ścia w na tra fie niu na od po wied nich lu dzi. 

Po li cja nie ma in for ma cji, ile po stę po wań jest uma rza nych w są dach z po -

wo du oba le nia przez obro nę do wo du uzy ska ne go w ra mach oka za nia, jed -

nak że słusz ne wy da je się wcze śniej sze pod ję cie dzia łań za po bie ga ją cych

po ja wia niu się po dob nych sy tu acji, niż póź niej wy cią ga nie kon se kwen cji

(naj czę ściej dys cy pli nar nych wo bec po li cjan tów z pierw szej li nii) i za sta na -

wia nie się nad roz wią za niem pro ble mu po fak cie. 

PRO BLE MY
Jak po ka zu je do świad cze nie, wie lo krot nie po ja wia ją się pro ble my z uzy ska -

niem od po wied niej licz by osób przy bra nych do oka za nia, speł nia ją cych kry -

te ria wska za ne przez prze pi sy pra wa. Zda rza się, że po szu ki wa nie osób

chęt nych do wzię cia udzia łu w tej czyn no ści ab sor bu je znacz ną licz bę funk -

cjo na riu szy oraz spo ro cza su. Nie by wa le trud no zna leźć w jed nym miej scu

– dziel ni cy, mie ście – w zbli żo nym cza sie oso by od po wia da ją ce wy glą dem

oka zy wa ne mu, a co naj waż niej sze chęt ne do udzie le nia po mo cy Po li cji. Po -

waż niej szy pro blem po ja wia się, gdy jed nej oso bie w cią gu kil ku go dzin na -

le ży oka zać kil ku spraw ców – a tym sa mym uzy skać kil ka na ście osób

przy bra nych.

Na le ży pod kre ślić, że wie le oka zań jest prze pro wa dza nych w ra mach

czyn no ści w try bie art. 308 par. 1 k.p.k., w związ ku z za trzy ma niem spraw -

cy, a tym sa mym w 48-go dzin nym ogra ni cze niu cza so wym. W sy tu acji, gdy

ma my do czy nie nia z ko niecz no ścią oka za nia oso by za trzy ma nej, wo bec

któ rej ist nie ją prze słan ki do wy stą pie nia do pro ku ra tu ry o za sto so wa nie

okre ślo ne go środ ka za po bie gaw cze go bądź też skie ro wa nia wnio sku do

są du o za sto so wa nie środ ka za po bie gaw cze go w po sta ci tym cza so we go

aresz to wa nia, okres 48 go dzin ule ga zmniej sze niu o czas nie zbęd ny do wy -

ko na nia czyn no ści przez pro ku ra to ra. 

W związ ku z tym oso by re ali zu ją ce po stę po wa nie w pierw szej fa zie nie

mo gą so bie po zwo lić na kil ku go dzin ne po szu ki wa nie sta ty stów, na stęp nie

oka za nie, wy ko na nie czyn no ści z po dej rza nym i pod ję cie de cy zji o prze ka -

za niu go do dys po zy cji pro ku ra to ra, przed czym nie jed no krot nie za cho dzi

ko niecz ność spraw dze nia li nii obro ny po dej rza ne go, na wet w pod sta wo -

wym za kre sie. 

Po waż ne pro ble my po ja wia ją się w week en dy, w świę ta, gdy znacz -

na część osób ma wol ne, prze by wa w do mu. Czy oso bę za trzy ma ną np.

w pią tek wie czo rem mo że my prze trzy my wać przez 48 godz. tyl ko z te go

po wo du, że nie je ste śmy w sta nie do brać od po wied nich sta ty stów i prze -

pro wa dzić oka za nia? Czy na sku tek bra ku osób przy bra nych mo że my zwol -

nić oso bę po dej rza ną, a więc tę, wo bec któ rej ma te riał do wo do wy wska zu je,

że mo gła być spraw cą prze stęp stwa, bez prze pro wa dze nia oka za nia – czyn -

no ści de cy du ją cej o ewen tu al nej zmia nie sta tu su tej oso by lub wy klu cze -

nia jej z krę gu osób po dej rza nych? Czy tylko z po wo du bra ku osób
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przy bra nych mo że my od stą pić od re ali za cji oka za nia i za stą pić go kon fron -

ta cją lub oka za niem wi ze run ku? 

We dług mnie od po wiedź na te py ta nia jest jed na: nie mo że my po zwo -

lić, aby kwe stia od po wied nie go do bo ru osób przy bra nych za wa ży ła na prze -

pro wa dze niu nie by wa le istot nej czyn no ści, ja ką jest oka za nie i w związ ku

z tym na le ży pod jąć dzia ła nia, któ re mo gą te mu za po biec.

PRO PO ZY CJA ROZ WIĄ ZA NIA
Jed nym z bar dziej sku tecz nych roz wią zań w tej sy tu acji by ło by za sto so wa -

nie in sty tu cji osób sta le współ pra cu ją cych z Po li cją w tym za kre sie. Oczy -

wi ście na le ża ło by się za sta no wić, ja ki był by to cha rak ter współ pra cy, czy

nie moż na by użyć tu taj cho ciaż by roz sze rzo nej wy kład ni art. 205 k.p.k. –

tzw. spe cja li sta sen su lar go, po moc nik pro ce so wy, bądź też wy stą pić na wet

z ini cja ty wą usta wo daw czą w tym za kre sie. 

Oprócz trud no ści z w mia rę szyb kim usta le niem osób chęt nych do in cy -

den tal ne go bra nia udzia łu w cha rak te rze oso by przy bra nej za wpro wa dze -

niem opi sa ne go roz wią za nia wy da je się prze ma wiać wie le in nych sy tu acji.

Trud no ści w zna le zie niu oso by od po wia da ją cej kry te riom po do bień stwa

do oso by oka zy wa nej mo gą do pro wa dzić do sy tu acji, że wo bec pre sji cza so -

wej pro wa dzą cy przy bie rze oso by nie w peł ni speł nia ją ce wy ma ga nia praw -

ne, a tym sa mym na ru szy za sa dę wy łą cze nia su ge stii, do pro wa dza jąc

do po ja wie nia się wąt pli wo ści co do traf no ści wska za nia oso by, czy niąc tym

sa mym oka za nie nie waż nym. W kon se kwen cji ta kie dzia ła nie do pro wa dzi

do sy tu acji, w któ rej póź niej szy po dej rza ny bądź też je go obroń ca po wo ła -

ją się na za sa dę in du bio pro reo – co w od nie sie niu do art. 5 par. 2 k.p.k. –

„nie da ją ce się usu nąć wąt pli wo ści roz strzy ga się na ko rzyść oskar żo ne go”,

bę dzie jak naj bar dziej słusz ne.

Ko lej nym czyn ni kiem jest kry te rium do bra nia osób w po dob nym ubio -

rze do oso by oka zy wa nej. Po sia da nie osób sta le współ pra cu ją cych da je moż -

li wość uprzed nie go przy go to wa nia się ich pod wzglę dem do bo ru odzie ży,

cha rak te ry za cji itp.

IN NE KO RZY ŚCI
Za wpro wa dze niem oma wia ne go roz wią za nia wy da je się prze ma wiać rów nież

czyn nik ochro ny in for ma cji do ty czą cych re ali zo wa nych czyn no ści i da nych

osób w nich uczest ni czą cych.

Oso by przy bra ne z sa me go fak tu uczest ni cze nia w czyn no ści ma ją moż li -

wość uzy ska nia in for ma cji do ty czą cych osób po krzyw dzo nych, spraw ców,

świad ków oraz frag men tów ze znań/wy ja śnień skła da nych w trak cie oka za nia. 

W sy tu acji, gdy oso ba roz po zna ją ca oświad czy, że chce brać udział w oka za -

niu jaw nym, czy li bez uży cia lu stra ob ser wa cyj ne go czy też środ ków tech nicz -

nych, to ze zna nia/wy ja śnie nia skła da na bie żą co, a więc przy oso bach

przy bra nych, w związ ku z czym do bór sta ty stów i w tym za kre sie nie mo że od -

by wać się przy pad ko wo, bez uprzed nie go spraw dze nia oso by, jej kon tak tów,

prze szło ści, sto sun ku do or ga nów ści ga nia. 

Pro wa dzą cy czyn ność nie jest w sta nie prze wi dzieć, czy nie wy stę pu ją pew -

ne po wią za nia po mię dzy sta ty sta mi a oso bą oka zy wa ną lub roz po zna ją cym,

a tym sa mym nie moż na w peł ni wy klu czyć moż li wo ści wy pły wu na ze wnątrz

in for ma cji o po stę po wa niu, oso bach w nim uczest ni czą cych, wy ni ku oka za nia.

Uwa żam za za sad ne in for mo wa nie uczest ni ków o od po wie dzial no ści kar nej

wy ni ka ją cej z tre ści art. 241 par. 1 k.k. Co praw da prze pis ten w od róż nie niu

od art. 233 par. 2 k.k. nie na kła da obo wiąz ku in for mo wa nia osób o od po wie -

dzial no ści za je go na ru sze nie, jed nak że ze wzglę dów pre wen cyj nych na le ży

o nim przy po mi nać. 

Roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków tech nicz nych prze pro wa dze nia oka -

za nia w par. 5 ust. 2 jed no znacz nie wy klu cza moż li wość przy bie ra nia do oka -

za nia osób zna nych oso bie prze słu chi wa nej, w związ ku z czym za cho dzi

ko niecz ność uprzed nie go zwe ry fi ko wa nia miej sca za miesz ka nia sta ty stów,

miej sca pra cy, na uki, kon tak tów to wa rzy skich, po wią zań ro dzin nych czy też

ujaw nie nia ich na zwisk roz po zna ją ce mu, ce lem wy klu cze nia ewen tu al nych

zna jo mo ści. Rów nież na le ża ło by po dać sta ty stom do wia do mo ści na zwi sko oso -

by roz po zna ją cej lub jej zdję cie – nie prak ty ko wa ne obec nie – ce lem wy klu -

cze nia ewen tu al nych po wią zań, uprzed nich kon tak tów itp. In ne go spo so bu

we dług mnie nie ma, po nie waż uprzed nie oka za nie sta ty stów ce lem usta le nia,

czy są zna ni oso bie roz po zna jącej, po wo du je zła ma nie na ka zu wy łą cze nia su -

ge stii, na to miast gdy w mo men cie oka za nia roz po zna ją cy wska że oprócz fak -

tycz ne go spraw cy rów nież jed ne go ze sta ty stów ja ko oso bę zna ną mu

uprzed nio, to wów czas mo że my za ło żyć tak że na ru sze nie za sa dy wy łą cze nia

su ge stii, a tym sa mym po ja wie nie się wąt pli wo ści co do war to ści do wo du.

Dys po no wa nie da ny mi współ pra cow ni ków z np. te re nu po wia tu, mi ni ma -

li zo wa ło by moż li wość oka zy wa nia osób zna nych roz po zna ją ce mu, miesz ka ją -

cych na jed nym osie dlu, uli cy. Obec na prak ty ka wy ka zu je, że sta ty ści

do bie ra ni są w re jo nie dzia ła nia ko mi sa ria tu (naj wię cej oka zań jest re ali zo wa -

nych w jed nost kach te go szcze bla). Na wet w dużych mia stach jest to te ren

obej mu ją cy od kil ku na stu do kil ku dzie się ciu ty się cy miesz kań ców. Je śli

spraw ca po cho dzi rów nież z te go re jo nu, zwięk sza się praw do po do bień stwo

wcze śniej szych kon tak tów tych osób – cho ciaż by wzro ko wych: w skle pie,

szko le, na uli cy. Stwa rza to ry zy ko na ru sze nia fun da men tal nej dla oka za nia

za sa dy wy łą cze nia su ge stii. 

SPRAW DZE NIE
Trud no po dzie lić po gląd, aby przy bie ra nie sta łych osób mo gło do pro wa dzić

do sy tu acji oka zy wa nia te go sa me go sta ty sty oso bie roz po zna jącej w kil ku

oka za niach roz cią gnię tych w cza sie. 

Wpro wa dze nie sta łych współ pra cow ni ków wy ge ne ro wa ło by two rze nie

dzien ni ków ich pra cy – sko ro wi dzów, w któ rych moż na by za wie rać da ne

osób, któ rym by li oka zy wa ni. Po nad to sta ła współ pra ca, spraw dze nie osób,

uświa do mie nie z pra wa mi i obo wiąz ka mi stwa rza ło by moż li wość za po zna -

nia się ich cho ciaż by z wi ze run kiem roz po zna ją ce go i je go da ny mi, w ce lu

wy eli mi no wa nia ewen tu al nych uprzed nich kon tak tów. Rów nież istot ne

jest, że moż na by było stwo rzyć kil ka grup osób przy bra nych o róż nych ce -

chach, umoż li wia jąc tym sa mym dobranie skła du do ko lej nych czyn no ści. 

Zwa żyw szy na wy mie nio ne prze słan ki, mniej praw do po dob na sta je się

moż li wość oka za nia te go sa me go sta łe go sta ty sty jed ne mu roz po zna ją ce mu,

niż praw do po do bień stwo po zy ska nia do tej czyn no ści oso by przy bra nej,

zna nej uprzed nio świad ko wi.

De cy du jąc się na sta łą współ pra cę z wy bra ny mi oso ba mi, ma my 

moż li wość wy ty po wa nia od po wied nich kan dy da tów, ich opra co wa nia, 

tj. spraw dze nia kon tak tów, uzy ska nia da nych o ka ral no ści, za po zna nia z od -

po wie dzial no ścią zwią za ną z za ka zem roz po wszech nia nia in for ma cji uzy -

ska nych pod czas udzia łu w czyn no ściach itp. Po nad to moż li wość sta łej

współ pra cy zwięk sza praw do po do bień stwo uzy ska nia więk szych do cho dów

przez te oso by, co jest bar dziej za chę ca ją ce, niż jed no ra zo we otrzy ma nie

kwo ty oko ło 10 zł. 

Ko niecz ność do star cze nia nu me ru NIP, po twier dze nia uczest nic twa

w czyn no ści, wska za nia np. nu me ru kon ta oraz in nych da nych nie zbęd -

nych do wy pła ty na leż no ści, przy za sto so wa niu za sa dy sta łej współ pra cy

z jed ną oso bą po ja wi ła by się tyl ko za pierw szym ra zem, na to miast ko lej ne

czyn no ści wy ma ga ły by tyl ko prze ka za nia do ko mór ki fi nan sów in for ma cji

o uczest nic twie oso by w czyn no ści i nie ja ko au to ma tycz nie ge ne ro wa łyby

prze lew na leż no ści. 

Na le ży pod kre ślić, że ro la osób przy bra nych do oka za nia jest nie by wa le

istot na i w tej kwe stii wy ko nu ją cy czyn no ści po wi nien ści śle prze strze gać

obo wią zu ją cych prze pi sów, bę dąc świa do mym, że czę sto na wet naj mniej -

sze uchy bie nie mo że za prze pa ścić ca ły wy si łek pro ce su wy kryw cze go. 

Po nie waż obec nie nie ma ure gu lo wań w tej ma te rii, ja ko do raź ne roz -

wią za nie pro po no wał bym po zy ski wa nie osób w szko łach, ośrod kach aka -

de mic kich, bur sach szkol nych, ho te lach ro bot ni czych, noc le gow niach,

schro ni skach dla osób bez dom nych, ośrod kach po mo cy spo łecz nej, urzę -

dach pra cy oraz po dob nych miej scach, w któ rych w jed nym cza sie moż -

na usta lić naj więk szą gru pę osób, do któ rych mo że my zwró cić się z proś bą

o po moc. �

WOJ CIECH BED NAR SKI
Ko mi sa riat III Po li cji w Ra do miu
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Pierw szy ta ki tur niej
„Żyj bez prze mo cy, graj bez fau li” – to ha -

sło tur nie ju ha lo wej pił ki noż nej, któ ry od -

bę dzie się w War sza wie 19 ma ja. – To bę dzie

pierw szy ta ki tur niej w Pol sce – mó wią

przed sta wi cie le or ga ni za to rów: An drzej Ku -

czyń ski „Puł kow nik” z Za rzą du Wo je wódz -

kie go NSZZ Po li cjan tów KGP i Da riusz

Dzie ka now ski z Pol skie go Sto wa rzy sze nia

By łych Pił ka rzy. – Nie prze wi du je my żół -

tych, ani tym bar dziej czer wo nych kar tek –

do da ją jed no gło śnie.

Or ga ni za to rzy za pla no wa li, że wszyst kie

dru ży ny uczest ni czą ce w tur nie ju wpła cą

pew ną su mę pie nię dzy i bę dzie ona prze zna -

czo na dla dzie ci śp. An drze ja Stru ja, war -

szaw skie go po li cjan ta, któ ry zgi nął pod czas

in ter wen cji w cza sie wol nym od służ by.

Osie ro cił dwie kil ku let nie có recz ki.

– Chce my po ka zać, że pił ka noż na to nie

tyl ko sła wa i pie nią dze – mó wi Da riusz

Dzie ka now ski. – Chce my prze ka zać in for -

ma cję, że obo jęt ność jest naj gor sza. Że nie

zga dza my się z ta ki mi sy tu acja mi, jak ta,

do któ rej do szło na przy stan ku na war szaw -

skiej Wo li. Me dia to si ła, dla te go przez oso -

by pu blicz ne chce my po wie dzieć „nie”

na gan nym za cho wa niom. Wszy scy bę dzie my

zwy cięz ca mi w tym tur nie ju. 

Do tur nie ju zgło si ło się kil ka na ście dru -

żyn. Wśród nich re pre zen ta cje by łych pił ka -

rzy, KGP, KSP, par la men ta rzy stów i ar ty stów.

Na zgło sze nia or ga ni za to rzy cze ka ją do

15 ma ja. �

IF
zdj. K.Ch.
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Wal ka o in dek sy za koń czo na
10 kwiet nia br. w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie od był się trze ci etap Olim pia dy Po -

li cyj nej. Mi mo tra gicz nych wie ści ze Smo leń ska za wo dy prze pro wa dzo no do koń ca. Z 29

osób za kwa li fi ko wa nych do fi na łu in dek sy zdo by ło 15 – ko mi tet olim pia dy zde cy do wał o wrę -

cze niu o pięć wię cej, niż po cząt ko wo za pla no wa no.

Lau re at ką zo sta ła An na Szno ber (na zdjęciu na pierwszym planie) – uczen ni ca dru giej

kla sy z Ze spo łu Szkół im. Ja na Ko cha now skie go w Czę sto cho wie. Zdo by ła 89 punk tów na 100

(część spor to wą za li czy ła na mak sy mal ne 50 punk tów). Oprócz niej in dek sy wy wal czy ło jesz -

cze tro je uczniów z tej szko ły. 

Po dwa in dek sy przy pa dły li ce ali stom z By cha wy, Ko ła czyc i Grom ni ka, a po jed nym zdo -

by li ucznio wie z Bia łe go Bo ru, Ty czy na, Stop ni cy, Ję drze jo wa i Łom ży. O Grom ni ku war to

znów wspo mnieć: po ubie gło rocz nym zwy cię stwie je go re pre zen ta cji w Tur nie ju Klas Po li -

cyj nych w SP w Pi le szko ła sta ła się wi zy tów ką klas o tym pro fi lu. A pod czas fi na łu olim pia -

dy po uni wer sy tec kim kam pu sie opro wa dza ła nas Kor ne lia Świer czek – ab sol went ka

Grom ni ka, obec nie stu dent ka pierw sze go ro ku ad mi ni stra cji WSPol. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski

Po li cjant, któ ry mi po mógł
Kan dy da tów do te go ty tu łu mo gą zgła szać oso by i in sty tu cje spo za Po li cji. 

An kie ta zgło sze nio wa po win na za wie rać 

– da ne kan dy da ta: imię i na zwi sko, sto pień, jed nost ka, miej sco wość 

– da ne oso by zgła sza ją cej: imię i na zwi sko (na zwa in sty tu cji), ad res ko re spon den cyj ny,

nr te le fo nu, ad res e -ma ilo wy 

– krót kie uza sad nie nie do ty czą ce osią gnięć kan dy da ta w za kre sie prze ciw dzia ła nia

prze mo cy w ro dzi nie

– zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo wych (zgod nie z usta wą o ochro nie da nych oso bo -
wych z 29 sierp nia 1997 Dz.U. 02.101.926).

An kie ty na le ży nad sy łać pod ad resem „Nie bie skiej Li nii”, 02-121 War sza wa, ul. Ko ro -

tyń skie go 13, www.nie bie ska li nia.pl �

Kwia ty dla Pio tra Mo la ka
24 kwiet nia 2010 r. mi nę ło 14 lat od tra gicz nej śmier ci Pio tra

Molaka, po li cjan ta an ty ter ro ry sty, któ ry zgi nął pod czas roz bra ja -

nia ła dun ku wy bu cho we go na war szaw skiej sta cji ben zy no wej.

W przed dzień rocz ni cy pod ta bli cą pa mię ci w sie dzi bie Biu ra 

Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych ko le dzy po le głe go zło ży li kwia ty

i za pa li li zni cze. By ła z ni mi Jo an na Mo lak, wdo wa po an ty ter ro -

ry ście. �

IF
zdj. An drzej Mi tu ra
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Po zio mo: 1 – wy uczo ny nie za wsze wy ko ny wa ny, 4 – zbie ra taj ne in for ma cje, 11 – no gi po wy żej ko lan, 13 – szcze gół, dro biazg, 14 – Cen tral na
Wy wia dow cza, de tek ty wi stycz na, to wa rzy ska, 15 – gród nad No te cią, 17 – osło na na lam pę, 19 – nie zbęd ny do ży cia, 20 – ta lent, pre dys po zy cja,
24 – na mo ty le, ogro dze nio wa, 25 – wy spa na północnym Pa cy fi ku, 26 – dam ski ko stium pla żo wy bez gó ry, 27 – kru szą cy ma te riał wy bu cho wy,
31 – miecz sa mu ra ja, 32 – słyn ne dzie ło Kse no fon ta o wy pra wie Cy ru sa Młod sze go prze ciw ko bra tu, 33 – by wa – pio ru nu ją cy, 34 – Ga li na, ro syj -
ska ba le ri na, jed na z naj wy bit niej szych w XX w., 38 – umi zgi, 40 – „wszyst ko w po rząd ku” te le gra ficz nie, 41 – w 1620 r. tu het man Żół kiew ski po -
niósł klę skę w bi twie z woj ska mi tu rec ko -ta tar ski mi, 42 – wy wo żo ny z pla cu bu do wy, 43 – obok na zwi ska, 44 – „zie lo ny” spe cja li sta, 45 – ma łe go
chłop ca – zo stać po li cjan tem, 46 – przy pusz cza ny na wro ga. 
Pio no wo: 1 – „pie co log”, 2 – sta tek na ży let ki, 3 – wy mar ły nie lot z Mau ri tiu sa, 4 – stop że la za, 5 – im prez ma so wych, lo gi stycz ne przed się wzię -
cia, 6 – pro jekt, za mysł, 7 – w bok sie: za sło na przed cio sem, 8 – słyn ny Wil helm z łu kiem, 9 – or gan do prze ka zy wa nia se kre tów, 10 – lecz ni cze
sma ro wi dło, 12 – świad cze nie na rzecz pa nu ją ce go, 16 – waż ka, 18 – utar ty zwy czaj, 19 – dru gie sło wo dziec ka, 21 – pań stwo na Pół wy spie 
Arab skim, 22 – pier wia stek o sym bo lu Nb, 23 – mal wa, 25 – na uka z drze wem ro du, 28 – na ga lub ubra na na ob ra zie Goi, 29 – Pakt Pół noc no -
atlan tyc ki, 30 – go rą ca mag ma, 31 – or gan do spraw wy kro czeń, 32 – kar ta prze tar go wa, 35 – ty cia por cja prze łknię te go pły nu, 36 – czło wiek bez -
war to ścio wy, hul taj, 37 – sły chać, gdy sil nik pra cu je, 39 – np. fla go wy ma ry nar ki wo jen nej. 
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 26:

(……......)   (.….…............................)   (…..............................................)   (….........)   (…............................................ ...)
1   2   3      4   5   6   7   8   9   10      11   12   13   14   15   16   17       18   19      20   21   22   23   24   25   26

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 21 maja
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 Wydawnicta 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 4: „Wiosna, panie aspirancie!”. Na gro dę, książ ki 
Wy daw nic tw Akademickich i Profesjonalnych, wy lo sowali: Tomasz Maziarz z Kołaczyc, Ewa Haber-Czerska z Lubania, Barbara Zych z Krakowa.
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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 
Komendanta Głównego Policji

Pi szę po ru szo ny ar ty ku ła mi o znie wa że niu
i czyn nej na pa ści. Nie daw no na okład ce Wa szej
ga ze ty by ło zdję cie funk cjo na riu sza, któ ry zgi -
nął, bo chciał po móc, bo chciał coś zmie nić. Za -
sta na wiam się, co spo wo do wa ło, że mło dy
ban dy ta zde cy do wał się na ta ki czyn. 

Część od po wie dzi zna la złem w mo jej kil ku -
let niej prak ty ce. Pi sze cie, że do czyn nej na pa ści
nie po trze ba uszko dze nia cia ła, i to praw da, ale
jest coś, co jest ko niecz ne do ści ga nia spraw ców
– ra port po krzyw dzo ne go po li cjan ta. Dla cze go
funk cjo na riu sze nie eg ze kwu ją swo ich praw? Bo
są do te go sku tecz nie znie chę ca ni.

Po li cjant, któ ry boi się prze stęp ców, po wi nien
zmie nić za wód, ale to nie o strach przed prze stęp -
ca mi cho dzi. Po li cjant spo rzą dza ją cy ra port
o znie wa że niu czy in nym prze stęp stwie (w któ -
rym jest po krzyw dzo nym) mu si być uzbro jo ny,
po pierw sze – w cier pli wość, bo pro ce du ra zaj mu -
je kil ka go dzin i w tym cza sie czę sto są ła ma ne
pra wa po li cjan ta, m.in. do rów ne go trak to wa nia.
Mu si przy je chać funk cjo na riusz kon tro l ny i zba -
dać go al ko ma tem (po li cjant jest za wsze ba da ny
nie za leż nie od ty pu zda rze nia, nie spo tka łem się
z ba da niem po krzyw dzo nych osób cy wil nych, 
je śli nie ma prze sła nek). Po dru gie – uzbro ić się
trze ba w opis sy tu acji, do któ re go nikt się nie przy -
cze pi. Po li cjant otrzy ma wie le py tań: dla cze go
do te go do szło?, jak to się sta ło?, dla cze go nie za -
re ago wa łeś wcze śniej?, po co?, czy nie da ło się
ina czej? Mo gę te py ta nia wy mie niać w nie skoń -
czo ność, ale wy ja śnie nie jest pro ste: spraw ca
chciał się upić lub na ćpać (są ta cy, któ rzy ro bią
to jed no cze śnie) i wy zy wał funk cjo na riu szy, bo
tak mu się po do ba ło i nikt nie miał na to wpły wu.

Nie na le ży za po mi nać o su ge stiach, że moż na
to by ło za ła twić ina czej, np. uznać de li kwen ta
za psy chicz nie cho re go i za wieźć do Two rek lub
za sto so wać in ne, rów nie głu pie roz wią za nie.
Dla cze go tak się dzie je? Są dzę, że jed nym z po -
wo dów jest to, że czę sto po li cjant, zda jąc so bie
spra wę z ca łej pro ce du ry oraz kon se kwen cji
po jej za koń cze niu, od pusz cza so bie szar pa ni nę
z oby wa te lem i wal kę z prze ło żo ny mi, i nie po -
dej mu je żad nych czyn no ści. Koń czy in ter wen cję
na po ucze niu lub umiesz cze niu oby wa te la
w izbie wy trzeź wień. Wte dy oby wa tel do cho dzi
do wnio sku, że „psy” mu nic nie zro bią i w pew -
nym sen sie ma ra cję. Chy ba że tra fi na po li cjan -
ta, któ ry się nie boi. 

Dla cze go prze ło że ni do znie wa że nia, czyn nej
na pa ści i in nych prze stępstw lub wy kro czeń
z udzia łem funk cjo na riu sza pod cho dzą tak spe -

cy ficz nie? Po nie waż „zda rze nie nad zwy czaj ne”
spra wia wra że nie, że w jed no st ce dzie je się coś
złe go, a prze ło żo ny so bie nie ra dzi. Re asu mu jąc:
im wię cej zda rzeń nad zwy czaj nych, tym jed nost -
ka jest gor sza. 

Cho ciaż w me diach ofi ce ro wie mó wią, że sta -
ty sty ka nie jest naj waż niej sza, to jed nak prze ło -
że ni co mie siąc stu diu ją biu le ty ny i pa trzą ze
stra chem na po zy cje wska zu ją ce, że ich jed nost -
ka się opusz cza – do sko na le wie dzą, że mo gą
stra cić sta no wi sko, je śli nie uda się po pra wić wy -
ni ków. 

Je że li wszy scy bę dą mie li nor mal ne po dej ście
do znie wa żeń i czyn nych na pa ści, i bę dą wy cią -
gać kon se kwen cje w sto sun ku do spraw ców
w każ dym przy pad ku, wte dy tych zda rzeń bę dzie
mniej. Oby wa te le bę dą wie dzie li (a nie do my śla -
li się lub przy pusz cza li), że po peł nia jąc prze stęp -
stwo na szko dę po li cjan ta, bę dą uka ra ni i że
ka ra bę dzie nie uchron na. 

Wiem, że mój list ni cze go nie zmie ni, a prze -
ło że ni na dal bę dą ba ga te li zo wać spra wę („prze -
cież wy zwi ska masz wpi sa ne w za wód i za to
bie rzesz pie nią dze, a jak da łeś się ude rzyć, to
zna czy, że nie je steś praw dzi wym po li cjan tem,
bo nie po win no do te go dojść”). Chcę za zna czyć,
że po li cjan ci to tyl ko lu dzie – tym cza sem prze ło -
że ni za bie ra ją im pra wo do błę dów oraz do god -
ne go wy ko ny wa nia za wo du. Gwa ran tu ję, że
99 proc. prze ło żo nych da ło by się za sko czyć, ude -
rzyć lub nie za cho wa ło by za sad bez pie czeń stwa.

Kie dyś oglą da łem pro gram do ku men tal ny
o po li cji z in ne go kra ju. W ko mi sa ria cie ja kiś
czło wiek, ma cha jąc rę ka mi, ude rzył po li cjant kę.
Trud no by ło do pa trzeć się w tym ce lo wo ści, bo
był pi ja ny. Ko le ga po li cjant ki zgło sił to prze ło żo -
ne mu, któ ry był w po bli żu – ten pod biegł, że by
im po móc. Je go pierw sze py ta nie brzmia ło: „Nic
ci się nie sta ło?”. Szyb ko za pa dła de cy zja
o oskar że niu te go czło wie ka o na ru sze nie nie ty -
kal no ści funk cjo na riu sza – bez zbęd nych py tań,
kpin i in nych bez sen sow nych czyn no ści. Nikt też
nie ba dał trzeź wo ści po li cjant ki – chy ba do szli
do wnio sku, że sko ro jest w pra cy, to jest trzeź wa. 

Gdy by wszy scy po li cjan ci wy cią ga li kon se -
kwen cje z nie wła ści wych za cho wań wo bec nich,
być mo że wie lu funk cjo na riu szy nie mu sia ło by
umie rać, bo spraw cy (prze ko na ni o nie uchron no -
ści ka ry) za nie cha li by ata ków na nich. Ale je że -
li sa ma Po li cja boi się bro nić swo ich praw, to
cze go moż na się spo dzie wać? Bę dzie tyl ko
gorzej. �

Czy tel nik

Trzeba być
konsekwentnym
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